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ACESSO E PERMANÊNCIA DE ALUNOS DE ORIGEM POPULAR: UM 

ESTUDO DE CASO  
 

Lucas Cota Florio1, Thadeu de Sousa Brandão2 

 

Resumo:  
 

Este artigo apresenta os resultados de diferentes pesquisas acerca do ingresso e permanência de estudantes de 

camada popular no ensino superior. Foi realizada uma pesquisa explicativa sobre a relação entre o ingresso e 

permanência no ensino superior, com o contexto em que os estudantes de camada popular estão inseridos. 

Através de uma pesquisa de abrangência nacional inferimos situações para o contexto particular da 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA). Com base nos estudos de Bourdie (1998) a respeito da 
sociologia do improvável, vimos a improbabilidade de estudantes pertencentes à camada popular 

conseguirem entrar e permanecer no ensino superior. A análise revelou que existe uma grande discrepância 

entre o desempenho desses estudantes com relação ao demais alunos que frequentam as mesmas 

Universidades Federais. Ao compararmos a situação das pessoas de camadas populares no contexto nacional 

que ingressam nas universidades públicas, , verificamos que, mesmo com políticas que auxiliam, o maior 

motivo de desistirem do ensino superior é a dificuldade financeira.  

Palavras-chave: Ensino superior. Camada popular. UFERSA. Estudantes.  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Falar sobre escolarização no Brasil é o primeiro passo para fortalecer, por assim dizer, nossa discussão a 
respeito da temática proposta. Isso nos remete à Constituição de 1988, que consolidou a tendência de expansão 

do ensino público, fazendo com o Estado ficasse comprometido com a progressiva extensão da obrigatoriedade e 

gratuidade do ensino. O ponto forte desse avanço foi a lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu 

a composição da educação escolar brasileira, dividindo-a em educação superior e educação básica, esta última 

formada agora pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. 

Pesquisas sobre o ensino médio brasileiro indicam uma expansão nos índices de matrículas, (principalmente 

na rede pública) entre 1997, quando apenas 38,6% de jovens entre 15 e 19 anos estavam inscritos nesse ciclo e 

2000, momento em que esse indicador subiu para 45,7% (ABRAMO, 2004, p. 80). Com a ampliação do ensino 

médio para as classes populares houve um aumento do número de formandos nesse nível. Por consequência 

ocorreu uma maior procura pela formação em nível superior, o que acarretou na elaboração de mais políticas 

públicas facilitadoras do ingresso de pessoas da camada popular nas universidades. O contingente de estudantes 
dessa camada nas universidades aumentou isso é fato, mas, com isso, outro desafio começou a ser evidenciado, a 

não permanência desses alunos na universidade. 

Nas últimas décadas, tem surgido certa preocupação com a desigualdade social, o que acarretou em estudos 

diversos sobre fenômenos da sociedade, como a conservação de riquezas para certa família ou grupo. Outro foco 

desses estudos é o indivíduo de origem popular (de uma classe social menos favorecida) que consegue uma 

ascensão social. 

Com a evolução das tecnologias, as pessoas necessitam se capacitar cada vez mais através do estudo. Por 

conseguinte, nos últimos anos (como sempre ocorreu, porém de uma forma mais evidenciada e divulgada na 

contemporaneidade) a ascensão social tem estado atrelada ao estudo. Com o intuito de diminuir a desigualdade 

social, além de buscar uma maior evolução econômica do Brasil, diversos projetos, como o auxílio permanência 

e cotas para ingresso em Universidades, foram criados, ampliados e modernizados para que o maior número de 
pessoas possam ser beneficiadas e venham a conseguir uma ascensão social através do estudo ou terem 

condições de não ficar totalmente à margem da sociedade.  

Com efeito, nos últimos anos houve uma grande ampliação do número de vagas em universidades públicas, 

além do aumento dessas instituições no Brasil como uma política pública para a diminuição da desigualdade 

social e desenvolvimento do país. Entretanto, essa ampliação começou a realçar outros problemas. Verificou-se 

que, mesmo com o avanço dessas políticas, ainda que uma pessoa de origem popular ingresse em uma 
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universidade, ela ainda encontra diversos obstáculos a superar, seja por questões financeiras ou até mesmo por 

dificuldades causadas pelo ensino defasado no ensino médio e fundamental.  

Tendo em vista esses aspectos, buscamos entender quais são as maiores dificuldades enfrentadas por esses 

alunos, aonde essas dificuldades se originam, e analisaremos as políticas públicas da UFERSA, que auxiliam 

esses estudantes. Para entendermos melhor essas dificuldades tomamos como base a dissertação de mestrado 

intitulada “Quando o ornitorrinco vai à universidade: trajetórias de sucesso e longevidade escolares pouco 

prováveis na USP; escolarização e formação de habitus de estudantes universitários das camadas populares”, de 

autoria de Felipe de Souza Tarábola defendida no programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de 

educação da Universidade de São Paulo (USP), em 2010. 

Visto que é amplo o conceito de estudantes de camada popular, pois pode ser definido tanto pela renda 
familiar, quanto como um conceito mais vasto como renda, escolarização dos pais, localização onde o estudante 

mora, o tipo de dependência administrativa do ensino médio cursado. Nessa pesquisa foi definido estudante de 

camada popular como os estudante que cursaram ensino médio em escola pública e são de  classes econômicas 

C, D ou E. 

Foi realizada uma pesquisa explicativa, onde buscamos encontras as adversidades encontradas por estudantes 

de camada popular ao ingressar e permanecer no ensino superior, foi realizado um estudo bibliográfico para 

entendermos o contexto subjetivo em que esses estudantes estão inseridos, buscamos também pesquisas 

quantitativas sobre as estatísticas acerca do “contexto” em que estes estudantes estão inseridos.  

Realizamos uma pesquisa qualitativa, na qual analisamos o amplo contexto nacional para entendermos o 

contexto da UFERSA, nosso campo de investigação. Analisamos algumas políticas desenvolvidas pela UFERSA 

para facilitar a permanência de estudantes de camada popular. Como aporte teórico tomamos estudiosos como 
Bourdieu e suas propostas para que  questões de mesma natureza sejam resolvidas. 

 

2 UM BREVE HISTÓRICO ACERCA DO ENSINO MÉDIO BRASILEIRO  

 

No último século, houve um enorme avanço das tecnologias em todos os aspectos e em todas as áreas. A 

produção de bens de consumo e alimentos também aumentou de forma exponencial graças ao uso de máquinas 

avançadas. Tudo isso exigiu um nível de conhecimento bem maior das pessoas.  

Assim surgiu um Estado desenvolvimentista que começou a investir no ensino. A visão do ensino a ser 

empregado na escola começou a mudar, principalmente a partir dos anos de 1950, quando esse espaço começou 

a deixar de ser um local onde a prioridade (era majoritário) era o ensino cívico e moral para dar prioridade ao 

ensino técnico (não deixando de ser ensinado o ensino cívico e moral, porém com uma prioridade menor), 
visando o desenvolvimento econômico e tecnológico da nação.  

Mas, a partir dos anos de 1970 que houve de fato uma mudança de “visão” importante na forma de ensino e 

na relação de como a escola era vista, isto é, como um elevador social. Assim começaram dará ter mais 

importância e a serem debatidas questões como fracasso escolar, desigualdade social no âmbito estudantil, 

igualdade de oportunidades, etc.  

Na década de 1980, ocorreu novamente uma mudança na visão de “escola”. Com as novas lógicas 

socioeconômicas e com o avanço das ideias neoliberais, começou a se valorizar cada vez mais a eficácia e 

qualidade do produto. Tendo em vista que a escola se tornou um “produto”, começou a surgir uma certa forma 

de “comércio” nessa área, o que alavancou cada vez mais a criação de escolas privadas dos mais variados preços 

e de qualidades e eficácias diversas. A partir daí um Estado regulador substituiu o Estado desenvolvimentista.  

Nesse momento começou a ser notado um grande problema, as escolas que eram mais “eficazes” (maior 

número de aprovação no vestibular, por exemplo) do ponto de vista dos pais, eram as particulares, enquanto as 
públicas sofriam com a falta de estrutura e de políticas de incentivo tanto para professores como para os alunos. 

Como a maior parte dos estudantes de classe popular estudam em escola pública, ela acabou se tornando um 

espaço onde se perpetua a desigualdade, já que lá não é transmitido um ensino de qualidade para esses alunos, 

fazendo com que não tenham conhecimento técnico suficiente para ingressar no ensino superior. 

O ensino médio no Brasil é oferecido em 28,3 mil escolas, sendo que 68,1% são estaduais, 29,2% privadas, 

1,8% federais e 0,9% municipais. Esses dados podem ser melhor visualizados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Número de escolas de ensino médio por dependência administrativa - 

Brasil 2016 (INEP, 2017). 
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Com o intuito de analisar, mesmo que de forma breve, a “qualidade” de ensino das escolas brasileiras, nos 

debruçamos sobre as estatísticas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) acerca da média das notas pela 

dependência administrativa das escolas. De acordo com o Gráfico 1, “considerando as médias aritméticas das 
quatro provas objetivas no Enem 2014, só 93 escolas públicas entraram na lista de mil melhores. Isso representa 

menos de 10% do total das escolas no Brasil, sendo que as escolas públicas representam 70,08%. Analisando as 

médias das escolas por dependência administrativa temos os dados apresentados na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Média da pontuação dos colégios por dependência administrativa nas provas do Enem (G1)  

 

Dependência 

administrativa 

Média da 

prova de 

ciências da 

natureza 

Média da 

prova de 

ciências 

humanas 

Média da prova 

de Matemática 

Média da 

Redação 

Média da prova 

de Linguagens 

 Privada 537,75 591,03 550,64 598,8 552,4 

Federal 546,27 602,04 567,6 606,17 556,22 

Municipal 495,59 556,07 492,53 519,21 523,1 

Estadual 470,09 530,07 455,09 454,41 496,28 

 

Analisando as estatísticas e generalizando, observamos que somente as escolas federais possuem certa 

“vantagem” no ensino em relação às escolas da rede privada. Devemos alertar, porém, que as escolas da rede 
federal representam somente 2,58% das escolas da rede pública e que as médias das escolas da rede Municipal e 

Estadual são inferiores em todas as provas em relação à rede privada. 

 

2.1 Desafiando a improbabilidade de um contexto com pouca perspectiva acadêmica 

 

A probabilidade de um estudante de camada popular, terminar o ensino médio, ingressar na faculdade e 

terminar a faculdade é menor do que a probabilidade de estudantes de classe social mais favorecida, e isso 

ocorrem por diversos motivos como investimentos feitos nos estudos, o as pessoas do convívio, a mentalidade 

dos pais a cerca do estudo, as necessidades (pois muitos estudantes de camada popular têm que ingressar cedo no 

mercado de trabalho para ajudar na renda familiar) etc.,  

De acordo com a sociologia do improvável, os estudantes advindos de classes populares tendem a ter uma 

maior dificuldade em obter êxito nos estudos, pois estes, na maioria das vezes, não têm exemplos de pessoas 
“próximas” que tiveram um alto nível de estudo. Além disso, essas pessoas estariam estagnadas ou acostumadas 

com a mesmice do seu cotidiano, fazendo, assim, com que a perspectiva de uma formação acadêmica seja 

menor, em alguns casos quase nula. Como diz Bourdieu (1998, pp. 89-90): 

 

Assim, sabe-se, a propensão a abandonar os estudos é tanto 

mais forte – permanecendo iguais todos os outros fatores (e, 

em particular, o êxito escolar) – quanto mais fracas forem, para 

a classe de origem, as chances objetivas de acesso aos níveis 

Privada 
8.260 

Municipal 
    251                
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mais elevados do sistema de ensino; e os efeitos dessa 

‘causalidade do provável’ são observados para além das 

práticas e até nas  representações  subjetivas do futuro e na 

expressão declarada das esperanças. Assim, até mesmo  em um 

nível elevado do cursus [percurso efetuado pelo aluno ao 

longo de sua carreira escolar] e a despeito dos efeitos de 

superseleção, observa-se que os estudantes são tanto mais 

modestos em suas ambições escolares (como, aliás, na 

avaliação de seus resultados) e tanto mais limitados em seus 

projetos de carreira quanto mais fracas forem as oportunidades 
escolares oferecidas às categorias de  que fazem parte. [...] ao 

término de um estudo sobre a representação do futuro  entre 

adolescentes do ensino técnico, no qual é colocado em 

evidência que ‘a posição esperada na hierarquia profissional, 

desde o primeiro emprego, depende geralmente da natureza da 

formação recebida’ (que, por sua vez, está ligada à origem 

social) e que ‘a natureza dos estudos projetados reflete 

fielmente aquela  dos estudos seguidos atualmente’, Antoine 

Léon escreve:  ‘É  espantoso  o  realismo das respostas 

fornecidas pelos alunos, por exemplo, acerca dos salários 

esperados ou do desejo de dar ao prosseguimento aos estudos 
após a saída do estabelecimento escolar’. 

 

Mesmo estando em condição desfavorável, alguns sujeitos de camada popular conseguem enxergar que 

através do estudo conseguirão ter uma ascensão social. Esses, com persistência, terão um longo caminho. 

Geralmente após a conclusão do ensino médio terão certa dificuldade para ingressar em algum curso de nível 

superior, bem como para concluir esse curso. 

Conforme a sociologia do improvável de Bourdieu (1998), há 4 pontos característicos aos estudantes que 

conseguem o improvável: 

 

1. Ter recebido da sua família alguns valores, atitudes e 

comportamentos valorizados pela escola, como o gosto do 
trabalho bem feito, a perseverança face à adversidade, o 

respeito dos adultos e dos colegas etc. É o que Bourdieu chama 

de habitus. 

2. Ter oportunidades de valorização de si mesmo, de 

crescimento da autoestima: Fora da escola, com uma 

experiência de integração social, com parceiros de nível 

escolar e social superior ao deles, como numa equipe 

esportiva, num grupo de música, de teatro, de escoteiros etc., 

onde os jovens se sintam aceitos por eles mesmos, pelas suas 

qualidades, apesar da sua classe social e do fracasso escolar. 

3. Na escola, com uma experiência de ser parabenizados por 

um professor por um trabalho bem feito. 
4. Receber um conselho estratégico num momento oportuno 

na trajetória do estudante, permitindo-lhe aproveitar uma 

oportunidade, como mudar de estabelecimento, obter uma 

bolsa, prolongar os estudos, escolher um curso opcional [...]. 

(BOURDIEU, 1998, p. 55-56). 

 

 

Por ter uma condição financeira mais frágil, esses alunos, muitas vezes, têm que estudar e trabalhar para se 

manterem e para manterem a família. Isso se torna um grande empecilho para continuarem a estudar, pois terão 

que se empenhar para além de um bom desempenho no seu curso. Deverão ter um bom desempenho no trabalho, 

para que não venham a ser despedidos, além de terem que, de alguma forma, conseguir conciliar o horário das 
aulas com o do trabalho. Essa dupla jornada acaba fazendo com que eles deem preferência a uma das duas 

atividades. O fato de terem de trabalhar enquanto estudam também interfere na escolha do curso, optando, na 

maioria das vezes, por aquele que não atrapalhe o seu trabalho. Outros podem dar prioridade ao curso que tanto 
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desejam e procurar um trabalho que se enquadre com a carga horária do curso escolhido, dando assim prioridade 

ao estudo. 

Seja qual for a prioridade, o estudante de camada popular, que precisa trabalhar, terá que ir às aulas ( o que 

tomará muita parte do seu tempo), fazer as atividades demandadas pela faculdade e estudar nos horários vagos 

para que possa ter aproveitamento (passar) nas matérias estudadas. Além disso, ainda existe outro enorme 

problema que frequentemente terá de vencer, a baixa qualidade de ensino recebido durante a época de ensino 

básico, haja vista que frequentou escolas públicas que possuem pouco recurso monetário e estrutural, fora o 

pouco incentivo recebido para que aperfeiçoem o ensino passado aos alunos. Esse ensino, que foi recebido de 

forma defasada, faz com que esses estudantes no nível superior tenham que aprender conteúdos que já deveriam 

ter recebido, além de terem que aprender os conteúdos ministrados no ensino superior. 
Tendo em vista essas dificuldades, para facilitar a formação desses estudantes foram criados projetos com o 

intuito de diminuir a desigualdade social, dando chance a todos e lutando pelo ensino igualitário. Como diz 

Telles (1999, pp. 147-8): 

 

O peculiar dos conflitos sociais contemporâneos é que 

escapam aos princípios universais de equalização, deslocam o 

sentido clássico de uma igualdade identitária, para pôr em ação 

a lógica diferenciada de “direitos das desigualdades” (...). 

Indexados a contextos societários particulares e específicos, os 

direitos reivindicados individualizam casos e situações não 

diretamente comensuráveis na ordem de suas necessidades, 
clivagens internas, relações de poder e injustiças a serem 

reparadas. São direitos formulados no terreno mesmo dos 

conflitos, em que a exigência de justiça diz respeito não tanto à 

aplicação equânime da lei, mas às regras de uma equidade que 

restabeleça equilíbrios rompidos, compense assimetrias de 

posições e defina o conjunto de prerrogativas e garantias dos 

desiguais. A rigor, é a definição dessa regra de equidade que 

estrutura o campo de conflito, numa dinâmica que escapa à 

lógica binária do permitido e interdito e evoca, por isso 

mesmo, uma arbitragem sobre o que ‘é de direito’, que se abra 

às práticas de negociação  e  à  representação legitimada dos 
interesses em confronto. É nesses termos que se pode 

identificar na dinâmica política contemporânea a construção de 

um contrato social definido nas regras pactuadas do conflito. 

Trata-se de um contrato muito peculiar, que não se reduz ao 

ordenamento jurídico estabelecido, pois é plural e descentrado, 

regido por regras a serem inventadas e negociadas na 

temporalidade própria, sempre particularizada e muitas vezes 

inusitada, dos conflitos. 

 

 

2.2 A participação das classes econômicas em Universidades Federais 

 
Sabemos que o objetivo das Universidades Federais é alavancar, através do estudo, a economia e qualidade 

de vida no Brasil, mas, por serem reconhecidas como instituições com ensino de qualidade e por serem 

“gratuitas”, se tornaram espaços para que pessoas de camadas populares também conseguissem graduação no 

ensino superior. Porém, na prática, as Universidades Federais continuam a ter uma participação das classes C, D 

e E abaixo do esperado, mesmo sendo a maior parte da população brasileira, em torno de 76,6% em 2010, 

segundo a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP). A presença dessas classes nas Universidades 

Federais no mesmo ano foi em torno de 43,7%, o que indica que, mesmo compondo a maior parte da população 

brasileira, não somam a metade da população de alunos nas Universidades Federais, mostrando um indicio da 

dificuldade de alunos dessas camadas de entrarem e também permanecerem nas Universidades.1 

 

Tabela 2: Classes econômicas dos estudantes das Universidades Federais  

                                                
1 Portador de necessidades não é mais utilizado essa termologia. Aprovados após debate mundial, os termos “pessoa com deficiência” e “pessoas com deficiência” são utilizados no texto 

da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada em 13/12/06 pela Assembleia Geral da ONU.  
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Classe econômica Pesquisa 1996/7 

(%) 

Pesquisa 2003/4 

(%) 

Pesquisa 2010 

(%) 

A 12,6 15,6 15,3 

B 43,1 41,5 41,1 

C 30,5 30,9 33,6 

D 10,5 11,1 9,6 

E 3,3 0,8 0,5 

C+D+E 44,3 42,8 43,7 

Fonte: ANDIFES_FONAPRACE (2010). 

 

Como podemos ver na tabela, a quantidade de alunos das classes C, D e E em 2010 é menor que 50%, e 

ainda podemos perceber outro problema, em 1996/7 a porcentagem de alunos dessas classes era de 44,3%, e em 

2010 a porcentagem é igual a 43,7%, ou seja, ocorreu uma diminuição desse percentual, embora tenha ocorrido 

um aumento em relação à 2003/4, logo podemos ver que ocorreu um “retrocesso” da participação dessas classes 

na composição do corpo estudantil. 

Logo, confirmamos que é improvável que alunos de camadas populares, consigam entrar ou até mesmo 
permanecer no ensino superior (nesse caso nas Universidades Federais), então percebe-se que é importante que 

hajam mais estudos sobre o que deve ser feito para que o número desses estudantes venha aumentar, além de 

programas para auxiliar a permanência desses estudantes.  

 

 

2.3 Políticas de permanência para estudantes na UFERSA 
 

Como vimos anteriormente, estudantes de camada popular que ingressam na Universidade enfrentam 

diversas dificuldades, seja para entrar seja para permanecer nesse espaço. Segundo a Fonaprace (2010), o 

principal motivo para o trancamento de matricula de alunos de classes C, D e E é o impedimento financeiro.  

Visando então auxiliar a permanência de estudantes dessas classes na Universidade começaram a ser criados 

diversos programas na instituição. Segundo o sítio eletrônico da UFERSA, a UFERSA atualmente possui o 
Programa Institucional de Permanência, por meio do qual são selecionados discentes de graduação presencial 

que cursam no mínimo 04 componentes curriculares no âmbito da graduação, que se encontrem em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica e que comprovem possuir renda familiar per capita de até 01 salário mínimo e 

meio de referência nacional.  

O Programa Institucional Permanência é constituído por diversas modalidades como uma forma de 

proporcionar um auxilio maior e mais abrangente, constituindo-se uma forma de envolver mais os alunos nas 

atividades disponíveis pela Universidade. As bolsas contempladas por esse Programa são:  

• Bolsa Permanência Acadêmica, que visa apoiar a formação acadêmica do discente através de sua 

implementação de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, sob a 
orientação de um docente ou técnico-administrativo, exercendo atividades em 12 horas semanais; 

• Bolsa Apoio ao Esporte, que é destinada a discentes que possuam alguma habilidade esportiva para 

apoiar as atividades oferecidas a estudantes da UFERSA relacionadas à modalidade esportiva do 

bolsista, que exercerá suas atividades em 12 horas semanais, logo essa bolas a além de beneficiar o 

estudante monetariamente, fortalece também o Esporte da Universidade que foi contemplado pela 

bolsa;  

• Auxílio ao Portador de Necessidades Especiais¹, um apoio financeiro a discentes com deficiência, 

por possuir necessidades especiais, esses discentes geralmente necessitam de uma renda extra, seja 
para ir ao médico ou na fisioterapia, ou até mesmo comprar equipamentos que amenizem essa 

deficiência, ou o impacto trazido pela deficiência; 

• Auxílio Alimentação, sendo um apoio financeiro a discentes que se encontram sem condições de 

arcar com as despesas de alimentação;  

• Auxílio Didático-Pedagógico, um apoio financeiro a discentes, destinado para aquisição de material 

didático, como livros, apostilas, cópias, etc.;  

• Auxílio Transporte, que é destinado a discentes que utilizam transporte pago com destino à 

Universidade, por morarem longe da Universidade e por não terem muitas vezes como arcar com a 

despesa do transporte para Universidade, é oferecido essa bolsa que visa amparar isso; 

• Auxílio Creche, para discentes com dependente legal na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses;  

• Auxílio Moradia, para despesas com moradia a discentes que não tenham residência familiar na 
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cidade do Campus em que estiverem matriculados, muitos estudantes moram em cidades diferentes 

da cidade do Campus (Mossoró), e a moradia estudantil não tem capacidade para todos esses 

estudantes, então esse auxílio permite eles morarem em lugares sem ser a moradia estudantil na 

cidade do Campus; 

• A moradia Estudantil, que consiste em conceder moradia temporária em uma das unidades 

residenciais destinadas aos discentes dos cursos de graduação que não tenham residência familiar na 

cidade do Campus em que estiverem matriculados. 

 
 

2.4 Resultados e discussões 

 

Por meio deste estudo constatamos a necessidade de programas de permanência na UFERSA, mas também a 

necessidade de mais pesquisas acerca desse assunto, haja vista que os estudos existentes tratam do tema de forma 

generalizada, não sendo possível se ter uma “regra” do que é necessário para que todos esses estudantes venham 

a conseguir a permanência no ensino de nível superior.  

Observamos que mesmo as classes C, D e E compondo 76,6% da população brasileira em 2010, a presença 

dessas classes nas Universidades Federais no mesmo ano foi em torno de 43,7%, o que traz à tona uma grande 

discrepância entre dois “universos”, o das classes mais elevadas e o das classes populares. Assim nasce a 

indagação do que deve ser feito para que haja uma mudança nesse contexto. 
Podemos denotar que em relação à Universidade Federal do Semiárido existem diversas políticas para 

auxiliar estudantes advindos de camadas populares ajudando-os a permanecer na Universidade. Essas políticas 

os auxiliam em diversos aspectos, como moradia, auxilio monetário para transporte, compra de livros e 

alimentação, mas requerem certo desempenho acadêmico, fazendo com que os estudantes contemplados com as 

bolsas se esforcem academicamente para conseguir boas notas. 

     Percebemos que a UFERSA oferta diversos tipos de programas que estimulam a permanência de alunos de 

classe popular, para os mais diversos tipos de dificuldades, não tratando a todos com igualdade, mas sim com 

equidade, ou seja, não tratar a todos como se fossem um único caso, mas tratar os diferentes de forma diferente e 

justa. 

     Nesse contexto de equidade, no sentido de moradia percebemos que é ofertada a Vila Acadêmica para que 

estudantes de outras cidades consigam estudar na UFERSA, mas como não seria possível acomodar todo, 

também é ofertado o auxilio moradia, além disso, também é ofertado o auxílio transporte, como forma de 
auxiliar, por exemplo, os estudantes que moram em Mossoró.  

    Percebemos também que existe o auxílio alimentação e o auxílio didático-pedagógico, que são os programas 

de certa forma mais abrangentes, que visam beneficiar todos os estudantes que necessitam de auxílio, garantindo 

a permanência (principalmente no auxílio alimentação), e proporcionando que eles tenham condições, de obter 

os materiais necessários para estudar (no caso do auxílio didático-pedagógico). 

     

 

3 CONCLUSÕES  

 

Esse trabalho teve como principais aspectos (relevância), analisar as dificuldades enfrentadas pelos alunos de 

camada popular, desde o ingresso até a permanência no ensino superior, verificando que uma enorme dificuldade 
para obter êxito no ingresso, é a qualidade do ensino médio público brasileiro, que tem uma grande desvantagem 

em relação ao particular, além de constatar que a maior dificuldade encontrado por esses alunos em relação a 

permanência no ensino superior é a dificuldade financeira.   

A questão da permanência de estudantes no ensino superior é um assunto que começou a surgir e a ser 

questionado em um passado ainda muito recente, fazendo com que se tenha ainda muito a pesquisar, debater, 

analisar e compreender sobre esse assunto. Felizmente, já têm ocorrido diversas mudanças em relação à 

permanência desses estudantes nas universidades, mas ainda há muito que fazer. 

Outro fato evidenciado ao estudar esse assunto, é a improbabilidade de estudantes de camada popular 

conseguirem ingressar e permanecer na Universidade, o que é um reflexo de um sistema desigual de ensino que 

foi oferecido a esses estudantes antes de entrarem na Universidade, e também do aspecto social em qual eles 

estão inseridos, que geralmente é um aspecto aonde as pessoas não têm formação acadêmica. 
Por estarmos estudando indivíduos, não temos como criar algo como uma “lei universal” capaz de conceder a 

todos os estudantes de camadas populares essa permanência, mas, ao discutirmos e pesquisarmos cada vez mais 

as necessidades desses estudantes conseguimos fazer com que ocorra um índice maior de estudantes dessas 

camadas conseguindo permanecer e concluir o ensino superior. 

Observamos que é impossível construir um sistema em que as oportunidades sejam iguais para todos, mas 
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mesmo assim devemos buscar um sistema que ampare essas desigualdades o máximo possível, devemos 

procurar, constituir um sistema que trate todos com equidade.  

Em relação à UFERSA, é possível afirmar que, de forma generalizada, há garantia de permanência de 

estudantes de camadas populares através dos programas de permanência, além do que esses programas não 

interferem de forma negativa na vida dos estudantes, pois requerem deles um bom aproveitamento acadêmico.  
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