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Prefácio

A N D R É  L Á Z A R O

A transição por que passa o Brasil e o lugar da educação nessa transição 
são objetos de intensa disputa entre distintos projetos para nosso país. 
Após longos anos de ditadura civil-militar, ainda chamada por saudo-
sistas de “ditabranda”, a Constituição cidadã trouxe conquistas reais e 
promessas de direitos que, como valores políticos de referência, permi-
tem que o país continue avançando. Mas avançar em que direção?

Já não cabe, em pleno vigor do século XXI, aceitar uma ideia de 
progresso que saturou o pensamento do século XX com otimismos in-
gênuos ou pessimismos acomodados. Nenhuma de nossas conquistas 
– políticas, econômicas e sociais – está de fato garantida enquanto não 
se consolidarem, na sociedade brasileira, conceitos e valores de justiça, 
igualdade, solidariedade, sustentabilidade. A consolidação desses valo-
res como práticas sociais cotidianas é um processo complexo, dinâmi-
co, marcado por disputas intensas e constantes entre visões de mundo e 
da própria sociedade brasileira. Se se trata de afirmar e disputar valores, 
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a educação é um campo decisivo para que as diferentes forças meçam 
suas capacidades de lutar, de argumentar e de convencer. Mas não há 
espaço neutro onde a veracidade e a pertinência de argumentos possam 
ser apresentadas frente a juízes impávidos. Não há lugar fora da disputa, 
não há sujeito isento frente a esses desafi os, há apenas compromissos e 
responsabilidades.

O Estado brasileiro acordou tardiamente para o direito à educação 
de sua população. Ou melhor, as propostas que poderiam ter mudado o 
curso de nossa história educacional foram solapadas e ignoradas pelas 
elites políticas e econômicas na época em que foram formuladas. Ain-
da hoje, a leitura do Manifesto dos Pioneiros da Educação, lançado em 
1932, provoca em muitos a nostalgia do que poderia ter sido e não foi. 
A ditadura Vargas e governos posteriores deixaram para trás as possibi-
lidades emancipatórias contidas nas propostas de educação para todos 
e impuseram modelos mesquinhos e excludentes de atendimento ao 
direito à educação. Apenas nos anos fi nais do século XX o Brasil al-
cança padrões próximos ao que se pode chamar de universalização da 
educação obrigatória, à época com duração de seis anos, para a faixa 
etária de sete a 14 anos de idade. 

Esses avanços no ingresso foram reais e falsos, ao mesmo tempo. 
Se a educação básica acolhia grupos sociais e economicamente empo-
brecidos, pouco fazia para superar de modo sistemático e organizado 
os perversos processos de exclusão dentro da escola. As taxas de repro-
vação e abandono, mesmo na primeira década do século XXI atestam 
o quanto a educação brasileira fi cou prisioneira de sua matriz elitista. 
Ainda em 2005, segundo o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, 
foram reprovadas 29,1% das crianças de sete anos de idade que, pela 
primeira vez, ingressavam na escola. Crianças de sete anos (lembremo-
nos de nossos fi lhos e netos) só não aprendem o que não lhes for ensi-
nado. A elevadíssima taxa de reprovação, logo no primeiro ano escolar, 
indica que se exige das crianças algo que não lhes foi dado. E ainda 
retiram delas um pouco do que conquistaram: o direito à educação. A 
educação brasileira, por mecanismos silenciosos e tácitos, permanecia 
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presa a uma missão que, até recentemente, vinha sendo validada pela 
sociedade: “escolher os melhores”.

As mudanças sociais e políticas, parece, podem proceder sim por 
saltos de qualidade. A educação brasileira, neste início de século, já não 
mais convive confortavelmente com essa orientação que supõe ter re-
cebido da sociedade de “escolher os melhores”. Num país que manteve 
a escravidão por mais de três séculos, que acolheu a censura antes de 
criar a imprensa, que cultivou taxas elevadas de analfabetismo, os cri-
térios para “escolher os melhores” trazem sempre as marcas de nossa 
história. Nesta lógica perversa, os negros, os pobres, as populações do 
campo e das periferias urbanas, as pessoas com defi ciência, esses nunca 
integraram a legião “dos melhores”.  

O desafi o que a educação brasileira tem assumido pode ser expres-
so na orientação: “educar a todos e a cada um”. Para um país em que 
a população em idade escolar (4 a 17 anos) ultrapassa 45 milhões de 
pessoas (23,8% da população recenseada em 2010), trata-se de uma ta-
refa árdua, complexa, urgente e necessária. Esse novo desafi o não caiu 
do céu, antes foi construído por longas e dolorosas batalhas empreen-
didas por movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos, professo-
res, pesquisadores e acadêmicos. Organismos internacionais como Or-
ganização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e 
Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência 
e a Cultura contribuíram para desnaturalizar as elevadas taxas de exclu-
são com que convivia a educação brasileira. No entanto, trata-se de uma 
batalha em pleno curso e nada nos garante que a afi rmação do direito 
à educação tenha se imposto de modo defi nitivo sobre as visões pseu-
do-meritocráticas que justifi cam a exclusão em nome da qualidade. Para 
esses, a educação não é um direito, mas uma herança.
O enfrentamento do elitismo que perpassa a educação brasileira se ra-
dicalizou quando, quer por força de decisões legislativas em seu estado, 
quer por força de suas próprias decisões internas, universidades públi-
cas adotaram ações afi rmativas para o ingresso de estudantes de escolas 
públicas, pobres, pretos, pardos e indígenas. É quase uma parábola sobre 
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nosso país lembrar que a mesma norma – reserva de vagas para alunos 
de escolas públicas considerando critérios de renda e cor, e resultados 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – foi aprovada no Con-
gresso quando se tratava de instituições privadas, Programa Universi-
dade para Todos (Prouni), e levada à Suprema Corte quando, a mesma 
regra, insisto, tratava do acesso às universidades e institutos federais. 

A vitória alcançada no Supremo Tribunal Federal em abril de 
2012, reconhecendo legitimidade e legalidade na adoção de ações afi r-
mativas utilizando critérios de escola pública, renda e cor, surpreendeu 
a todos. A campanha maciça, massiva e reiterada da chamada mídia 
nacional contra as ações afi rmativas dava a todos a impressão de que 
a opinião publicada era de fato a opinião pública e refl etia um saber 
jurídico dominante.  Não é raro que preconceitos sejam apresentados 
como verdades jurídicas e valores civilizatórios. No caso das ações afi r-
mativas a intensa e persistente militância do movimento negro em todo 
o país, somado à coragem de muitas instituições que utilizaram a auto-
nomia para avançar, os preconceitos foram desmascarados e novas for-
mas de enxergar nossas próprias desigualdades emergiram com força 
criadora. Não se trata de maldizer o passado que gerou o presente de 
injustiças, mas de modifi car o presente para que o futuro nele contido 
rompa com a reprodução dessas desigualdades e nos acene com uma 
sociedade capaz de criar, para si mesma, novos destinos.

Mas, e mais uma vez, a luta apenas começa, em novo patamar, é 
certo, mas luta de todo modo e, pelo que se pode avaliar, luta por lon-
go tempo. As ações afi rmativas nas instituições federais tornaram-se lei 
(Lei nº 12.711/2012), foi estabelecido o prazo de dez anos para sua 
aplicação, novas políticas de permanência são anunciadas com a fi nali-
dade de dar condições para que os impactos da lei sejam transformado-
res na direção desejada. 

A ação afi rmativa de ampliar o acesso de jovens das escolas pú-
blicas, negros e indígenas à educação superior veio acompanhada da 
necessária expansão de universidades e institutos federais, da amplia-
ção dos cursos noturnos, da interiorização dos campi, da contratação 

Observatório da vida estudantil_V3_pag iniciais.indd   12 22/01/14   14:38



®13

de professores e técnicos e de outras iniciativas que demonstram haver 
uma nova visão estratégica sobre os fi ns da educação, a quem ela deve 
atender, onde e como deve estar disponível. Cada um desses passos en-
frenta seus revezes, avança e recua, para e anda, salta.

A Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal do Re-
côncavo da Bahia têm lugar singular nesta história recente da expansão 
e democratização da educação superior no Brasil. O papel dessas insti-
tuições e de suas equipes dirigentes vai além de implantar modelos ino-
vadores e coerentes com a missão transformadora da instituição uni-
versitária. A criação do Observatório da Vida Estudantil e a vivacidade 
de sua atuação conferem a essas universidades a capacidade de pensar, 
criar, fazer e repensar para refazer e recriar. Não é comum que o aparato 
científi co, o rigor intelectual e a visão política do presente se unam em 
torno de um desafi o que é, ao mesmo tempo, científi co, político e ético. 

É nesta complexa confi guração que o tema da vida estudantil sur-
ge nos artigos que compõem este terceiro volume. Há um objeto que 
pode ser investigado porque pode ser construído por uma teoria e um 
método. A existência desse objeto surge de sua imersão no ambiente 
social, político, econômico, simbólico, imaginário. Captar a percepção 
dos estudantes sobre suas próprias trajetórias e expectativas é um passo 
decisivo para que se possa compreender melhor a própria cultura uni-
versitária e seus modos tácitos de funcionamento. Especialmente pelo 
olhar dos estudantes de baixa renda que adentram o ambiente universi-
tário, revela-se uma instituição quase nunca percebida por aqueles para 
quem ela sempre foi um destino natural, um destino de classe. 

A entrada desses jovens e o olhar que lançam sobre a cultura uni-
versitária oferecem pistas relevantes para pensar as dimensões da crise 
que afeta a universidade. Já foi dito que a crise é própria dessa institui-
ção, que dessa forma se reinventa a cada instante. A aceitação dessa pre-
missa traz o risco de despolitizar as transições e subtrair a Universidade 
da história que ela vive e que, conscientemente ou não, ajuda a construir.

No Brasil essa instituição, milenar na Europa, quase centenária 
entre nós, em diversos momentos de sua história foi apropriada como 
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apanágio e privilégio de segmentos muito minoritários dos grupos 
dominantes. A transição que vivemos hoje – a educação superior de 
massa para cumprir metas nacionais de inclusão de jovens na educação 
superior – revela-se também uma rica e rara oportunidade para rever 
seus procedimentos, sua afi liação a projetos políticos que ocultam sob 
o termo abstrato da “qualidade” os privilégios que promove. Em estudo 
recente, Dilvo Ristoff 1 chamou de “espelho distorcido” a relação entre 
a composição social da universidade e a sociedade brasileira. Observa 
o estudo:

[...] estudantes com renda familiar de até três salários mí-
nimos, que na população brasileira representam 50%, na 
Odontologia e na Medicina, somam apenas 11% e 9%, res-
pectivamente. Quando se olha a questão pelo viés dos mais 
ricos (mais de dez mínimos de renda familiar), percebe-se 
que uma pequena minoria na sociedade (este grupo repre-
senta 12%) torna-se uma grande maioria no campus: na 
Odontologia e na Medicina, esses 12% tornam-se 52% e 
67%, respectivamente. (RISTOFF, 2012, p. 9)

Esses dados nos mostram que o tradicional sistema de acesso às 
universidades públicas no país não reproduz a desigualdade de nossa 
sociedade, antes a amplia e multiplica. Superar essa lógica perversa foi 
uma luta longa e ainda não concluída. A criação do Enem, a adoção 
do Sistema de Seleção Unifi cado, do Prouni, do Fundo de Financia-
mento Estudantil, a expansão das Universidades Federais e da rede de 
educação técnica e profi ssional através dos Institutos Federais foram 
ações concretas que contribuem decisivamente para os objetivos da 
democratização. Mas no interior das instituições permanecem vivos 
valores e atitudes que preservam o elitismo hegemônico do período 
anterior. 

A nova realidade da educação superior pública exige refl exão e 
ação que conduzam a inovações consequentes. Como anota Naomar 
de Almeida Filho, na conferência fi nal do II Colóquio Internacional do 

1 RISTOFF, Dilvo. O espelho distorcido. Cadernos GEA, Rio de Janeiro, n. 1, p. 9-10, jan./
jun. 2012.
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Observatório da Vida Estudantil realizado em 2012 e transcrita neste 
livro: “Buscamos, portanto, uma inovação radical em dois planos: no 
plano dos processos, com foco nas tecnologias educacionais, nos pro-
cessos pedagógicos, nas práticas de ensino, e no plano das estruturas, 
com novas trajetórias formativas e arquiteturas curriculares.”

A luta pelo ingresso na educação superior no Brasil vem de longa 
data. Écio Antônio Portes e Letícia Pereira de Sousa, em O nó da ques-
tão, fazem o registro de políticas de permanência – ou da falta delas – 
desde meados do século passado para explicitar do que se trata, hoje, 
quando se fala de permanência; 

Temos de investir na construção histórica da permanência e 
agregar a ela construções empíricas e teóricas como vem fa-
zendo um conjunto de pesquisadores da Sociologia da Edu-
cação, que se ocupam desde os anos 90 com as condições 
de vida do estudante pobre em diferentes cursos, principal-
mente naqueles mais valorizados socialmente e tidos como 
espaços reservados aos ‘herdeiros’ culturais. [...] A nossa 
ideia é contribuir para a construção de um conceito de per-
manência, aberto, que sirva como instrumento de combate. 

O tema da permanência está amplamente tratado nos artigos que 
integram este volume. Muitos deles são fruto de pesquisas de campo 
por meios das quais os estudantes e as estudantes falam de suas vidas, 
suas relações com o saber, a trajetória escolar que cursaram. 

Trata-se do debate de um conceito – permanência – que por sua 
vez está articulado com determinado objeto – a relação com o saber – 
de tal modo que a própria instituição universitária fi ca comprometida 
com a força da questão da permanência. Que relação com o saber a 
academia pode propor aos jovens que nela ingressam, especialmente 
quando aumenta o número de jovens oriundos de escolas públicas, de 
baixa renda e histórico escolar marcado por ausências? Permanência, 
portanto, começa com alimentação, transporte, moradia, acesso à bi-
blioteca, utilização de computadores, espaço para estudo coletivo. Mas 
apenas começa: a seguir, como pode o estudante assumir o “ofício de 
estudante”, para decifrar códigos implícitos que a própria academia su-
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põe ignorar, de tão naturalizados que estão? A chegada do estudante-
-trabalhador traz novas questões que não são apenas como fazer para 
que ele se integre a esses rituais, mas, primeiramente, como esses ri-
tuais devem se transformar para que sejam contemporâneos de seus 
estudantes e das novas questões que trazem.

O volume traz artigos, como Tempos estudantis: memórias da expe-
riência universitária na universidade de São Paulo, de Samir Pérez Mor-
tada, em que estudos de campo revelam experiências dos estudantes, 
entendidas aqui como: 

[...] oposta à mera observação, à vivência superfi cial que 
marca a vida moderna. A expressão experiência universitá-
ria, ou experiência estudantil, portanto, supõe que a estada 
do estudante na instituição de educação superior não se dá 
de maneira superfi cial, ou passageira; supõe que tal estada, 
embora efêmera, tenha poderes e intensidade sufi cientes de 
ser constitutiva e orientadora na vida do sujeito. 

Se a experiência no interior das instituições universitárias em suas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão motivam revisão dos procedi-
mentos sedimentados, o desafi o torna-se ainda mais complexo quando 
se mira a realidade dos estudantes de Ensino Médio das camadas popu-
lares. Um exemplo desse desafi o é relatado no artigo de Rosana Herin-
ger sobre a percepção de estudantes da única escola de Ensino Médio 
da Cidade de Deus, um numeroso bairro popular do Rio de Janeiro. 
A esperança, sonho ou perspectiva desses jovens de comunidades po-
bres de ingressar na educação superior é muito baixa e mais baixa ainda 
a informação que chega a eles sobre as políticas criadas para tornar viá-
vel essa possibilidade. Como observou a professora Claudia Calmon,2 
em outra oportunidade, parece que os jovens de baixa renda do Rio de 
Janeiro estão mais familiarizados com os artigos da lei em que podem 
ser enquadrados criminalmente do que com aqueles que lhes garantem 
direitos. 

2 Professora do Ensino Médio público e coordenadora de projetos no Laboratório de Po-
líticas Públicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).
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Alguns relatos buscam recuperar o modo como os estudantes re-
tornam às suas comunidades para fortalecer a ponte que pode aproxi-
mar esses mundos tão distantes: o mundo acadêmico e as comunidades 
pobres. Relatos do programa Conexões de Saberes demonstram como 
se dão esses movimentos e os desafi os que enfrentam. 

Além dos importantes relatos de campo em que a condição de ser 
estudante é percebida em sua complexa interação com o ambiente aca-
dêmico, o volume traz também contribuições ao debate institucional: 
como incorporar a Avaliação do Ensino pelos Estudantes? A prática, 
crescentemente adotada em diferentes países, se traz para cena a insti-
tucionalização da participação estudantil na avaliação do ensino, traz 
também riscos que o artigo se preocupa em informar e debater. Do 
mesmo modo, a refl exão sobre a natureza do conceito de orientação 
acadêmica na tensão entre as estruturas disciplinares tradicionais e as 
inovações da interdisciplinaridade.

A construção do “ser estudante” é um processo fortemente mar-
cado pelas condições históricas da sociedade brasileira. O volume traz 
dois artigos amparados na coleta e leitura de memórias da vida estu-
dantil, um verdadeiro presente para que os estudantes de hoje possam 
ponderar as condições atuais e investir na construção de trajetórias dig-
nas de seus melhores sonhos.

Estamos em momento de transição, cuja origem podemos conhe-
cer, mas cujo destino temos condições de infl uenciar e construir. En-
tre os futuros possíveis, não se pode ignorar as pressões elitistas que 
constantemente acusam o estado brasileiro de ser perdulário ao criar 
universidades públicas em cidades do interior, como se o privilégio até 
hoje exercido por jovens de classes mais abastadas das grandes cidades 
seja o melhor caminho para o futuro desejado. 

Nas recentes e bem vindas manifestações que ocorreram em todo 
o país, em todas elas havia cartazes a favor da educação pública, pela 
destinação de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para o cumprimen-
to das metas previstas no Plano Nacional de Educação, pela remunera-
ção digna dos professores, por escolas “padrão Fifa”. As ruas pediram 
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um estado mais comprometido com direitos, um estado mais atuante e 
atento aos reclamos das juventudes e dos trabalhadores. 

Não foram poucos os esforços de parte da chamada mídia nacional 
de atribuir a essas manifestações sentidos que correspondam às suas 
expectativas políticas. Essa mesma mídia nacional que se posicionou 
unanimemente contra as ações afi rmativas e as cotas, contra a expan-
são da rede das universidades federais, contra a interiorização, contra a 
contratação de professores e técnicos para as novas instituições.  

A transição pela qual passa o país e o lugar que a educação pode 
ocupar nessa transição são temas ainda em disputa. Não há lugar fora 
dela, não há lugar isento quando se trata de garantir ou negar direi-
tos, de ampliar oportunidades ou manter privilégios. A Universidade, 
como ideia e como instituição concreta é chamada a participar ativa 
e criativamente neste momento. O Observatório da Vida Estudantil é 
uma das melhores respostas que a Universidade Federal da Bahia e a 
Universidade Federal do Recôncavo Baiano oferecem para esse deba-
te. Que outras instituições se unam a esses esforços e possam juntas 
produzir conhecimento e ação transformadora, elementos necessários 
para seguir avançando. O Observatório da Vida Estudantil assume sua 
responsabilidade.
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Apresentação

G EO R G I N A  G O N Ç A LV E S  D O S  S A N TO S

S Ô N I A  M A R I A  R O CH A  S A M PA I O

Os artigos deste livro apresentam diferentes aspectos da vida estudantil 
e do cotidiano de jovens universitários, reunidos sob o grande tema da 
responsabilidade social das instituições públicas de Ensino Superior. 
Essas instituições enfrentam, pela primeira vez, o desafio da democra-
tização, compreendida, aqui, como igualdade de chances e não mero 
aumento numérico de entradas. Pelo panorama atual, o que é certo, é 
que essa democratização ainda exigirá do Estado brasileiro e dos gesto-
res universitários, muito esforço para se tornar realidade.

O livro resulta dos trabalhos apresentados no II Colóquio Interna-
cional do Observatório da Vida Estudantil, realizado na Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em 2012, modesto, mas ino-
vador evento bienal que discute a educação superior como perspectiva 
integrada ao plano de futuro das novas gerações. O II Colóquio mante-
ve a proposta original de interlocução com pesquisadores e estudantes 
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de universidades brasileiras e estrangeiras que desenvolvem pesquisas 
e ações no campo da vida universitária. Sendo assim, sua publicação 
consolida uma rede a favor da ampliação de uma universidade de fato 
democrática, que possibilite novas trajetórias escolares e profi ssionais 
para os nossos jovens em todos os segmentos da população.

Nossos agradecimentos aos estudantes de iniciação científi ca, 
mestrado e doutorado que atuaram de forma sincera e interessada nas 
pesquisas aqui apresentadas e aos pesquisadores daqui e de lá que con-
tribuíram com sua experiência para a continuidade dos trabalhos do 
Observatório da Vida Estudantil. Sem o suporte da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado da Bahia, da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento do Pessoal do Ensino Superior e, em especial, dos gestores da 
Pró-reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), professor Marcelo Embiruçu (Pró-reitor) e Marcelo 
Napoli (Coordenador) que trabalham incansavelmente pela pesquisa 
e pela inovação na UFBA, este livro não teria passado de um desejo. 
Mesmo correndo o risco de cometer infi delidades, queremos destacar 
os nomes de Rita Leite (UFRB) e Ava Carneiro do Instituto Federal da 
Bahia e da doutoranda Letícia Vasconcelos que, realizando tarefas invi-
síveis a olho nu, fi zeram o que nós, organizadoras, não teríamos dado 
conta sem suas inestimáveis colaborações.
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AINDA UM SONhO DISTANTE:  
expectativas de ingresso na educação superior na 

Cidade de Deus, Rio de Janeiro1

R O S A N A  h E R I N G E R

Ao longo da última década, assistimos no Brasil a uma ampliação do 
acesso de estudantes de escola pública e estudantes negros (pretos e 
pardos) à educação superior. Embora o crescimento do número de jo-
vens na educação superior tenha sido geral, a taxa bruta de estudantes 
autodeclarados pretos e pardos que nela ingressaram cresceu 351% en-
tre 1988 e 2008, em comparação com um crescimento de 189% entre 
os estudantes brancos. (PAIxãO et al., 2011, p. 229) Também foi sig-
nificativo o aumento de estudantes oriundos de escolas públicas que 
acessaram esse nível de ensino.

1 Trabalho desenvolvido como parte do projeto de pesquisa Democratização do acesso ao 
ensino superior: avanços e desafios, que conta com o apoio da Fundação de Apoio à Pes-
quisa do Estado do Rio de Janeiro. Participaram como assistentes de campo na pesquisa: 
Darlene Costa e Ednalva Assis. Os resultados preliminares desta pesquisa foram apre-
sentados durante o II Colóquio Internacional da Vida Estudantil, realizado na UFRB, 
Cachoeira (BA), entre os dias 31 de maio e 02 de junho de 2012. Versão modificada 
deste artigo foi apresentada no III Colóquio Luso-Brasileiro de Sociologia da Educação, 
realizado entre 25 e 27 de julho de 2012 na UFRJ, Rio de Janeiro. 
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Os estudos recentes disponíveis sobre o tema apontam que este 
crescimento se deve à combinação de políticas de ação afi rmativa nas 
instituições públicas de educação superior, à ampliação do número de 
instituições, de campi e de vagas nas mesmas, além dos efeitos do Pro-
grama Universidade para Todos (Prouni), que destina, com recursos 
públicos, bolsas para estudantes em instituições privadas. (hERIN-
GER E FERREIra , 2009; IPEA, 2008; SANTOS, 2011) Embora es-
tes dados tragam expectativas positivas em relação à diversifi cação do 
público que passa a ter acesso à educação superior, sabemos que o Bra-
sil ainda enfrenta grandes desafi os para alcançar metas formuladas no 
início da década passada. (INEP, 2000, 2009)

Estudos apontam que muitas são as limitações para que um maior 
número de jovens de origem popular e negros chegue à educação supe-
rior. Estas limitações resultam de um acúmulo de desvantagens e opor-
tunidades desiguais ao longo da vida, passando pela origem familiar, 
qualidade da formação escolar, ingresso precoce no mercado de trabalho, 
entre outros fatores. (hASENBALG; SILVA, 2003; TEIxEIra , 2003)

Além destes fatores, a desinformação sobre as mudanças recen-
tes nos sistemas de seleção para ingresso na educação superior, sobre 
as possibilidades de reserva de vagas e também sobre bolsas e outros 
mecanismos de apoio estudantil e à permanência torna ainda mais dis-
tante esta possibilidade de ingresso. Ao mesmo tempo, consideramos 
que situações prévias de fracasso em processos seletivos para ingresso 
na educação superior, vivenciadas por familiares ou colegas, podem re-
duzir as aspirações em relação ao ingresso.

O artigo apresenta algumas conclusões da pesquisa desenvolvida 
pela autora sobre os fatores que infl uenciam as escolhas e expectativas 
de alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Pedro 
Aleixo, localizado no bairro da Cidade de Deus, Rio de Janeiro. Esta re-
gião é conhecida por baixos indicadores de desenvolvimento humano 
e nível educacional de sua população.

Através de pesquisa de campo, por meio de grupos focais com es-
tudantes desta que é a única escola de ensino médio localizada no bair-
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ro, examinamos as suas percepções sobre a possibilidade de ingresso na 
educação superior no futuro, quais as estratégias desenhadas para este 
fi m e quais as razões para uma possível falta de interesse nesta pers-
pectiva. Além disso, o estudo investiga como e se as recentes políticas 
adotadas pelo governo brasileiro para expandir o acesso de jovens de 
menor renda e estudantes negros à educação superior estão contribuin-
do para desenvolver um maior interesse e possíveis aspirações destes 
jovens para ingressar na educação superior.

Entre estes programas de ampliação do acesso podemos identifi -
car a existência de cotas (reserva de vagas) para estudantes de escola 
pública e estudantes negros, programas de pontuação adicional para 
estes mesmos grupos de estudantes, programas de bolsas em institui-
ções privadas de educação superior, através do Prouni, e linha de cré-
dito estudantil, além da utilização crescente do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem)2 como forma de acesso à educação superior. 
O estudo também apresenta resultados sobre o quanto estas informa-
ções relacionadas às diferentes formas de acesso à educação superior 
no Rio de Janeiro são de conhecimento dos estudantes de ensino mé-
dio na Cidade de Deus.

De forma sintética, a pesquisa teve como objetivos: 1) analisar 
em que medida as políticas de democratização da educação superior, 
como, por exemplo, a reserva de vagas ou “política de cotas”, Prouni, 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni),3 Sis-
tema de Seleção Unifi cada (Sisu)4 etc. estão contribuindo para ampliar 
o acesso e sucesso de estudantes negros e de menor renda na univer-

2 O Enem é uma prova realizada pelo Ministério da Educação criada em 1998, inicial-
mente utilizada para avaliar a qualidade do ensino médio no país. A participação dos 
estudantes é voluntária. Além de funcionar como forma de avaliação do ensino, seu re-
sultado serve para acesso ao ensino superior em centenas de instituições de ensino 
superior públicas e privadas. Para a prova do Enem em 2012 se inscreveram 
cerca de 6,5 milhões de estudantes. O Enem também é o mecanismo de seleção 
utilizado para competir por uma bolsa do Prouni.

3 Programa implantado pelo governo federal em 2007.
4 Criado em 2009. Permite que os alunos que fi zeram o Enem possam disputar vagas em 

universidades públicas em diferentes estados da federação.
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sidade; 2) identifi car fatores que limitam as chances de estudantes de 
origem popular e afrodescendentes ingressarem na educação superior; 
3) conhecer e analisar o caso específi co de um conjunto de jovens con-
cluintes do ensino médio na Cidade de Deus, a fi m de identifi car suas 
expectativas e aspirações em relação ao ingresso no educação superior 
e as limitações para esta concretização; 4) identifi car o nível de infor-
mação e conhecimentos que um grupo de jovens que cursam o ensino 
médio na Cidade de Deus têm sobre as diferentes modalidades de aces-
so à educação superior.

Tra NSFORMAÇõES RECENTES E O DESAFIO DA INCLUSãO NA 
EDUCAÇãO SUPERIOR

O Censo da Educação Superior no Brasil aponta que 6,4 milhões de 
estudantes estavam matriculados neste nível educacional, em 2010. 
Embora este pareça ser um número alto de matrículas, se tomarmos a 
população brasileira de 18 a 24 anos, apenas 13% de jovens nessa faixa 
de idade estão matriculados na educação superior. Esta proporção re-
presenta um dos mais baixos níveis de matrícula na educação superior 
na América Latina.

Cerca de 75% destes estudantes frequentam instituições privadas 
e apenas 25% estão em instituições públicas. No contexto brasileiro, 
isto signifi ca que a maioria dos estudantes se encontra em instituições 
de menor qualidade e paga mensalidades, enquanto uma minoria, cer-
ca de um milhão de estudantes, frequenta instituições de maior quali-
dade de forma gratuita. Por esta razão, observa-se uma alta competição 
por vagas nas instituições públicas, em sua maioria federais, levando 
ao paradoxo conhecido de que entre os estudantes das universidades 
públicas predominam os estudantes que frequentaram escolas particu-
lares no ensino básico, sendo o inverso também verdadeiro.

Ao longo dos anos 1990 e, principalmente, dos anos 2000, am-
pliou-se o consenso, entre diferentes setores da sociedade brasileira, 
sobre a enorme desigualdade no acesso à educação superior no Brasil, 
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expressa no paradoxo conhecido de que entre os estudantes das uni-
versidades públicas predominam os estudantes que frequentaram esco-
las particulares no ensino básico, sendo o inverso também verdadeiro. 
Observou-se também que os jovens brasileiros que chegavam à edu-
cação superior eram predominantemente de classes média e alta, em 
sua maioria brancos, deixando de fora desta possibilidade um grande 
contingente de jovens pobres, pretos, pardos e indígenas.

Em face desta exclusão educacional, entidades não governamen-
tais e movimentos sociais se mobilizaram para oferecer oportunidades 
de formação complementar para jovens pobres, de escola pública, pre-
tos, pardos e indígenas para aumentar suas chances de ingresso. Univer-
sidades, prefeituras, empresas e igrejas também se engajaram nestas ini-
ciativas, levando a resultados relevantes em termos de aprovação destes 
estudantes em exames de seleção.

Em função deste diagnóstico, também órgãos governamentais 
passaram a desenvolver políticas para ampliar o acesso à educação su-
perior de grupos historicamente excluídos. Data de 2001, a primeira 
lei de reserva de vagas em universidades públicas − Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Estadual da Bahia 
(Uneb) − e de 2004, a criação do Prouni. Também houve ampliação do 
investimento em universidades federais visando o aumento da oferta 
de cursos e vagas. (hERINGER, 2010; PAIVA, 2010) Em 2011, 115 
instituições públicas de educação superior haviam adotado algum tipo 
de ação afi rmativa para diferentes grupos excluídos. (hERINGER E 
FERREIra , 2009; JODAS; KA WAGAMI, 2011; MORChE; NEVES, 
2010; PAIVA, 2010) A maioria destas instituições adotou cotas, em 
geral de 20%, para estudantes de escola pública, negros, indígenas e ou-
tros grupos excluídos. Algumas adotaram sistemas de pontuação adi-
cional (bônus) ou vagas adicionais.

Estas políticas não foram adotadas sem polêmicas sobre sua legi-
timidade e adequação aos princípios constitucionais da igualdade. Ao 
longo da última década, apareceram centenas de artigos e reportagens 
publicados na imprensa brasileira e muitos debates acadêmicos sobre 

Observatório da vida estudantil_V3.indb   25 06/12/13   11:06



®26

estas políticas, principalmente em relação às cotas para estudantes ne-
gros. (FERES, 2010) As discussões exploraram temas como a defi ni-
ção de quem é negro no Brasil e sobre como as universidades iriam 
lidar com os alunos “menos preparados”. Neste contexto de polêmica 
e crítica, algumas universidades foram processadas judicialmente pela 
adoção destas políticas. Um destes casos chegou ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) e em abril de 2012 os juízes do STF aprovaram por una-
nimidade a constitucionalidade do sistema de cotas, inclusive utilizan-
do critérios raciais.5

Apesar dos sucessos destas políticas, alguns problemas persistem. 
Por um lado, existem muitas difi culdades por parte dos estudantes de 
menor renda para se manterem nas universidades em função de difi cul-
dades fi nanceiras, pois as políticas de permanência têm sido insufi cien-
tes para atender toda a demanda. (SOUSA; PORTES, 2011; VARGAS, 
2012) Por outro lado, como apontado anteriormente, a baixa qualidade 
da maioria das escolas públicas de ensino médio torna difícil, para um 
grande número de estudantes, conquistar uma vaga em uma instituição 
pública, principalmente nos cursos mais competitivos.

Em 2012 é possível afi rmar que estas medidas produziram efeitos 
positivos no que diz respeito à ampliação do acesso à educação supe-
rior de jovens de grupos excluídos. Entretanto, o gap permanece: ainda 
temos hoje um número muito pequeno de estudantes universitários, 
principalmente na faixa de 18 a 24 anos.

Muitas vezes, para entender o efeito de determinadas políticas, é 
necessário estabelecer tanto um olhar “macro” sobre seus resultados 
agregados (por exemplo, número de matrículas segundo características 
socioeconômicas), mas também é preciso observar no plano “micro”, 
como tais políticas são percebidas, acessadas e avaliadas pelos poten-
ciais benefi ciários. Também é importante perceber o que faz com que 

5 Como mais um marco importante nesta direção, poucos dias antes da conclusão deste 
artigo foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff  a lei 12.711 de 29/08/2012, que 
institui a reserva de 50% das vagas das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 
para alunos de escola pública, com reserva de metade destas vagas para estudantes ne-
gros e indígenas, de acordo com a proporção destes grupos na população de cada estado 
da federação.
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alguns destes potenciais benefi ciários considerem que esta política não 
se destina a eles, sob pena de não alcançar o impacto desejado. Em re-
sumo, como avaliamos se uma política pública está “dando certo”?

Para refl etir e buscar algumas respostas para estas questões fomos 
a campo investigar um grupo de estudantes que poderia ser defi nido 
como público alvo das políticas de democratização do acesso à edu-
cação superior. Não obstante esta defi nição, estes estudantes em sua 
maioria não avaliam como certo seu ingresso num curso superior. Por 
que isso acontece? Mais adiante vamos ensaiar algumas respostas, mas, 
por hora, gostaríamos de apresentar mais informações sobre o grupo 
pesquisado e o trabalho de campo desenvolvido.

OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS NA CIDADE DE DEUS E O 
COLéGIO ESTADUAL PEDRO ALEIxO

A pesquisa de campo foi realizada com os estudantes do 3º ano do En-
sino Médio do Colégio Estadual Pedro Aleixo, localizado na Cidade 
de Deus, xxxVI Região Administrativa da Subprefeitura da Barra e 
Jacarepaguá, município do Rio de Janeiro.6

Para além da notoriedade adquirida em função do sucesso comer-
cial do fi lme Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles, por sua 
vez baseado no romance homônimo escrito por Paulo Lins, a Cidade 
de Deus é um bairro popular do Rio de Janeiro, com cerca de 60 mil 
habitantes, localizado numa das principais áreas de expansão da cida-
de, a zona Oeste, com grande proximidade do luxuoso bairro da Barra 
da Tijuca. Esta localização produz um efeito imediato ao visitante da 
região, que rapidamente transita dos condomínios fechados e shopping 
centers da Barra aos conjuntos habitacionais e casas simples da popular-
mente chamada “CDD”.

6 Agradeço aos professores e funcionários do Colégio Estadual Pedro Aleixo, em especial 
à Diretora Maria helena Barros Luz, pela disponibilidade em colaborar com a pesqui-
sa, dando o apoio necessário à realização do trabalho de campo. Agradeço também aos 
alunos das turmas de 3º ano do Ensino Médio pela disponibilidade em participarem na 
pesquisa.
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Palco de muitas situações de violência e confl ito armado entre tra-
fi cantes de drogas e policiais que se sucederam ao longo de décadas, 
desde o fi nal de 2009, a Cidade de Deus foi alvo da nova política de 
segurança implantada pelo governo estadual, através da implantação 
de uma Unidade de Polícia Pacifi cadora (UPP) no local, visando a re-
dução da criminalidade, em especial, do comércio ilegal de drogas. A 
implantação de uma UPP consiste na ocupação da comunidade pelos 
policiais militares, se necessário com apoio do exército ou da força na-
cional, e posterior instalação de uma unidade permanente da polícia 
no local. A proposta é que a polícia esteja mais próxima da população 
e que, além de segurança, sejam levados à comunidade outros serviços 
públicos.

Os dados apresentados em uma reunião de balanço de dois anos 
da UPP na Cidade de Deus, realizada em janeiro de 2012, indicavam 
redução signifi cativa de crimes e episódios de violência no bairro, apon-
tando, portanto, para uma avaliação positiva por parte dos moradores 
quanto aos resultados desta política.7 Entre os moradores, a opinião 
predominante é de que o bairro está mais seguro, sem demonstrações 
explícitas de violência por parte do tráfi co de drogas, porém comenta-
se que os grupos criminosos continuam atuando no local, embora de 
forma mais discreta.

A Cidade de Deus possui baixos indicadores de desenvolvimento 
humano e baixo nível educacional de sua população. Dados de 2010 
apontam que: 44% dos moradores não completaram o ensino funda-
mental; 37% chegaram ao ensino médio (completo ou incompleto); 
apenas 6% chegaram à educação superior (completo ou incompleto).
(IBASE, 2010). A maioria da população se identifi ca como preta ou 
parda.

7 Nesta reunião a fala principal coube ao comandante de uma das UPPs do bairro (na 
verdade são três unidades instaladas na Cidade de Deus), que fez longo relato ilustrado 
com gráfi cos e fotos sobre a redução das ocorrências criminosas e sobre a ação policial 
no período. O palestrante era acompanhado de perto pelos dois comandantes das outras 
UPPs e mais cinco policiais. Todos permaneceram durante todo o tempo da reunião 
vestindo coletes à prova de balas e fortemente armados. Participaram da reunião cerca 
de 40 pessoas, na maioria moradores e lideranças locais.
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No bairro existem 13 escolas, sendo 12 municipais e uma esta-
dual. Entre as escolas municipais, uma é exclusivamente de educação 
infantil (creche e pré-escola) e 11 de ensino fundamental, sendo nove 
destas de 1º ao 5º ano e duas de 1º ao 9º ano. Na única escola estadual é 
oferecido apenas o ensino médio no período noturno. (PAINO, 2011) 
Trata-se do Colégio Estadual Pedro Aleixo (Cepa), local onde se realiza 
nossa pesquisa.8

O colégio funciona num Centro Integrado de Educação Pública 
(Ciep)9 que é compartilhado com uma escola municipal no período 
diurno.10 O prédio está bem conservado, porém é visível que as depen-
dências são primordialmente de uso da escola municipal, com muitos 
trabalhos infantis decorando os corredores e salas. A observação sobre 
a relação que os estudantes do curso noturno têm com o espaço escolar 
revela que eles parecem se sentir mais como visitantes ou hóspedes do 
que como integrantes daquela comunidade.

Em 2012, o colégio ofereceu seis turmas de Ensino Médio, sendo 
duas turmas para cada ano. Nas duas turmas de 3º ano encontravam-se 
matriculados, em março de 2012, 84 alunos. Os alunos são distribuídos 
nas turmas seguindo uma divisão etária: alunos mais jovens, em sua 

8 O Colégio Pedro Aleixo fi cou na posição 17.889º do Enem 2011 em nível nacional, com 
nota média de 488,28. Para efeitos de comparação, a escola pública que fi cou em melhor 
colocação no município do Rio de Janeiro (em 27º Lugar) foi o Colégio de Aplicação 
da UERJ, que teve média de 714,51. A melhor escola do Rio de Janeiro no Enem 2011, 
também primeira colocada em nível nacional, foi o Colégio São Bento, com nota média 
de 761,70.

9 Os Cieps são resultantes de uma política educacional desenvolvida no Estado do Rio de 
Janeiro durante o governo de Leonel Brizola, nos anos 1980, sob a coordenação de Dar-
cy Ribeiro. Este modelo educacional previa educação de horário integral, em prédios 
amplos especialmente desenhados para este fi m. Em governos posteriores, a proposta 
educacional sofreu descontinuidades e, posteriormente, os Cieps da capital foram mu-
nicipalizados.

10 Vale destacar que o colégio Pedro Aleixo não é a única escola pública que recebe jo-
vens moradores da Cidade de Deus que desejem cursar o ensino médio. Levantamen-
tos apontam que pelo menos sete escolas do entorno (Barra, Taquara, Tanque, Anil) 
recebem estudantes moradores da Cidade de Deus, além de escolas em bairros mais 
afastados, como Gávea. Recorrendo às escolas do entorno, os estudantes buscam suprir 
a limitação de vagas no ensino médio na Cidade de Deus. Pretendemos, numa etapa 
futura de pesquisa, analisar o perfi l e expectativas dos estudantes da Cidade de Deus que 
frequentam estas escolas do entorno.
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maioria vindos do ensino fundamental regular, estão na turma 3001, 
e alunos mais velhos, vindos em sua maioria da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), estão na turma 3002. Entretanto, esta turma é diversifi -
cada e também conta com alunos jovens.

Dos 84 alunos matriculados no 3º ano do ensino médio conse-
guimos reunir informações sobre 62 estudantes, através de fi chas de 
informação preenchidas por eles em nossos primeiros encontros. Além 
disso, foram realizados, até o momento, quatro grupos focais, sendo 
dois em cada uma das turmas (3001 e 3002), reunindo, no total cerca 
de 40 estudantes. Também foram realizadas algumas entrevistas indivi-
duais a partir de situações exemplares.

Como já foi dito, os grupos focais abordaram os planos futuros 
dos estudantes, incluindo as percepções sobre a possibilidade de in-
gresso na educação superior. Os resultados aqui apresentados extraem 
informações tanto das fi chas de informação quanto dos grupos focais 
realizados.

O SONhO AINDA DISTANTE DA EDUCAÇãO SUPERIOR

Nossa pesquisa de campo desenvolveu-se junto a estudantes jovens e 
adultos moradores da Cidade de Deus, em sua maioria mulheres e ne-
gros, com idade entre 17 e 61 anos, distribuídos, basicamente, em dois 
grupos. No primeiro deles predominam jovens com idade razoavelmente 
compatível com a série, que na sua maioria moram com os pais e nem to-
dos trabalham. O segundo grupo é composto pela maioria dos estudan-
tes pesquisados, formada por trabalhadores que tiveram sua escolaridade 
interrompida por diferentes circunstâncias de vida – necessidade de tra-
balhar, casamento, maternidade, envolvimento com drogas, desinteresse 
– e que, em determinado momento, decidiram retomar os estudos. Um 
grupo signifi cativo passou pela EJA no ensino fundamental e passou a 
frequentar, posteriormente, o ensino médio noturno.

Um dos principais resultados de nossa pesquisa demonstra que a 
expectativa de ingresso na educação superior é modesta para a maioria 
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dos estudantes investigados. Esta percepção é semelhante àquela en-
contrada em outros estudos feitos com jovens de ensino médio sobre 
temas afi ns. Destacamos o trabalho de Dayrell e colaboradores (2011), 
realizado em escolas do estado do Pará, bem como a pesquisa de San-
tos e colaboradores (2012) no Recôncavo Baiano, além do trabalho de 
Teixeira (2003) em Sergipe.

Identifi camos que a expectativa de ingresso na educação superior 
é um pouco maior entre os estudantes mais jovens (até 24 anos). Dos 
62 estudantes investigados, 25 responderam que pretendem fazer exa-
me de seleção para universidade pública e apenas oito afi rmaram que 
pretendem também tentar ingressar na educação superior privada.

A análise das fi chas de informação e dos grupos focais nos levou à 
defi nição de dois tipos de estudantes no que diz respeito às suas expec-
tativas de ingresso na educação superior. O primeiro foi denominado 
de “estudantes estratégicos”. Caracterizam-se por saber o que querem e 
planejar, ou ao menos ter pistas, como atingir seu objetivo.

O segundo tipo foi denominado de “estudantes sonhadores”. Ca-
racterizam-se pelo fato de terem alguma ideia do que pretendem fazer, 
mas não enunciaram como planejam alcançar estas metas. Além disso, 
os integrantes deste grupo demonstram que não possuem informações 
básicas que auxiliem na tarefa de dar alguma concretude aos seus so-
nhos. Na verdade poderíamos considerar que o grupo dos sonhadores 
consiste em um subgrupo de um conjunto maior de estudantes caracte-
rizados como indefi nidos, que responderam “não sabe” à questão sobre 
ingresso na universidade pública (37 no total).

A realidade do trabalho se impõe de maneira signifi cativa para es-
tes estudantes. Dos 62 investigados, 36 informaram trabalhar. As ocu-
pações predominantes são de baixa qualifi cação, tais como diaristas, 
vendedores, serviços pouco qualifi cados na construção civil, vigilan-
tes, auxiliares administrativos em escritórios, cozinheiros, empregados 
em serviços de manutenção e limpeza, entre outros. Para muitos, entre 
as razões para a falta de interesse em ingressar na educação superior, a 
exigência do trabalho para sobreviver, sem dúvida, aparece de maneira 

Observatório da vida estudantil_V3.indb   31 06/12/13   11:06



®32

marcante. Nos grupos focais, fi cou evidente que os estudantes veem 
com difi culdades a situação de conciliar trabalho e estudo e, no caso 
das mulheres, também o cuidado com a casa e fi lhos.

Por outro lado, é interessante observar que vários dos estudan-
tes que defi nimos anteriormente como estratégicos estão entre os que 
trabalham. Em alguns casos, a experiência de inserção no mercado de 
trabalho funciona como um alargamento de horizontes e o despertar 
de interesses para determinadas áreas profi ssionais. é o caso da jovem 
Camila,11 que trabalha como jovem aprendiz na área administrativa de 
um grande escritório de advocacia, o que a levou a despertar o interesse 
pelo curso de Direito.

Também a estudante Elisa afi rmou no grupo focal que sua decisão 
de fazer um curso superior surgiu da constatação de que seu desem-
penho como cozinheira num restaurante é tão bom ou até melhor do 
que o de sua chefe, que, no entanto, tem melhor remuneração que ela 
porque é formada em Gastronomia.

Do ponto de vista da origem social, tomando como referência a li-
teratura sobre capital cultural, observamos que estes estudantes vêm de 
famílias em que os pais têm pouca escolaridade, predominando o en-
sino fundamental (completo ou incompleto). Nenhum estudante tem 
pai que tenha completado a educação superior. Um estudante tem mãe 
com educação superior completo e cerca de 20% dos pais tem ensino 
médio completo. Também houve um número expressivo de mães com 
menos de quatro anos de estudo (19%). Entre os estudantes que pre-
tendem ingressar na educação superior, os pais possuem escolaridade 
levemente superior à média do conjunto de estudantes.

Este quadro não difere daquele apresentado por outros estudiosos 
da escolarização em setores populares, incluindo o já clássico estudo 
de Silva (2003) sobre os universitários da favela da Maré, no Rio de 
Janeiro, e os trabalhos de zago (2006) neste campo. Observamos aqui 
que, crescentemente, este será o público potencial da educação supe-
rior, formado por jovens que são a primeira geração de sua família a in-

11 Os nomes dos entrevistados são fi ctícios.
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gressar neste nível de ensino, o que traz novas consequências, desafi os 
e responsabilidades para as instituições de educação superior.

Em relação ao Enem, a maioria dos estudantes informou conhecer 
a prova, mas nem todos tinham a informação de que o resultado desta 
prova determinava as possibilidades de ingresso na maioria das insti-
tuições de educação superior. Ao longo dos grupos focais, alguns per-
guntaram para que servia o Enem e se era obrigatório realizá-lo. Cerca 
de metade dos estudantes pesquisados pretendia fazer a prova, em geral 
visando ingressar na universidade pública, já que apenas uma pequena 
minoria disse que pretende se inscrever na seleção para o Prouni. Após 
a data limite para inscrição no Enem 2012, constatamos que 27 estu-
dantes da escola pública haviam realizado a inscrição para a prova, num 
universo de 84 estudantes matriculados no 3º ano.

Apenas uma minoria dos alunos pretende se inscrever na seleção 
para o Prouni, que se revelou como um programa bastante desconheci-
do entre os estudantes pesquisados. Uma proporção signifi cativa infor-
mou na fi cha não ter conhecimento do programa. Além disso, identifi -
camos através dos grupos focais, que provavelmente esta proporção é 
bem maior, dado que, quando perguntados, a maioria dos participantes 
não conseguiu explicar em que consistia o Prouni. Esta situação é pre-
ocupante se pensarmos que esses estudantes são um público alvo im-
portante para programas deste tipo. Por outro lado, quase metade dos 
estudantes informou que pretende fazer outros cursos de nível técnico 
e profi ssionalizante, incluindo cursos de idiomas, visando, em alguns 
casos, o aperfeiçoamento no âmbito do trabalho que já exercem.

Um fator que se destacou nos grupos focais foi a consciência que 
a maioria dos estudantes possui sobre as limitações da formação ad-
quirida na escola pública e as consequências disso para suas chances 
de ingresso na educação superior, revelando o cálculo das estimativas 
de êxito apontado por Bourdieu (2010). quando perguntados sobre 
a principal difi culdade a ser enfrentada no caminho para ingressar na 
educação superior, a maioria respondeu que seria o grau de difi culdade 
das provas e seu despreparo para enfrentá-las.
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Vários alunos pesquisados se mostraram críticos em relação à es-
cola e aos professores. As críticas formuladas em relação aos professo-
res apontam para as seguintes questões: os professores são desmotiva-
dos; não ensinam o conteúdo previsto; não utilizam o livro didático; e 
“explicam como se todos já soubessem”, sem dar atenção às difi culda-
des dos alunos.

Ao mesmo tempo, muitos atribuíram a eles mesmos o risco do 
insucesso, apontando como razões o seu desinteresse, cansaço ou falta 
de concentração para acompanhar as aulas. Por essa razão, alguns alu-
nos demandavam dos professores e da escola em geral mais disciplina 
e mais rigor nas avaliações, a fi m de que aqueles que são mais desinte-
ressados possam ser “cobrados” em relação a um melhor desempenho.

Os grupos focais mostraram conhecimento limitado sobre as po-
líticas recentes de ampliação do acesso à educação superior, tanto do 
ponto de vista de acesso quanto de permanência. Em geral, estes me-
canismos não foram citados espontaneamente. quando estimulados, 
alguns afi rmaram que já “ouviram falar” sobre estas medidas, mas tam-
bém não têm maiores informações.

O mais preocupante, a nosso ver, do ponto de vista da preparação 
dos estudantes do ensino médio em relação a uma possível entrada na 
educação superior foi percebermos que, até o momento, a escola públi-
ca de ensino médio não tem sido uma fonte de informações relevante 
sobre estes programas. (DAYRELL et al., 2011) A exceção ocorre por 
iniciativa de alguns poucos professores que, individualmente, se preo-
cupam em divulgar informações sobre o Enem e outros mecanismos de 
seleção. Do ponto de vista das políticas de permanência na educação 
superior, esta informação é praticamente inexistente no universo de co-
nhecimento dos estudantes pesquisados.

CONSIDEra ÇõES FINAIS

A pesquisa que resultou neste trabalho teve outros desdobramentos 
cujos resultados ainda serão apurados. Identifi camos, por exemplo, ou-
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tra oferta de ensino médio noturno na Cidade de Deus, implementada 
pelo sistema Serviço Social da Indústria (Sesi)/Federação das Indús-
trias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) em parceria com Organiza-
ções não Governamentais (Ongs) locais. Já foi dado início à pesquisa 
de campo junto a estes estudantes e nosso objetivo é identifi car se eles 
têm perfi l semelhante aos dos jovens do Colégio Pedro Aleixo e se suas 
aspirações são equivalentes.12

Como principal conclusão, esta pesquisa aponta que apenas um 
grupo minoritário de alunos do 3º ano do ensino médio na Cidade de 
Deus reconhece o ingresso na educação superior como um objetivo 
alcançável. Grande parte dos estudantes pesquisados não se percebe 
como potencial benefi ciário das políticas de expansão da educação su-
perior atualmente em curso.

Este distanciamento ocorre pelo menos em razão de dois fatores. 
Os próprios estudantes identifi cam suas difi culdades de formação, con-
siderando-se despreparados para disputar vagas em instituições com-
petitivas, muitas vezes se autorresponsabilizando por este insucesso. 
Por outro lado, há um grande desconhecimento sobre os mecanismos 
mais recentes de inclusão na educação superior. Poucos sabem sobre as 
diferentes formas de acesso, como reserva de vagas para estudantes de 
escola pública, presentes em várias instituições públicas de educação 
superior no Rio de Janeiro, e reserva de vagas para estudantes negros, 
como é o caso da UERJ.

Os estudantes têm ainda menos informação sobre o Prouni e a 
possibilidade de ingressar em instituições privadas de educação supe-
rior contando com uma bolsa do governo federal. No que diz respeito 

12 O Programa Sesi Cidadania foi implantado em parceria com organizações locais – Cen-
tral única das Favelas (Cufa), Associação de Moradores, União Comunitária da Cidade 
de Deus (Amunicon) − e com uma escola municipal. Oferece ensino médio multisse-
riado (supletivo), além de reforço escolar em nove escolas municipais, cursos de inglês, 
informática, espanhol, ensino fundamental na modalidade EJA, no período noturno, e 
alguns cursos de curta duração, como formação para atendente/recepcionista. A primei-
ra turma de ensino médio teve início em 2010, seguida por mais duas turmas em 2011. 
Em julho de 2012 tiveram início mais duas turmas.
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à permanência, eles não possuem informações sobre os programas já 
existentes nas universidades públicas do Rio de Janeiro.13

Diante deste quadro, é importante analisarmos as consequências 
destes resultados encontrados para o desenvolvimento das políticas de 
acesso e permanência na educação superior. Trabalhos como o de Var-
gas (2012) e Sousa e Portes (2011), entre outros, apontam que a tarefa 
de ampliar o número de estudantes na educação superior vai levar jus-
tamente ao recrutamento de jovens com este perfi l. Por um lado, é im-
portante que a universidade esteja mais preparada para recebê-los, por 
outro, este quadro indica também a necessidade de que as instituições 
de educação superior se movimentem na direção de maior divulgação 
de seus cursos, modelos de acesso e políticas de permanência entre os 
estudantes de ensino médio, principalmente aqueles em escolas públi-
cas.

Esperamos continuar desvendando estes mecanismos e contribuir 
para a defi nição de ações que colaborem para uma efetiva aproximação 
entre as políticas de ampliação e democratização da educação superior 
e o resultado para o qual foram desenhadas.
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hIEraRqUIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE 
ENSINO MéDIO DE VIÇOSA (MG) E A REPARTIÇãO 

DE ESTUDANTES NOS CURSOS DE GraDUAÇãO 
DA UNIVERSIDADE FEDEraL DE VIÇOSA

WA N I A  M A R I A  G U I M A R ã E S  L ACE R DA

INTRODUÇãO

O título deste capítulo expressa a tese principal que o fundamenta: as 
hierarquias entre os estabelecimentos de ensino médio e a segregação 
escolar nesse nível de ensino que produzem efeitos sobre a repartição 
dos estudantes nos cursos de graduação da Universidade Federal de Vi-
çosa (UFV) e colaboram para a “massificação não igualitária” (MER-
LE, 2011) na educação superior. No entanto, essa abordagem será par-
cial, em razão do espaço disponível, uma vez que este texto trata dos 
estabelecimentos de ensino médio da cidade de Viçosa e não traz os 
dados sobre a repartição dos estudantes nos cursos de graduação da 
UFV. A ênfase definida para este trabalho, ou seja, centrar-se nos es-
tabelecimentos de ensino médio, tem como finalidade chamar a aten-
ção para a importância de se considerar a ecologia (YAIR, 1996) do 
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quase-mercado local, isto é, a infraestrutura local concreta dos estabe-
lecimentos de ensino médio, as interdependências competitivas entre 
esses estabelecimentos, a composição social dos públicos escolares, as 
lógicas de ação dos estabelecimentos e as hierarquias aí existentes para 
a compreensão dos modos como as desigualdades e a segregação (BEN 
AYED, 2011; OBERTI, 2011) se constituem e são mantidas, inclusive 
na educação superior.

Neste estudo foram utilizados os dados gerados no quadro de uma 
pesquisa1 desenvolvida em três escolas públicas – das quais duas são 
escolas públicas estaduais e um o Colégio de Aplicação da UFV/Colé-
gio Universitário (Coluni) – e em três colégios privados da cidade de 
Viçosa (MG). Neste trabalho, optou-se pela apresentação e discussão 
dos dados coletados nas duas escolas públicas: o Colégio de Aplicação 
(CAp)/Coluni, que se localiza no Campus da Universidade Federal de 
Viçosa, e a Escola Estadual Santa Rita de Cássia, localizada no bairro 
de Fátima.

A coleta dos dados ocorreu por meio de questionários autoapli-
cados aos estudantes do 1º ano do ensino médio dessas instituições, 
entrevistas com amostra de pais e entrevistas com diretores dos esta-
belecimentos.

Neste trabalho, inicialmente são apresentadas as características da 
oferta de ensino médio e o território. A seguir é abordada a interde-
pendência competitiva entre os estabelecimentos de ensino médio, a 
composição social dos públicos e as lógicas de ação desses estabeleci-
mentos. Ao fi nal são apresentadas as considerações fi nais e as referên-
cias utilizadas para a produção deste trabalho.

1 Esta pesquisa foi desenvolvida durante o estágio pós-doutoral no Observatório Socio-
lógico Família-Escola (OSFE) da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Minas Gerais (FAE/UFMG), sob a supervisão da Prof ª. Maria Alice Nogueira, e con-
tou com o apoio fi nanceiro do National Counsel of Technological and Scientifi c Develop-
ment, em português, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico 
(CNPq), por meio da concessão de bolsa de pós-doutorado júnior.
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AS CAra CTERíSTICAS DA OFERTA DO ENSINO MéDIO E O 
TERRITÓRIO

Em Viçosa, a oferta educacional em nível médio, na área urbana, se 
constitui de 11 escolas – das quais cinco são escolas públicas estaduais 
mais o Colégio de Aplicação da UFV (CAp/Coluni), instituição públi-
ca federal – e cinco são colégios privados.

O conhecimento empírico das características dos bairros da área 
urbana da cidade onde se localizam os estabelecimentos de ensino 
médio permite afi rmar de imediato a “diferenciação desigual” (VAN 
zANTEN, 2005, p. 589) deles em função da localização geográfi ca. Os 
dados gerados no âmbito da pesquisa confi rmam essa diferenciação e 
indicam a “segmentação entre o ensino público e o privado e interna 
a cada um desses dois setores de ensino” (BARThON; MONFROY, 
2006, p. 30) e a “hierarquização espacial das ofertas escolares.” (BEN 
AYED, 2011, p. 765)

Entre os cinco estabelecimentos públicos estaduais, quatro se lo-
calizam em bairros periféricos, sendo que as escolas estaduais Santa 
Rita de Cássia e Dr. Raimundo Alves Torres se localizam em áreas mais 
próximas do centro e as escolas estaduais Alice Loureiro e Raul de Le-
oni, em bairros mais distantes do centro. A Escola Estadual Effi  e Rolfs 
localiza-se no Campus da UFV.

O bairro Silvestre, onde se localiza a Escola Estadual Alice Lourei-
ro, não é homogêneo do ponto de vista socioeconômico. Nesse bairro 
situa-se um condomínio, com forte concentração de renda e áreas com 
renda e indicadores marcadamente inferiores. O reduzido número de 
alunos dessa escola que se apresentaram para o Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) no ano de 2010 e o percentual que eles signifi cam 
do total de matriculados no 3º ano do ensino médio indica que se trata 
de um estabelecimento em relação ao qual as famílias e os estudantes 
usuários utilizam “estratégias de evitamento”. (POUPEAU, 2011)

A Escola Estadual Raul de Leoni localiza-se na parte do bairro 
Santo Antônio que concentra a população socialmente desfavorecida. 
Também no caso dessa escola, o número reduzido de estudantes que se 
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apresentaram para o Enem no ano de 2010, o percentual que eles repre-
sentam em relação ao total de matriculados no 3º ano do ensino médio 
e a posição que esse bairro ocupa na hierarquia territorial da cidade 
indicam tratar-se de um estabelecimento de ensino evitado.

A Escola Estadual Dr. Raimundo Alves Torres situa-se no bairro 
Bela Vista, um espaço socioeconômico homogêneo e de padrão baixo, 
assim como os demais bairros dos quais se originam os estudantes des-
sa escola.

A Escola Estadual Santa Rita de Cássia localiza-se no bairro de 
Fátima, “onde o lado Nordeste se autocorrelaciona espacialmente com 
padrões altos e o lado Sudoeste com padrões baixos.” (ABREU, 2009, 
p. 34) A posição geográfi ca da escola – no lado Sudoeste desse bairro –, 
uma área próxima aos bairros Nova Viçosa, Sagrada Família, Estrelas e 
Bom Jesus, os quais se caracterizam pela homogeneidade socioeconô-
mica e menor concentração de renda, parece explicar, em parte, a pre-
sença de número signifi cativamente reduzido de moradores do bairro 
de Fátima nas turmas do 1º ano do ensino médio e a sobrerrepresenta-
ção de moradores do bairro Nova Viçosa nas turmas que funcionavam 
no turno noturno e dos bairros Bom Jesus e Sagrada Família nas turmas 
que funcionam no turno diurno. Nessa escola também se observam in-
dícios de estratégias de evitamento dos pais que residem no bairro de 
Fátima. A evasão deliberada foi observada tanto entre as famílias do 
bairro, que comumente utilizam as escolas da rede pública estadual e 
buscam outros estabelecimentos que gozam de maior prestígio, quanto 
entre aquelas que se dirigem aos estabelecimentos privados que aten-
dem a frações das camadas populares, como é o caso do Colégio ágo-
ra – um colégio que pode ser denominado “privado social” (OBERTI, 
2011, p. 729), com fraca seletividade escolar. As famílias com padrões 
elevados residentes no bairro de Fátima matriculavam seus fi lhos em 
estabelecimentos privados de maior prestígio.

A Escola Estadual Effi  e Rolfs situa-se no Campus da UFV, a pou-
cos metros de distância do CAp/Coluni, usufruindo de localização 
geográfi ca privilegiada, isto é, com “ganhos do espaço [...] ganhos de 
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localização [...] situados perto de agentes e de bens raros e cobiçados 
[...]” (BOURDIEU, 1997, p. 163), o que por si só a distingue das de-
mais escolas públicas estaduais da área urbana de Viçosa e a faz ocupar 
posição favorável na hierarquia dos estabelecimentos públicos da rede 
estadual. Essa condição faz que essa escola seja a oferta pública esta-
dual mais atraente e gera demanda elevada por parte das famílias das 
camadas populares mobilizadas escolarmente.

O CAp/Coluni também situa-se no Campus da UFV. A elevada 
demanda pelo ingresso nesse Colégio “[...] lhe permite desenvolver 
uma política de seleção dos melhores alunos [...] e essa política con-
tribui para seu turno para melhorar sua imagem e fazer subir sua de-
manda”. (BROCCOLIChI; VAN zANTEN, 1997, p. 7) Trata-se de 
um colégio cuja reputação e notoriedade são reconhecidas em nível 
nacional.

Os colégios privados de ensino médio de Viçosa concentram-se 
no centro da cidade, à exceção do Coeducar, que se localiza numa parte 
do Bairro Santo Antônio, próxima do Centro e com padrão socioeco-
nômico elevado. A profusão da oferta privada no Centro da cidade – 
cinco estabelecimentos –, e certa segmentação e diferenciação social e 
escolar dos estabelecimentos caracterizam essa oferta.

As características da oferta educativa no contexto socioespacial de 
Viçosa e a presença do CAp/Coluni e da UFV imprime dinâmica pró-
pria para a orientação das práticas escolares das famílias e dos próprios 
estudantes. A especifi cidade dessa dinâmica se refere a uma “pressão” 
exercida nas famílias e nos estudantes da educação básica pública em 
decorrência das oportunidades educacionais disponíveis na cidade. 
Essa “pressão” afeta, de modo diferenciado, as famílias de diferentes 
meios sociais, colaborando para a constituição das aspirações escolares, 
para as escolhas e para as tomadas de decisão.

A noção de geografi a das oportunidades e suas variações objetivas 
e subjetivas (ALVES; LANGE; BONAMINO, 2010; FLORES, 2008; 
GALSTER; KILLEN, 1995) parecem pertinentes para a compreensão 
e interpretação dessa diferenciação, pois permitem considerar tanto as 

Observatório da vida estudantil_V3.indb   43 06/12/13   11:06



®44

oportunidades objetivas do contexto geográfi co quanto as percepções 
dessas oportunidades e as decisões tomadas pelas famílias e pelos estu-
dantes em função delas mesmas.

De acordo com Galster e Killen (1995), o aspecto objetivo da geo-
grafi a das oportunidades se refere às variações espaciais da estrutura das 
oportunidades (sistemas sociais, mercados e instituições). O aspecto 
subjetivo da geografi a das oportunidades se refere ao fato de que as deci-
sões são baseadas nos “[...] valores daquele que decide, nas aspirações, 
nas preferências e nas percepções subjetivas dos resultados da tomada 
de decisões, os quais são moldados pela rede social local [por exemplo, 
parentes, vizinhos e amigos]”. (GALSTER; KILLEN, 1995, p. 7) Dessa 
forma, de acordo com os contextos, “[...] também varia o tipo de infor-
mações à qual [sic] os indivíduos têm acesso” (FLORES, 2008, p. 153) e 
o modo como os indivíduos percebem essas informações.

Referindo-se a áreas metropolitanas em seu estudo, Alves, Lan-
ge e Bonamino (2010, p. 69) afi rmaram que “[...] a geografi a subjetiva 
limita as oportunidades que, de fato, estão acessíveis aos indivíduos”. 
Porém, os dados obtidos no âmbito desta pesquisa, diferentemente do 
que observaram essas autoras, indicaram que tanto a informação dispo-
nível no contexto urbano de Viçosa quanto a estrutura de oportunida-
des educacionais afetam a geografi a subjetiva, ampliando as oportunida-
des e favorecendo aspirações e percepções de oportunidades distintas 
daquelas mais prováveis para determinado grupo social. Isso se deve à 
conjugação dos seguintes elementos: relativa proximidade geográfi ca 
entre os bairros, importância da estrutura das oportunidades objeti-
vas existente na cidade e presença massiva de graduandos da UFV em 
algumas escolas públicas estaduais. Esses elementos ampliam o nível 
de informações às quais os indivíduos de diferentes meios sociais têm 
acesso, interferindo, portanto, nas suas percepções das oportunidades.

Dessa forma, em Viçosa a geografi a objetiva das oportunidades, 
marcada pela presença da UFV2 e do CAp/Coluni na cidade, produz 

2 As emissoras de rádio, o canal de televisão e os jornais semanais locais veiculam cotidia-
namente informações sobre a universidade. Os serviços de modo geral se organizam no 
espaço urbano também em função da universidade.
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efeitos importantes na geografi a subjetiva das oportunidades, modulan-
do a percepção das oportunidades disponíveis (das famílias e dos estu-
dantes) de grupos sociais de diferentes meios.

A INTERDEPENDêNCIA COMPETITIVA ENTRE OS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MéDIO

Contrariando a tendência de ver cada um dos estabelecimentos locali-
zados num mesmo território como independente dos demais, a noção 
de interdependência (VAN zANTEN, 2005, 2006) permite conside-
rar que “[...] o funcionamento de um estabelecimento é dependente 
[em uma medida mais ou menos larga] do que são e do que fazem os 
estabelecimentos vizinhos” (BARThON; MONFROY, 2005, p. 385).

Para Van zanten (2006, p. 10), a interdependência competitiva 
ocorre quando “o funcionamento dos estabelecimentos é afetado pelas 
práticas dos estabelecimentos situados dentro do mesmo espaço, com 
os quais eles estão em concorrência pelos recursos cobiçados por cada 
um, especialmente os alunos.”

A competição de escolas pelo número de alunos é qualifi cada 
como de “primeira ordem” por Gewirtz e colaboradores (1995 apud 
DELVAUx; VAN zANTEN, 2006, p. 5), e a competição pela “quali-
dade” dos alunos, ou seja, pelas características acadêmicas, comporta-
mentais e sociais dos alunos, como de “segunda ordem”.

A proximidade e os vínculos entre estabelecimentos de ensino 
deixam supor uma relação de interdependência competitiva (VAN 
zANTEN, 2005) sobre a base geográfi ca da área urbana da cidade de 
Viçosa. Nesse contexto, observa-se a existência de um estabelecimen-
to de ensino não implicado na concorrência em razão de uma posição 
muito favorável ao nível local; de subconjuntos de estabelecimentos 
públicos entre os quais se estabelece a concorrência de segunda ordem, 
que ocorre mais em função do aspecto comportamental da “qualidade” 
dos alunos; de subconjuntos de estabelecimentos privados que concor-
rem entre si pela quantidade e “qualidade” do alunado e com os esta-
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belecimentos públicos pela qualidade acadêmica dos discentes; e, por 
fi m, estabelecimentos públicos estaduais não implicados na concorrên-
cia em função de sua posição desfavorável na hierarquia escolar local.

O CAp/Coluni é o estabelecimento que não se encontra implica-
do na interdependência competitiva com os demais estabelecimentos 
públicos e privados de Viçosa. A atratividade desse colégio, o qual re-
cruta estudantes de ampla área geográfi ca e realiza a seleção acadêmica 
desses discentes, dispensa-o da competição.

Os dados sobre as escolas públicas estaduais de ensino médio 
de Viçosa indicam que entre elas não há concorrência de primeira or-
dem, ou seja, pela quantidade de alunos. As razões para inexistência 
desse tipo de concorrência são: as escolas já dispõem da quantidade 
de alunos adequada ao seu espaço físico e o zoneamento escolar para 
matrícula nos estabelecimentos públicos e para a utilização do trans-
porte escolar público impõem limites à liberdade das escolas para re-
crutamento de alunos. Além disso, apesar de o número de estudantes 
na escola se constituir num dos critérios que colabora na defi nição da 
distribuição dos recursos fi nanceiros e para dimensionar o quadro de 
pessoal, outros indicadores são levados em conta com essa mesma fi -
nalidade, a exemplo o número de turmas, o atendimento às demandas 
administrativas dos órgãos gestores do sistema e os projetos desenvol-
vidos nas escolas.

Parte das escolas públicas estaduais, mais especifi camente aquelas 
que se localizam próximas ao centro da cidade e que são mais reputa-
das, encontram-se engajadas em uma competição de segunda ordem, 
isto é, pela qualidade acadêmica e, principalmente, disciplinar dos 
alunos, isto é, competem para selecionar alunos motivados e calmos. 
(GEWIRTz et al., 1995 apud VAN zANTEN, 2006, p. 10)

Outros estabelecimentos que compõem a oferta pública estadu-
al de ensino médio na cidade de Viçosa se encontram “pouco impli-
cados na concorrência” (OBERTI, 2011, p. 729), por razões opostas 
àquelas que permitem ao CAp/Coluni afastar-se da competição em 
nível local, ou seja, ocupam as posições inferiores da hierarquia e não 
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têm as condições necessárias para competir. Esses estabelecimentos 
se localizam nos bairros mais afastados do centro, como o Silvestre e 
o Santo Antônio.

A competição pela “qualidade” acadêmica dos alunos, na cidade 
de Viçosa, também se dá entre estabelecimentos privados e públicos. 
As escolas privadas utilizam a estratégia de oferecer bolsas de estu-
dos aos estudantes com melhor desempenho nas escolas públicas, 
ou seja, esses estudantes têm um desconto na mensalidade da escola 
privada equivalente ao percentual de rendimento que obtinham na 
escola pública.

As escolas públicas, por sua vez, em reação a essa situação e dispu-
tando os “melhores” alunos, utilizam, para as famílias e os estudantes, 
argumentos relativos à concessão de bônus no processo de seleção do 
CAp/Coluni e às políticas afi rmativas de acesso às universidades pú-
blicas para egressos de escolas públicas, na tentativa de convencê-los a 
permanecer nos estabelecimentos de ensino públicos estaduais.

A COMPOSIÇãO SOCIAL DOS PúBLICOS DOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MéDIO

A composição social dos alunos das escolas investigadas é abordada a 
partir do “nível de instrução dos pais” (BAJOMI et al., 2006, p. 45) 
e “das características do bairro de residência” (DELVAUx; JOSEPh, 
2006, p. 22) dos alunos na cidade de Viçosa.

Os dados sobre a escolaridade dos pais dos estudantes do CAp/
Coluni indicam uma condição muito favorável e que essas famílias fa-
zem parte de categorias socioprofi ssionais integrantes das camadas mé-
dias.

A observação da distribuição socioespacial, na cidade de Viçosa, 
dos alunos que cursavam a primeira série do ensino médio no CAp/
Coluni em 2011 indica que a maioria residia no centro da cidade e nos 
logradouros mais próximos ao campus da UFV, ou seja, 101 estudantes, 
67,3% de um total de 150 alunos matriculados nessa série. Observando 
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a dispersão dos demais estudantes na cidade, constata-se maior con-
centração em bairros de maior prestígio. A presença de estudantes do 
CAp/Coluni nos bairros populares e mais distantes do centro é reduzi-
da, apenas seis discentes.

A observação dos locais de moradia desses estudantes permite 
também afi rmar que a maioria pertence a famílias socialmente favore-
cidas. Ainda que se considere que apenas 15,3% (n=23) dos estudantes 
desse Colégio são de Viçosa e os demais, 84,7% (n=127), de outras 
cidades dos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Bahia e Tocantins e que a escolha do local de moradia em 
Viçosa – bairros de alto padrão social – tenha se dado em razão do inte-
resse em morar próximo do Campus da UFV para evitar despesas com 
deslocamento e do fato de que esses estudantes residem em moradias 
coletivas (repúblicas), parece evidente que se trata de famílias social-
mente favorecidas, pois, conjugando os dados sobre o local de moradia 
com as informações sobre a escolaridade, ocupação e renda dos pais 
dos estudantes3 e mobilidade geográfi ca, constata-se que esses alunos 
se originam das camadas médias.

A Escola Estadual Santa Rita de Cássia, que oferece os níveis de 
ensino do fundamental ao médio, recruta seus alunos na região do Bair-
ro de Fátima onde se localiza a escola e, nos bairros vizinhos, nas áreas 
socialmente menos favorecidas, indicando lógicas segregativas na es-
truturação da repartição dos alunos entre os colégios.

Apesar de ser necessário considerar que “[...] a diferenciação dos 
estabelecimentos em termos de público não pode jamais ser compre-
endida como o resultado exclusivo das segregações residenciais” (DEL-
VAUx; VAN zANTEN, 2006, p. 6), os processos de segregação social 
dos bairros têm implicações importantes na composição social dos pú-
blicos das escolas, ou seja, colabora na produção da segregação escolar, 
a qual, além de enfraquecer os laços sociais, promove o crescimento das 
desigualdades.

3 Estes dados foram obtidos por meio de questionários autoaplicados a estudantes do 1º 
ano do ensino médio do CAp/Coluni em 2011. De um total de 150 matriculados, 58% 
(n=87) responderam ao questionário.
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O local de residência dos alunos que cursaram o 1º ano do ensi-
no médio na Escola Estadual Santa Rita, em 2011, apresenta pequenas 
variações de acordo com a turma. Essa escola oferece o ensino médio 
em três turmas,4 das quais duas funcionam no turno diurno e uma no 
noturno.

Em uma das turmas que funcionam no turno diurno, a distribui-
ção dos alunos, quanto à origem geográfi ca, é relativamente equilibrada 
entre os dois bairros dos quais se origina maior número de estudantes: 
Fátima e Nova Viçosa. Nessa turma, seis estudantes residem no Bairro 
de Fátima, nos logradouros mais próximos à escola, e sete no bairro 
Nova Viçosa.5 Na outra turma, que também funciona no turno diur-
no, a distribuição entre esses dois bairros não é equilibrada, pois ape-
nas três alunos residem no bairro de Fátima e 11 em Nova Viçosa.6 No 
caso da turma do noturno, a maioria dos estudantes (n=18) é do bair-
ro Nova Viçosa e apenas dois do bairro de Fátima.7 Cabe destacar que 
Nova Viçosa, “onde a pobreza está espacialmente concentrada” (FLO-
RES, 2008, p. 164), é um bairro estigmatizado que “degrada simbolica-
mente os que o habitam”. (BOURDIEU, 1997, p. 166)

As famílias do bairro de Fátima, cujos fi lhos frequentam a Escola 
Estadual Santa Rita de Cássia, residem na parte do bairro onde se con-
centra a população com padrões sociais baixos e, em sua maioria, não 
apresentam condições de extrair-se desse contexto no que se refere à 
escolarização dos fi lhos, em razão do pertencimento social.

Um dos efeitos das características sociais do público da Escola Es-
tadual Santa Rita de Cássia é o afastamento dos pais de frações mobi-
lizadas das camadas populares e de segmentos da camada média. Isso 

4 Cada uma das duas turmas diurnas é constituída de 26 e 24 alunos. A turma do noturno 
é composta de 48 alunos.

5 Os demais estudantes pesquisados dessa turma se originam dos Bairros Estrelas (4), 
Bela Vista (1), Sagrada Família (1) e Bom Jesus (3).

6 A origem geográfi ca dos demais estudantes dessa turma é dos Bairros Sagrada Família 
(1), Estrelas (4), Santa Clara (3) e Bom Jesus (1).

7 Os outros estudantes dessa turma residem nos Bairros Bom Jesus (6), Inácio Martins 
(1), Sagrada Família (2) e Barrinha (1), os quais ocupam posições desfavoráveis na hie-
rarquia da cidade.
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ocorre porque “[...] a grande maioria dos pais considera que a qualida-
de da educação – tanto no sentido da instrução quanto da socialização 
– na escola [...] depende estreitamente das características dos alunos”. 
(VAN zANTEN, 2010, p. 410)

AS PRáTICAS DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MéDIO

Levando em conta que os “estabelecimentos [...] não agem de 
forma independente, mas orientam sua ação em função daqueles 
outros estabelecimentos que constituem seu ambiente pertinente” 
(BROCCOLIChI; VAN zANTEN, 1997 p. 6), o CAp/Coluni ga-
nha destaque nesse contexto, pois esse colégio se encontra em posi-
ção hierárquica elevada e, portanto, “[...] exerce infl uência importan-
te sobre as estratégias dos estabelecimentos” (VAN zANTEN, 2005, 
p. 583) no contexto local. De acordo com Yair (1996), o lugar ocu-
pado pelas escolas de prestígio com alta capacidade de atração de es-
tudantes na hierarquia local possibilita a elas determinar o contexto.

A infl uência que o Cap/Coluni exerce nas outras escolas públi-
cas de ensino médio, em níveis local e regional, pode ser observada na 
escolha do livro didático, quando o colégio infl uencia na escolha das 
demais escolas; na distribuição das provas utilizadas nos exames de se-
leção do CAp/Coluni para as escolas públicas e privadas; na visitação 
de gestores de escolas privadas para conhecer o modo de organização 
do trabalho didático; e na atração para Viçosa de quantidade signifi -
cativa de estudantes cursando o 9º ano do ensino fundamental para a 
preparação ao exame de seleção do CAp/Coluni são alguns dos fatores 
que embasam falar-se em determinação do contexto.

No CAp/Coluni não são constituídas turmas de nível. A enturma-
ção é feita observando-se a ordem alfabética dos nomes dos estudantes 
classifi cados, e essa organização se mantém até o fi nal do ensino médio. 
Segundo os gestores do colégio, é uma tradição organizar as turmas 
dessa forma e não há necessidade de alterá-la, pois “todos os alunos são 
muito ‘bons’”.
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A estabilidade da posição do CAp/Coluni na hierarquia dos esta-
belecimentos em níveis local e nacional, confi rmando que há uma “[...] 
grande continuidade nas trajetórias das escolas que ocupam as posi-
ções mais invejadas” (VAN zANTEN, 2005, p. 585), parece contribuir 
para o elevado grau de consenso no colégio entre os professores, os 
gestores, os estudantes e suas famílias. Para Van zanten (2006, p. 14), 
nesse tipo de estabelecimento existe um “[...] acordo profundo entre 
todos os membros da comunidade educativa em torno de um ideal de 
excelência e de rigor, cuja pertinência é legitimada pela efi cácia e atra-
tividade do estabelecimento”. é preciso destacar também que “a dife-
renciação de longa data do público funda as identidades, valores e as 
competências do corpo docente”. (DELVAUx; JOSEPh, 2006, p. 25)

Os professores empreendem esforços para assegurar a aprendiza-
gem, tanto na preparação das aulas – privilegiando-se práticas pedagó-
gicas ativas, que mobilizam os estudantes para a realização do trabalho 
escolar, a exemplo de aulas em laboratórios, visitas técnicas, observação 
e estudo da paisagem, entre outras – quanto no atendimento e acompa-
nhamento muito próximo dos estudantes.

A manutenção da posição do CAp/Coluni na hierarquia mobiliza 
anualmente as turmas, as quais competem com as dos anos anteriores 
para manter e elevar a posição nos rankings elaborados a partir das no-
tas obtidas no Enem e na visibilidade que dão ao colégio em nível na-
cional, quando, em razão dos resultados que alcançam nos vestibulares 
das instituições mais seletivas do país, “aparecem” na televisão ou na 
imprensa escrita.

As famílias dos estudantes também se preocupam com a manu-
tenção dessa posição, o que reforça a adesão delas aos valores, normas, 
objetivos educativos e práticas do Colégio. A relação do CAp/Coluni 
com as famílias, efetivada institucionalmente pela orientadora educa-
cional, é intensa e envolve vários aspectos da vida do estudante, além 
do desempenho acadêmico, como questões de saúde. Essa proximida-
de entre as famílias e o CAp/Coluni colabora para manter o consenso 
entre as práticas dessas duas instituições.
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O CAp/Coluni, além de totalmente integrado à UFV e de usu-
fruir de todas as possibilidades disponíveis para os cursos de gradua-
ção – por exemplo, um programa institucional de bolsas de iniciação 
científi ca, o uso de laboratórios de diversos departamentos para as 
aulas práticas, o uso dos veículos para aulas práticas fora do campus, 
um programa de monitoria próprio –, ocupa posição muito favorável 
na hierarquia dos departamentos, centros e setores da UFV, o que lhe 
rende a amplifi cação de suas possibilidades. No tocante à proximidade 
distinta do CAp/Coluni com a UFV, merece destaque a presença de 
estagiários dos cursos de licenciatura da universidade e de monitores 
I (graduandos) e II (pós-graduandos) nesse colégio e as ações desses 
acadêmicos para o desenvolvimento do currículo.

O currículo do CAp/Coluni é organizado anualmente, após ava-
liação do currículo em vigência, de modo que cada turma ingressante 
no colégio tem seu currículo específi co aprovado pelo Conselho de En-
sino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da UFV. As variações de currículo, 
de ano a ano, referem-se à parte diversifi cada desse documento. No 
entanto, essas variações têm apresentado regularidade, isto é, ênfase 
nas disciplinas Física, química e Biologia e Língua Estrangeira. Mais 
especifi camente, trata-se do oferecimento das disciplinas Física Experi-
mental, Técnicas Gerais de Laboratório de química e Técnicas Gerais 
de Laboratório de Biologia. Aliado ao oferecimento dessas matérias, 
observou-se que o colégio recebe maior número8 de estagiários e mo-
nitores habilitados nessas áreas do conhecimento, ou seja, dos cursos 
de graduação em Física, química e Ciências Biológicas.9 As atividades 
desenvolvidas pelos estagiários, entre elas o apoio à preparação de aulas 

8 Em 2011 estagiaram no CAp/Coluni 39 licenciandos. Desses, 11 eram do Curso de Fí-
sica e sete do Curso de química. Os demais estavam distribuídos nos Cursos de Dança, 
Ciências Sociais, Pedagogia, história e Letras. No ano de 2012, de um total de 52 esta-
giários, 13 eram do Curso de Ciências Biológicas e 15 do Curso de química. Os demais 
estavam distribuídos nos Cursos de Ciências Sociais, Matemática, Física, Geografi a e 
história.

9 Um pressuposto é de que esses estagiários são graduandos com alto desempenho, uma 
vez que eles sabem o quanto serão exigidos em suas atividades de iniciação profi ssional 
no CAp/Coluni.
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práticas e o acompanhamento e apoio individualizado aos estudantes, 
colaboram na dinamização e elevação qualitativa das atividades nessas 
áreas, além de viabilizarem aproximação importante dos estudantes de 
graduação e do ensino médio, o que viabiliza a troca de informações e 
experiências em torno das práticas de estudo e dos modos de apropria-
ção do conhecimento.

Uma forte característica do CAp/Coluni é a grande exigência de 
dedicação aos estudos, o que pode ser observado nas listas de exercí-
cios disponibilizadas pelos professores aos estudantes e no tempo de 
permanência destes no colégio para estudos em grupo e atendimento 
individual para sanar dúvidas.

Diferentemente do CAp/Coluni, as lógicas de ação da Escola Es-
tadual Santa Rita de Cássia assumem confi guração específi ca. No que 
se refere à enturmação, observou-se que nesse estabelecimento de en-
sino são levados em conta, conforme o relato da diretora, os critérios 
do zoneamento escolar, o fato de irmãos já terem frequentado a escola 
e a idade dos estudantes – cujo viés social por trás desse critério torna-
se claro –, o que exclui de determinadas turmas aqueles que tenham 
tido alguma reprovação ao longo do percurso escolar, transfere para 
o noturno aqueles com idade considerada mais elevada para a série, 
e também indica a preocupação em evitar a “guetização da escola” 
(BARROSO; VISEAU, 2006), devido à elevação da procura de es-
tudantes oriundos do Bairro Nova Viçosa por matrículas no ensino 
fundamental, sendo esse nível de ensino oferecido nesse bairro por 
escolas da rede municipal. Uma reação ao aumento dessa procura foi 
a redução de 300 vagas entre os anos de 2011 e 2012, justifi cada pela 
necessidade de diminuição do número de alunos por turma em razão 
das dimensões das salas de aula e da proposta pedagógica da escola.

Na constituição das turmas, além do critério de idade, são utiliza-
das estratégias “clandestinas”, ou seja, consideram-se os comportamen-
tos dos estudantes na organização das turmas, de modo a evitar aqueles 
que apresentam baixa adesão às normas escolares, pouca dedicação 
aos estudos e difi culdade de integração nas turmas constituídas pelos 
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“bons” alunos dos pontos de vista acadêmico e comportamental. As-
sim, nessa escola são constituídas turmas “protegidas”, criando-se um 
contexto de ensino favorável ao sucesso dos melhores, o que condicio-
na “[...] os resultados globais do estabelecimento e, em grande parte, o 
‘clima’ em matéria de disciplina, servindo ainda como ‘sinaleiros’ para 
os pais [...].” (VAN zANTEN, 2005, p. 578-579)

Na Escola Estadual Santa Rita de Cássia, tanto a “seleção” com-
portamental na matrícula quanto a constituição de turmas de nível e a 
segregação por turno (VAN zANTEN, 2005) ocorrem de modo vela-
do ou segundo lógicas de ação adaptadas ao quase-mercado “oculto”. 
(COSTA; KOSLINSK, 2011; BAJOMI et al., 2006)

Considerando que essa escola utiliza a estratégia de constituição 
de classes de nível para reter os bons alunos, assim como outras ins-
tituições públicas estaduais, pode-se formular a hipótese de que está 
ocorrendo “[...] uma generalização defensiva da opção segregativa – a 
fi m de limitar a fuga de bons alunos” (POUPEAU, 2011, p. 400) das 
escolas públicas estaduais da área urbana de Viçosa. 

Com relação ao corpo docente, destaca-se que, por se tratar de 
escola próxima ao centro, é muito procurada pelos professores efetivos 
mais bem classifi cados nos concursos públicos para lotação e, portan-
to, não ocorre rotatividade de professores. Mas as regras de designação 
de professores para os contratos temporários nas escolas públicas esta-
duais retiram dos gestores a possibilidade de infl uenciar a seleção dos 
professores e garantir determinada organização do trabalho educativo, 
o que produz certa oscilação da qualidade do trabalho realizado de um 
ano para o outro.

A vinculação a uma mesma rede e as articulações horizontais en-
tre os estabelecimentos públicos estaduais no contexto de Viçosa cola-
bora para que a organização do trabalho na Escola Estadual Santa Rita 
de Cássia se assemelhe à daquela das demais escolas públicas estaduais 
viçosenses e, portanto, para uma “[...] frágil diferenciação pedagógica 
entre os estabelecimentos públicos”. (VAN zANTEN, 2010, p. 414)
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CONSIDEra ÇõES FINAIS

A hierarquização espacial da oferta escolar de nível médio na cidade de 
Viçosa, as características dessa oferta, a homogeneidade social do alu-
nado, o contexto de interdependências competitivas e a repartição dos 
alunos entre os estabelecimentos de ensino evidenciou processos de 
produção, manutenção e tendência à acentuação da concorrência entre 
os estabelecimentos de ensino médio e ao agravamento das desigual-
dades escolares aí existentes e indicou a ampliação desses efeitos para 
a educação superior, isto é, à “massifi cação não igualitária” (MERLE, 
2011) nesse nível de ensino e, portanto, a não redução das desigualda-
des sociais.
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O NÓ DA qUESTãO:  
a permanência de jovens dos meios populares  

no ensino superior público

éCI O  A N TÔ N I O  P O RT E S

L ET í CI A  P E R E I R A  D E  S O U S A

NOTAS INICIAIS SOBRE OS POBRES NO ENSINO SUPERIOR

Nos últimos anos temos vivido entre manifestações exultantes e alarmis-
tas acerca da forte ampliação da presença de jovens no ensino superior, 
seja ele público ou privado, presencial ou a distância, provocada por uma 
série de políticas públicas que vão do Programa Universidade para Todos 
(Prouni) ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (Reuni), da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), seguidas pelas 
ações afirmativas reafirmadas em leis. Esse conjunto de ações tem mo-
dificado amplamente o cenário de uma universidade “mesocrática” que 
tínhamos nos finais dos anos 2000. Contudo, a despeito da lei que insti-
tui o Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), a discussão sobre 
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a entrada e permanência de estudantes das camadas populares, e den-
tre eles os negros, no ensino superior não é recente, nem se inicia com a 
emergente democratização do acesso ao ensino superior, como pode ser 
observado no estudo de écio Antônio Portes (2001).

Vale a pena ressaltar que os dados de Portes revelam também a 
presença de negros matriculados na Academia de São Paulo antes da 
Lei do Ventre Livre (1871) e anteriores à Abolição (1888). Contudo, a 
permanência desses estudantes nas referidas academias era, nos dizeres 
de Portes (2001, p. 51), “[...] uma aventura solitária do ponto de vis-
ta institucional”, pois na documentação analisada nada foi encontrado 
que indicasse uma preocupação institucional com a permanência dos 
estudantes pobres que romperam as barreiras colocadas pelo sistema 
e ingressaram nos cursos de Direito. Por exemplo, do conjunto identi-
fi cado de estudantes negros, poucos concluíram o curso de forma re-
gular e se tornaram “fi gura de proa”, na linguagem de Jacques Le Goff , 
como José Rubino de Oliveira. (PORTES; CRUz, 2007)

Podemos observar que desde a criação dos cursos superiores, a 
presença de estudantes pobres e negros se deu à revelia das institui-
ções, ou seja, sem nenhuma ação que facilitasse sua permanência e a 
conclusão de seus cursos. No máximo recebiam a caridade por parte 
de estudantes mais abastados. Os estudos sobre a criação da assistência 
estudantil na Universidade de Minas Gerais (UMG) ajudam a compre-
ender e aprofundar a questão dos pobres no interior do sistema escolar, 
no início do século xx, como veremos.

O surgimento da primeira estrutura de assistência estudantil na 
educação superior mineira data de 1927, com a criação da Universidade 
de Minas Gerais, federalizada em 1949, atual Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). Mas podemos identifi car ações assistenciais na 
Faculdade Livre de Direito de Belo horizonte desde 1912. Após a cria-
ção da UMG foi escolhido para reitor da instituição o professor Fran-
cisco Mendes Pimentel, então diretor da Faculdade Livre de Direito. 
O desenvolvimento de ações voltadas para a assistência ao estudante 
“desprovido de fortuna” na UMG, segundo Portes (2001, p. 54), deve 
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muito à “[...] maneira com que Mendes Pimentel encarava a pobreza”. 
Assim, suas ações em favor dos estudantes pobres datam de 1912, com 
a criação da Fundação Aff onso Penna, que tinha por objetivo prestar 
assistência a estudantes carentes e recebia mensalmente uma quantia 
em dinheiro doada do próprio bolso por Mendes Pimentel.

Já na reitoria da UMG (1927-1930), Mendes Pimentel promoveu e 
incentivou a criação de instituições que tivessem por objetivo auxiliar os 
estudantes pobres. Dessa forma, podemos perceber que a assistência es-
tudantil começa a ser desenvolvida não por uma iniciativa de estado nem 
por uma preocupação institucional com os estudantes que destoavam do 
perfi l encontrado no ensino superior e necessitavam de auxílio para per-
manecer nas universidades, mas sim por atitudes individuais baseadas na 
fi lantropia e na boa vontade de diferentes indivíduos para com os pobres.

Em junho de 1930, ainda na gestão do reitor Mendes Pimentel, é 
criada na UMG a Caixa do Estudante Pobre Edelweiss Barcellos, que 
desempenhou importante papel no auxílio aos estudantes necessitados 
da instituição. Esta Caixa promovia diferentes eventos com o objetivo 
de arrecadar fundos em benefício dos estudantes. Apesar dos parcos 
recursos disponibilizados pela UMG, a partir da documentação anali-
sada por Portes (2001) é possível identifi car que 281 estudantes pro-
curaram pelo auxílio da Caixa; destes, 94 foram contemplados com os 
benefícios. Contudo, a partir de 1935, a demanda cai drasticamente, 
revelando um desgaste da forma de arrecadação de fundos e o esva-
ziamento da Caixa. Com o fi m dela, são estabelecidos em 1936 os Es-
tatutos da Assistência aos Universitários “Mendes Pimentel”, sendo o 
professor Baeta Viana nomeado para sua presidência. Em 1953, a As-
sistência encerra suas atividades, que serão retomadas em 1960 com 
novas propostas assistenciais.

Para Portes (2001), a assistência oferecida pela Caixa do Estudan-
te Pobre Edelweiss Barcellos “desobrigava” a universidade de implantar 
uma assistência efetiva. Vale ressaltar que, apesar de não serem institu-
cionalizadas, as atividades da Caixa funcionavam como uma “política” 
de governo para a época. O fi m da Caixa
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[...] mostrou ainda aos implantadores e reformadores da assis-
tência ao estudante pobre que a organização de um aparelho 
destinado à assistência deveria guardar fortes ligações institu-
cionais, como forma de garantir a sobrevivência de suas ações. 
(PORTES, 2003, p. 37)

Em um período em que ingressar, permanecer e ter um diploma 
de curso superior era comum apenas às elites do país, a Universidade 
de Minas Gerais foi pioneira no desenvolvimento de um projeto ins-
titucional de assistência estudantil. A atual UFMG é herdeira de uma 
história de assistência aos estudantes “necessitados”, promovendo sua 
permanência no ensino superior, ainda que baseada nos conceitos de 
fi lantropia e não de direito social. Atualmente, a assistência estudan-
til destinada aos estudantes de baixa renda na UFMG é desenvolvida 
pela Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP), em uma clara 
homenagem ao primeiro reitor da UMG, marcadamente preocupado e 
ativo nas iniciativas para com a assistência aos estudantes pobres.

Segundo Michely de Lima Ferreira Vargas (2008), a Fump tinha 
como principal fonte de renda para realização de seus programas o paga-
mento semestral de uma taxa pelos estudantes da UFMG, no ato da ma-
trícula. Essa subvenção era repassada pela universidade à Fundação que, 
junto com doações de pessoas físicas e jurídicas, se consorciavam com as 
quantias advindas do exame do vestibular e do reembolso de bolsas dis-
tribuídas aos estudantes para compor seu fundo de assistência. Essa prá-
tica histórica e solidária por parte dos estudantes que podiam pagar essa 
subvenção foi recentemente questionada com sucesso na justiça pelo Di-
retório Central dos Estudantes (DCE), em nome de uma universidade 
livre de taxas, para atender a um princípio constitucional.

ACESSO é DIFERENTE DE PERMANêNCIA

As pesquisas da área da Sociologia da Educação que tratam das trajetó-
rias de estudantes das camadas populares que ingressaram em universi-
dades públicas têm mostrado o peso da origem social sobre a trajetória 
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escolar dos sujeitos e as estratégias empreendidas no sentido de pode-
rem viver uma escolarização prolongada. Além disso, tais estudos con-
fi rmam a necessidade de instalação de programas de permanência após 
o ingresso na universidade. (PIOTT O, 2007; PORTES, 1993, 2001; 
SOUzA, 2009; SOUzA; SILVA, 2003; VIANA, 1998; zAGO, 2007, 
entre outros)

A esse respeito, Gomes (2005), ao discutir a implantação de ações 
afi rmativas e ações voltadas para a assistência estudantil, ressalta que 
a permanência na instituição constitui um desafi o para os estudantes 
das camadas populares que têm acesso ao ensino superior público e 
privado.

A necessária conciliação de trabalho e estudo para determinados 
sujeitos das camadas populares que ingressaram nas universidades 
pode impedir que estes estudantes vivam a experiência universitária 
de forma plena. Reduz a vivência acadêmica a aulas ministradas em 
horário estabelecido, impossibilitando o envolvimento em atividades 
extracurriculares oferecidas fora do turno, como palestras, seminários, 
teatros, a participação em pesquisas de iniciação científi ca, projetos de 
extensão e monitoria e até mesmo a participação em conversas desinte-
ressadas mantidas nos espaços de convivência universitária.

Para estudantes oriundos dos estratos mais empobrecidos, abrir as 
portas da universidade para que eles ingressem nela não é sufi ciente. é 
preciso que, através de políticas de assistência estudantil, sejam garan-
tidas melhores condições materiais e culturais. Nesses termos, Gomes 
(2009) reitera que a permanência bem-sucedida vai além do suprimen-
to de condições mínimas de sobrevivência, como alimentação e trans-
porte. é preciso criar condições para o aprendizado de uma segunda 
língua, para a construção de instrumentais para elaboração de planos 
de estudo, para a participação em projetos de pesquisa e extensão, ida 
a congressos e demais eventos acadêmicos. Resumindo, é preciso criar 
mecanismos que permitam aos estudantes pobres viverem a vida uni-
versitária.
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Ainda nessa linha de análise, Ana Lúcia de Sousa (2008), ao ana-
lisar a trajetória de estudantes indígenas que ingressaram na Universi-
dade Federal de Roraima (UFRR) através do Processo Seletivo Espe-
cífi co para Indígenas (Psei), verifi cou que os estudantes apresentavam 
difi culdades para acompanhar as disciplinas, problemas de leitura e de 
interpretação e produção de textos acadêmicos. Além disso, problemas 
de ordem fi nanceira foram mencionados pelos estudantes, como gastos 
com transporte, alimentação, moradia e aquisição de material didático, 
circunstâncias também apontadas por aquelas pesquisas efetuadas em 
Sociologia da Educação aqui mencionadas. Mas as constatações indi-
cam necessidades para além do material, necessidades voltadas para as 
questões de ordem médica, pedagógica, psicológica, psiquiátrica e so-
cial. Já nos anos 90 a Fump contava com mais de 30 mil prontuários de 
atendimento pedagógico, psicológico e psiquiátrico de estudantes da 
UFMG, em uma demonstração clara de que a entrada de jovens prove-
nientes de meios populares na universidade pública produz uma gama 
enorme de questionamentos atinentes a diversos campos.

Considerando as diferenças de acesso às carreiras, valorização dos 
diplomas e possibilidades de mobilidade social, hustana Maria Vargas 
(2012) desenvolveu um estudo sobre as políticas de permanência na 
Universidade Federal Fluminense (UFF), no campus de Niterói e no 
interior do estado do Rio de Janeiro. A pesquisadora analisou dois cur-
sos de prestígio social diferenciados, respectivamente, a Licenciatura 
em Pedagogia e o Bacharelado em Direito. Os estudantes do curso de 
Pedagogia foram os que mais solicitaram o auxílio de bolsa na UFF. 
Dos 720 estudantes que ingressaram entre 2009 e 2010 no curso de 
Pedagogia, 144 (20%) solicitaram o auxílio. Noutro extremo, dos 750 
estudantes do curso de Direito apenas 7 (0,93%) requereram auxílio. 
Percebemos que, para um grupo de estudantes, a assistência estudantil 
não representa fator preponderante para sua permanência na institui-
ção, mas em determinados cursos as políticas de permanência são mais 
que necessárias para possibilitar a conclusão dos mesmos. Embora haja 
crescentes iniciativas para democratização do acesso ao ensino supe-
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rior, ainda não vencemos as desigualdades entre os próprios cursos no 
interior da universidade. Assim, os cursos de maior prestígio social e 
mais procurados, de horário integral, que variam de instituição para 
instituição, mas que guardam um núcleo comum, como por exemplo, 
o curso de Medicina, são extremamente excludentes, concentram es-
tudantes brancos e majoritariamente das classes médias. (PORTES, 
2001; SANTOS, 2012; TEIxEIra , 2003; VARGAS, 2008) Esses cur-
sos parecem ter como função a reprodução ad infi nitum de uma certa 
classe média que se apoia exatamente no sistema escolar para se manter 
como tal ou se promover às elites.

DA FILANTROPIA AO DIREITO SOCIAL

A questão do acesso e da permanência nas instituições educacionais de 
sujeitos provenientes das camadas populares há muito deixou de ser 
uma questão de boa vontade individual, ancorada sobre os princípios 
da boa ação, da solidariedade e da fi lantropia. No artigo 206 da Cons-
tituição Federal de 1988, a educação é um direto de todos, fundada na 
“[...] igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”. 
(Bra SIL, 1988)

A execução política das disposições legais coloca em cena a ne-
cessidade de ampliação e a visibilidade da assistência estudantil como 
política pública capaz de possibilitar a melhoria de condições materiais 
e culturais dos estudantes, de modo que eles sejam realmente incluídos 
nas universidades e não meros “excluídos do interior”, parafraseando 
Pierre Bourdieu. Nesses termos, destacamos que a transformação da 
política de governo denominada Plano Nacional de Assistência Estu-
dantil (Pnaes) em programa de Estado, convertido em Programa Na-
cional de Assistência Estudantil pelo Decreto n. 7.234, de 19 de julho 
de 2010 (Bra SIL, 2010), representa um passo importante para a me-
lhoria das condições reais de permanência dos estudantes que ingres-
sam via ações afi rmativas e dos estudantes provenientes das camadas 
populares, de forma geral. O Pnaes pode possibilitar investimentos re-
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ais na assistência estudantil das universidades, propiciando melhores 
condições para a permanência.

O público-alvo do Pnaes são os estudantes egressos da educação 
básica da rede pública, com renda familiar per capita de, no máximo, 
um salário mínimo e meio. O Pnaes tem por objetivos: 1) democratizar 
as condições de permanência dos jovens na educação superior pública 
federal; 2) minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais 
na permanência e conclusão da educação superior; 3) reduzir as taxas 
de retenção e evasão; e 4) contribuir para a promoção da inclusão so-
cial pela educação. As áreas para efetivação das ações de Assistência 
Estudantil são: 1) moradia estudantil; 2) alimentação; 3) transporte; 
4) atenção à saúde; 5) inclusão digital; 6) cultura; 7) esporte; 8) cre-
che; 9) apoio pedagógico; e 10) acesso, participação e aprendizagem 
de estudantes com defi ciência, transtornos globais do desenvolvimen-
to e altas habilidades e superdotação.

A ampliação das vagas nas universidades públicas produzida por 
um conjunto de ações, referidas neste texto, introduz novas discussões 
referentes ao perfi l dos estudantes que têm acesso ao ensino superior, 
rediscute o processo seletivo do vestibular, a meritocracia, a ocupação 
das vagas nos cursos de maior prestígio social, questões sobre pre-
conceito, discriminação e põe em cena o desafi o da permanência dos 
estudantes das camadas populares e egressos de escolas públicas que 
chegam, muitas vezes, com lacunas em sua formação e que enfrentam 
diversas difi culdades para permanecer e concluir seus cursos em bons 
termos. Tomemos como exemplo o caso da Universidade Federal se 
São João del-Rei (UFSJ).

ExPANSãO UNIVERSITáRIA E ASSISTêNCIA ESTUDANTIL NA UFSJ

Nos últimos cinco anos, a UFSJ iniciou um efetivo processo de cres-
cimento, resultado de sua adesão ao Reuni, instituído pelo Decreto n. 
6.096/2007, da Presidência da República. O Reuni é parte das ações 
que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e tem 
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como um de seus objetivos proporcionar a expansão do acesso e da 
permanência na educação superior no país. A UFSJ se caracteriza des-
de sua implantação por ser uma universidade de “estudantes-traba-
lhadores”.1 A UFSJ apresenta elevados percentuais de estudantes que 
conciliam trabalho e estudo, resultado da oferta maciça de cursos no 
período noturno. Nesse sentido, vejamos o que diz o Plano Institucional 
de Desenvolvimento (PDI) da UFSJ, publicado no site da universidade:

Diferentemente da maioria das universidades públicas brasilei-
ras, a UFSJ sempre ofereceu, majoritariamente, cursos notur-
nos. Do total de 1.260 alunos ingressantes em 2008, por exem-
plo, 825 alunos foram admitidos em vagas de cursos noturnos, 
ou seja, 65% do total. Para efeito de comparação, o número de 
alunos das universidades mineiras, em 2000, totalizava 47.295 
matriculados em cursos diurnos e 12.329 em cursos noturnos, 
ou seja, 26% – Federais Mineiras em dados, publicação do Fó-
rum das In stituições Federais de Ensino Superior (Ifes) minei-
ras. (UFSJ, PDI, 2009, p. 57)

Afi rma ainda o PDI que, possivelmente, no cenário descrito aci-
ma, a UFSJ era a única universidade pública que oferecia a maioria das 
vagas no período noturno, possibilitando assim a conciliação de tra-
balho e estudo ao seu corpo discente. A UFSJ apresentava desde sua 
implantação a maioria dos cursos no período noturno e, consequente-
mente, altos índices de trabalhadores-estudantes; a UFSJ se constituía 
em uma instituição distinta das demais Ifes. Nesse contexto, enquan-
to na maioria das universidades o Reuni proporcionou a abertura de 
cursos no período noturno, na UFSJ o movimento foi ao contrário, os 
novos cursos foram criados no período matutino e integral, como pode 
ser observado no Gráfi co I:

1 Geraldo Romanelli (2007) classifi ca os estudantes em três tipos; o estudante em tempo 
integral, que pode dedicar seu tempo exclusivamente aos estudos, pois é mantido in-
tegramente pela família; o estudante-trabalhador, que concilia trabalho e estudo, mas é 
parcialmente mantido pela família; e o trabalhador-estudante, que trabalha para manter-
se, pois a família não possui condições fi nanceiras de arcar com suas despesas nem de 
forma parcial.

Observatório da vida estudantil_V3.indb   67 06/12/13   11:06



®68

Gráfi co I - Número de cursos oferecidos na UFSJ entre integrais e noturnos

Fonte: Desenvolvido por Portes e Sousa (2012) com base nos informativos UFSJ em números 
2005-2011.

De acordo com o gráfi co, pode-se observar que a UFSJ enfatizou 
uma política de aumento de cursos no período integral. Apesar de os 
cursos noturnos ainda serem a maioria, o crescimento dos cursos no 
período integral foi expressivo, passando de 5 cursos no ano de 2005 
para 22 cursos no ano de 2011. Essas mudanças vão infl uenciar o perfi l 
dos estudantes da UFSJ. Assim, entre os anos de 2005 e 2009, os es-
tudantes provenientes de escolas públicas representavam mais de 40% 
dos discentes. Porém, com a expansão da UFSJ, houve a diminuição do 
percentual de estudantes provenientes de escola pública aprovados no 
vestibular nos anos de 2008 e 2009.

A partir de 2008, com a ampliação da oferta de vagas no turno 
integral e a criação, entre outros, do curso de Medicina, o percentual de 
ingressantes provenientes de escola pública tornou-se menor que 50%. 
Em função disso, e em consonância com o debate nacional de inclusão 
social, em 2008 e 2009 a UFSJ promoveu discussões que resultaram na 
aprovação de sua política de ações afi rmativas, conforme Resolução do 
Conselho Universitário (Consu) 022/2009, de 22 de junho de 2009. 
Estabeleceu-se uma reserva de 50% das vagas de todos os cursos para 
alunos que cursaram integralmente o ensino fundamental e o médio 
em escolas públicas; sobre este percentual, aplica-se um recorte étni-
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co-racial baseado nos percentuais de brancos e orientais e de pardos, 
pretos e indígenas no Estado de Minas Gerais, conforme último censo 
do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE). A mesma re-
solução determina a reserva de 10% do total de vagas para os candida-
tos que optarem pela UFSJ na seleção unifi cada do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). (UFSJ, 2009, p. 58)

Os dados do Relatório Geral do Processo Seletivo 2010/1 da 
UFSJ (2010)2– o primeiro vestibular após a adoção das ações afir-
mativas na universidade – mostram que 68,95% dos matriculados 
cursaram o ensino fundamental integralmente em escolas públicas, 
bem como 62,79% afirmaram terem cursado o ensino médio inte-
gralmente na rede pública de ensino. O aumento ocorrido no per-
centual de estudantes provenientes de escolas públicas no ano de 
2010 relaciona-se diretamente com a implantação de ações afirma-
tivas em benefício dos estudantes egressos da rede pública de ensi-
no. O Relatório informa ainda que, no que se refere ao rendimento 
familiar, 20,83% dos estudantes provêm de famílias com renda de 
um a dois salários mínimos e 48,97%, de famílias com renda de dois 
a cinco salários. Nesse sentido, as ações e políticas voltadas para a 
assistência estudantil na UFSJ são de suma importância, pois 1/5 
dos estudantes provêm de famílias com baixo rendimento mensal. 
Se somarmos estes percentuais temos que 69,8% dos estudantes são 
provenientes de lares com rendimento mensal de um a cinco salá-
rios mínimos. Somado a isso podemos considerar o número de de-
pendentes diretos dessa renda. O relatório mostra que 60,56% dos 
estudantes são oriundos de famílias com quatro ou cinco membros 
dependentes, e 6,91% possuem famílias com 6 ou 7 membros nesta 
situação.

Diante desse quadro, que ações são voltadas para a assistência es-
tudantil empreendida pela UFSJ? No que se refere à assistência estu-
dantil nas universidades federais do país, Vargas (2008) apresenta em 

2 Construído a partir das informações contidas nos questionários socioeconômicos pre-
enchidos pelos candidatos ao vestibular e matriculados no ano de 2010.
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seu trabalho um levantamento feito junto aos sites das instituições e 
verifi cou que as concepções de assistência variam muito de acordo com 
cada universidade. Além disso, segundo a autora, os programas ofere-
cidos se resumem, na maioria das vezes, em oferta de serviços básicos 
como restaurante universitário e moradia, programas que suprem algu-
mas necessidades materiais, mas não dão acesso à cultura, lazer e saúde.

Nos últimos anos, a UFSJ ampliou os programas destinados aos 
estudantes das camadas populares, como constam a seguir, identifi ca-
dos na página do Setor de Assistência Estudantil no site da instituição. 
(UFSJ, 2012) De acordo com informações acessadas, atualmente a 
UFSJ conta com programas tais como: Meio-passe, Isenção do Paga-
mento da Taxa de Inscrição para o Processo Seletivo da UFSJ, Bolsa 
Atividade, Monitoria, Pesquisa, Extensão e Programa Especial de Trei-
namento (PET),3 Programa de Auxílio Financeiro para Apresentação 
de Trabalhos, Programa de Auxílio Financeiro para Participação em 
Atividades Esportivas, Programa de Auxílio Alimentação, Cadastro 
de Moradia, Projeto Longe de Casa, Projeto de Atendimento à Saú-
de Mental, Projeto de Atendimento à Saúde Física, Projeto de Aten-
dimento à Saúde Bucal, Programa Orientações Acadêmicas, Programa 
SOU UFSJ, Projeto Me Encontre no Intervalo e Monitoria do Inverno 
Cultural.

Essa descrição extensa tem suas fi nalidades didáticas. Acredi-
tamos que nem todos os programas mencionados no site da UFSJ se 
destinam necessariamente a facilitar a permanência do estudante pobre 
na instituição, e outros só funcionam por iniciativa de diferentes de-
partamentos da UFSJ e não passam pelo setor de assistência estudan-
til, como é o caso das atividades desenvolvidas pelo Departamento de 
Psicologia com o Projeto Longe de Casa e o Projeto de Atendimento à 
Saúde Mental. Outro exemplo é o Programa SOU UFSJ, um cadastro 

3 Para fi ns de esclarecimento sobre a Bolsa PET, segundo informações retiradas do site 
da UFSJ (2012), “O Programa Especial de Treinamento (PET) objetiva envolver os 
estudantes que dele participam num processo de formação integral, propiciando-lhes 
uma compreensão abrangente e aprofundada de sua área de estudos, através da interdis-
ciplinaridade, da atuação coletiva e do planejamento e execução, em grupos sob tutoria, 
de um programa diversifi cado de atividades acadêmicas”.
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de estudantes que desejam prestar trabalhos voluntários e doações à co-
munidade acadêmica e externa, que não tem como fi nalidade “[...] agir, 
previamente, nas situações de repetência e evasão, decorrentes de insu-
fi ciência de condições fi nanceiras dos alunos de graduação da UFSJ”, 
como apresentado no site da instituição. (UFSJ, 2012) Além desses 
programas, podemos citar ainda o Projeto Me Encontre no Intervalo, 
outro sem fi ns assistenciais, ou mesmo as bolsas de Monitoria, Pesqui-
sa, Extensão e PET, que não podem ser apresentadas como programas 
de assistência estudantil, pois não têm nenhum vínculo com este setor, 
e sim com os departamentos dos respectivos cursos. Além disso, é pos-
sível notar que a UFSJ não possui ainda restaurante universitário, e os 
estudantes que não conseguem os Tickets Alimentação não têm a op-
ção de fazer suas refeições pagando um preço mais acessível. Ademais, 
a UFSJ ainda não possui Moradia Universitária. Moradia e restaurante 
universitário fi guram em todas as demandas estudantis como funda-
mentais para a manutenção de estudantes das camadas populares na 
instituição, uma vez que poderiam suprir necessidades básicas. Nessa 
perspectiva, podemos dizer que a assistência estudantil da UFSJ ainda 
é incipiente e precisa se desenvolver em diversos aspectos para cumprir 
com seus objetivos anteriormente citados.

Essa discussão propicia tirar como lição que o espaço da assistên-
cia estudantil comporta uma série de discursos e práticas pirotécnicas, 
sem efeito efetivo aos propósitos da questão da permanência. Temos 
de fi car alertas e recusar iniciativas desprovidas de conhecimentos te-
óricos e práticos que se amparam em fundos públicos e são objetos de 
um proselitismo institucional para efeito de demonstrações alhures.

CONSIDEra ÇõES PARCIAIS

Assim, podemos considerar que as recentes ações de expansão do ensi-
no superior, que, segundo Ristoff  (2008), não podem ser confundidas 
com democratização, introduziram novas discussões acerca do acesso 
e da permanência nas universidades. Ressaltamos que a democratiza-
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ção do acesso aos bancos das universidades deve vir acompanhada da 
democratização do acesso ao conhecimento e da possibilidade de per-
manência dos estudantes para que possam concluir seus cursos. Nesse 
caso, a ampliação de ações voltadas para a assistência estudantil, inicia-
da institucionalmente nos anos 30, ainda hoje não se consolidou como 
política pública no cenário universitário nem se nota um forte movi-
mento social ou mesmo institucional para colocá-las na pauta do dia no 
mundo das universidades públicas.

Já é uma realidade a implantação de ações afi rmativas em diferen-
tes instituições públicas, como mostram os últimos dados reunidos. 
De 98 universidades federais e estaduais, 71 delas, naquele momento, 
adotavam alguma modalidade de ações afi rmativas,4 ações reforçadas 
recentemente com a sanção da Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, 
que estabelece que

[...] as instituições federais de educação superior vinculadas ao 
Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo 
para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estu-
dantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 
escolas públicas.

Temos aqui a garantia de que, pelo menos nos próximos 10 anos, a 
entrada de jovens provenientes dos meios populares será ampliada nos 
diferentes cursos. Mas não podemos, também, descartar rearranjos so-
ciais promovidos pelas classes médias, exímias jogadoras e estrategistas 
no campo da educação. é fácil para uma parcela dessas classes fazer os 
fi lhos passarem três anos na escola pública, principalmente em colégios 
federais, e criar artifícios que acobertem a renda per capita da família 
para poderem participar do novo jogo que se estabelece.

O que preocupa, e muito, aqui nos referindo às universidades fe-
derais, é a ausência de ações claras e efetivas implementadas, não artifi -

4 Seminário Internacional sobre ação afi rmativa: processos, conquistas e desafi os – 13 a 
15 de junho de 2012, PUC-Rio. Realização do Núcleo Interdisciplinar de Refl exão e 
Memória Afrodescendente (NIREMA).
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ciosas, nos ordenamentos desse conjunto de universidades. (SOUSA; 
PORTES, 2011) Ao contrário das ações afi rmativas, as ações de per-
manência demandam recursos econômicos e conhecimentos teóricos 
e técnicos; elas não se efetivam discursivamente. Vale lembrar que a lei 
que estabelece o Pnaes é de 2010, tempo sufi ciente para que as univer-
sidades mostrassem que tipo de aparato de assistência elas queriam im-
plantar a serviço de seus estudantes mais necessitados. A Lei de Cotas 
vai acelerar esse processo e acirrar as discussões sobre recursos e por re-
cursos. Mas fi ca aqui uma refl exão: como é que vai se dar a divisão dos 
recursos destinados à assistência estudantil?5 Como é que vai se dar a 
aplicação dos recursos repassados às universidades pelo Pnaes? Como 
podemos fi scalizar a aplicação desses recursos para que tenhamos cer-
teza de que eles serão aplicados em uma assistência efetiva? Sabemos 
de sobra que no Brasil o uso das verbas públicas acompanha processos 
que vão para além da probidade necessária.

Ainda no campo das preocupações, plagiando o prof. Paulo Car-
rano em recente palestra no II Colóquio do Observatório da Vida Es-
tudantil (OVE), ocorrido em Cachoeira, Bahia, em maio de 2012, ao 
falar do conceito de juventude como um conceito prancha, em que 
muitos surfam, mas não oferecem a ele a necessária densidade, o risco 
que corremos e devemos evitar, combater, é que a ideia da permanên-
cia se esvazie, perca densidade e se transforme em uma ideia “prancha”. 
Temos de investir na construção histórica da permanência e agregar a 
ela construções empíricas e teóricas como vem fazendo um conjunto 
de pesquisadores da Sociologia da Educação, que se ocupam desde os 
anos 90 com as condições de vida do estudante pobre em diferentes 
cursos, principalmente naqueles mais valorizados socialmente e tidos 
como espaços reservados aos “herdeiros” culturais. Assim, entende-
mos permanência como direito. Direito que todo estudante provenien-
te dos meios populares que entrou na universidade pública, em seus 
diferentes cursos e turnos, por quaisquer meios, tem de ter condições 

5 Discussões produzidas pelo atual reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), 
Roberto Salles, a propósito da Lei n. 12.711. (CONTI, 2012; MENChEN, 2012; VA-
NINI, 2012)
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materiais, físicas, mentais e culturais que permitam o desenvolvimento 
de seu aparato cognitivo e cultural que possibilitam o acesso ao conhe-
cimento, mesmo que de forma gradativa, processual, para que ele possa 
levar adiante o curso no qual ingressou, de forma que possa se sentir 
diferente em função da origem e do pertencimento étnico-racial, mas 
não discriminado em função do conhecimento que não pôde adquirir 
por ter vindo de uma escola pública, no seu conjunto, abandonada pelo 
Estado, por não possuir tempo e condições materiais sufi cientes para se 
dedicar à preparação para a vida universitária, para gozá-la na sua ple-
nitude. A nossa ideia é contribuir para a construção de um conceito de 
permanência, aberto, que sirva como instrumento de combate.

Outro desafi o é construir um aparato de atendimento aos jovens 
pobres que vêm adentrando nas universidades públicas, para além de 
um atendimento material. A história de atendimento da Fump já de-
monstrou que esse atendimento passa pela compreensão dos ques-
tionamentos produzidos sobre a saúde física, sobre o atendimento 
cultural, médico, pedagógico, psicológico, psiquiátrico e social. As 
questões simbólicas produzidas pelos jovens que vão viver uma situ-
ação de “Double bind” na universidade são tão impeditivas da afi lia-
ção universitária quanto às questões materiais. Afi liação no sentido 
que Alain Coulon (2008) dá a ela, de aprender-se a se relacionar com 
colegas, professores, instituição e o conhecimento propriamente dito, 
a partir da construção de etnométodos, que permitem ao sujeito tor-
nar-se membro de uma comunidade. Estudos mostram que o trabalho 
pedagógico e psicológico com jovens universitários é dos mais difíceis 
que se possa imaginar: requer um extremo profi ssionalismo e rejeita 
qualquer tipo de amadorismo. (PORTES; Bra NT, 1997)

Precisamos ter clareza de que o conjunto de estudantes que aden-
trarão no ensino superior público, em seus diversos cursos, enfrentará 
preconceitos e resistências por parte de professores que, faz tempos, 
vêm trabalhando com um estudante médio. A meritocracia será a ban-
deira mais agitada em defesa de uma universidade de qualidade, cien-
tífi ca e universalista, para que o “nível” não caia, principalmente nos 
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cursos que se alocam nas ciências de núcleo duro e da Saúde. As hu-
manidades há muito lidam com os jovens das camadas populares nas 
universidades públicas. Os professores que aí trabalham já construíram 
um modus operandi junto aos estudantes provenientes dos meios popu-
lares. As resistências serão maiores nos cursos reservados aos herdeiros 
culturais. Podemos esperar por esse enfrentamento.

Outros desafi os certamente aparecerão e os estudos empíricos 
cuidarão de colocá-los em cena. Mas o risco real que corremos é ver 
um fenômeno novo, vigoroso, que se pronuncia revolucionário na his-
tória da Educação do Brasil, entrar para a história como mais uma ação 
compensatória que não deu certo por culpa dos próprios sujeitos bene-
fi ciados pela ação, que não se empenharam sufi cientemente para que 
ela desse certo, embora saibamos que a história não se repete, a não ser 
como farsa, nos ensinamentos do próprio Karl Marx.
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ESTUDANTES DAS CAMADAS POPULARES EM 
UMA UNIVERSIDADE PúBLICA:  
contribuições da relação com o saber

D é B O R A  CR I ST I N A  P I OT TO

L ET í CI A  C A R R E I R A  A L E I xO

INTRODUÇãO

As pesquisas sobre o acesso e a permanência de estudantes das cama-
das populares no ensino superior, como as realizadas por Portes (1993; 
2001), Viana (1998), Silva (1999), zago (2006) e Souza (2009a, 2009b), 
investigam os processos e as práticas que permitem compreender con-
dições que possibilitam trajetórias escolares prolongadas nas camadas 
populares. Valendo-se da contribuição desses estudos, realizamos uma 
investigação que intenciona discutir um aspecto específico dessas tra-
jetórias, mais especificamente, a relação com o saber. Nesse sentido, o 
objetivo deste trabalho é discutir a relação com o saber desenvolvida 
por estudantes das camadas populares que ingressaram na Universida-
de de São Paulo (USP).

A noção de relação com o saber é aqui entendida a partir do que 
concebe o sociólogo francês Bernard Charlot (2000). Este autor for-
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mulou esta noção buscando compreender as condições que permiti-
riam explicar o sucesso e o fracasso escolar. Em sua obra, no entanto, 
em diferentes momentos, encontram-se diferentes defi nições para a 
noção de relação com o saber. Em 1982, Charlot (2000, p. 80) a defi niu 
pela primeira vez como: “[...] conjunto de imagens, de expectativas e 
de juízos que concernem ao mesmo tempo ao sentido e à função social 
do saber e da escola, à disciplina ensinada, à situação de aprendizado 
e a nós mesmos”. Dez anos depois, em 1992, redefi niu a noção como: 
“[...] a relação com o saber é uma relação de sentido, portanto, de valor, 
entre um indivíduo (ou um grupo) e os processos ou produtos do sa-
ber”. Posteriormente, Charlot (2000, p. 80) considera que: 

A relação com o saber é a relação com o mundo, com o ou-
tro e com ele mesmo, de um sujeito confrontado com a ne-
cessidade de aprender. [...] é o conjunto (organizado) das 
relações que um sujeito mantém com tudo quanto estiver 
relacionado com ‘o aprender’ e o saber.

A despeito dessas diferentes defi nições e dos diversos aspectos des-
tacados em cada uma, em todas Charlot (2000) entende que a relação 
com o saber é construída pelo sujeito ao longo de sua vida e que grande 
parte das condições para essa construção se dá exterior e anteriormente 
às experiências escolares. Ele também afi rma que alguns indivíduos têm 
maior desejo ou apresentam maior disponibilidade para aprender do que 
outros e que tal diferença é resultado da relação que cada sujeito estabele-
ce com o saber, relação essa que é individual, íntima e da qual participam 
fatores sociais, familiares, individuais e culturais.

Jean-Yves Rochex – psicólogo francês que integrava juntamente 
com Charlot, Bautier e Khon a equipe de pesquisa Educação, Sociali-
zação e Coletividades Locais (Escol), cujas investigações redundaram 
na formulação da noção de relação com o saber – tece algumas críticas 
à noção de relação com o saber que julgamos importantes para uma 
defi nição mais clara deste conceito.

Primeiramente Rochex (2006) chama a atenção para o que a for-
mulação da noção de relação com o saber permitiu. Segundo ele, esse 
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conceito é organizador de uma problemática e de perspectivas empí-
ricas. Além disso, ele possui uma virtude heurística que reside no fato 
de ser uma “[...] noção-encruzilhada entre diferentes disciplinas de 
pesquisa” (ROChEx, 2006, p. 648) e de induzir ao pensamento re-
lacional. Em relação a esse último aspecto positivo da noção, Rochex 
(2006, p. 644) afi rma que: “[...] a relação com o saber deve então ser 
pensada e estudada, numa abordagem relacional, como o produto de 
uma história e do confronto entre modos de socialização e universo de 
práticas de natureza necessariamente diferente.” O autor afi rma ainda 
que o sucesso teórico, institucional e, inclusive, mediático do conceito 
indicam reais contribuições proporcionadas por ele.

Todavia, não obstante o reconhecimento destas contribuições, 
o autor também faz algumas ressalvas em relação a ela, afirmando, 
por exemplo, que ela é muito mais um “conceito-problema” do que 
um “conceito-solução”, estendendo à noção de relação com o saber 
a crítica que faz ao conceito de habitus formulado por Pierre Bour-
dieu (1985): o de ser um conceito muito mais explicativo do que 
explicado.

Assim, embora a noção de relação com o saber tenha contribuído 
para os estudos sobre processos de sucesso e fracasso escolar, segundo 
Rochex (2006, p. 648), ela não conservará seu valor heurístico se não 
conjugar a uma “concepção forte de sujeito” “uma concepção igual-
mente forte do objeto, ou seja, dos diferentes tipos de objetos e prá-
ticas de saber, e da pluralidade das instituições que constituem nosso 
mundo social e fazem viver suas contradições.”

Além dessas críticas, em relação aos trabalhos realizados pela equi-
pe Escol, da qual era integrante, Rochex (2006, p. 641) também afi rma 
que: “[...] estudar e analisar tipos de relação com o saber e com a escola 
socialmente construídos não permitia o acesso [...] à gênese delas [das 
relações] em práticas educativas e modos de socialização familiar so-
cialmente situados”. Acrescenta ainda que os estudos conduzidos pela 
equipe tinham caráter exploratório e que as críticas por eles formuladas 
tinham uma visão relativista e subjetivista da instituição escolar.
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Rochex aprofunda as refl exões sobre o sucesso e o fracasso escola-
res, focando as relações do sujeito com as disciplinas, com as atividades 
de aprendizagem e com os conteúdos escolares, dando especial aten-
ção às situações escolares desmobilizadoras. (VIANA, 2003) Apesar 
de concordar com Charlot, considerando que o processo de constru-
ção de relação com o saber é também infl uenciado por situações e ex-
periências vividas anterior e exteriormente à escola, Rochex entende 
que “[...] o funcionamento da escola pode contribuir de maneira tam-
bém importante ao processo de produção dessas condições”. (VIANA, 
2003, p. 12)

Entendendo que essa é uma diferença importante entre os dois 
autores, cabe destacar aqui a visão de Rochex (2006) a respeito da es-
pecifi cidade da escolarização:

A especifi cidade desta [...] não reside inicialmente na pas-
sagem de objetos de saber de ordem privada a objetos de 
saber comuns, [...] mas na necessidade, para o aluno de 
construir uma relação secundária [...] com seus saberes e 
sua experiência comuns do mundo, da linguagem e de si 
mesmo [...]. A escola (no sentido da skolé grega) é a partir 
de então a instituição e o lugar por excelência onde se visa a 
que possam ser transmitidos e apropriados, não quaisquer 
saberes e práticas, mas prioritariamente determinados sa-
beres e determinadas práticas que, ao mesmo tempo, reque-
rem e permitem um trabalho e uma postura de objetivação, 
de distanciamento do mundo. (ROChEx, 2006, p. 648)

Rochex (2006) alerta também para os riscos de não se conside-
rar a escola em seu papel específi co, defendendo o lugar central que a 
escola possui em nossa sociedade e a necessidade de sua consideração 
nas pesquisas científi cas. Sintetizando a visão que diferencia esses dois 
autores, afi rma Rochex (2006, p. 642):

[...] o que interessa a Bernard Charlot é menos o estudo 
das condições concretas de escolarização, nas quais se com-
binam os processos de produção/reprodução das desigual-
dades sociais de acesso ao saber e ao êxito escolar, do que 
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em uma refl exão bem mais ampla, de orientação antropoló-
gica, sobre aquilo que ele chama de as formas ou as fi guras 
do aprender e os processos que permitem ‘compreender o 
mundo’, cuja diversidade, segundo ele, a escola e os pesqui-
sadores que por ela se interessam muito ganhariam em re-
conhecer, mais do que o fazem...

Assim, parece que a Rochex (2006) interessa mais as condições 
concretas de escolarização, o modo de funcionamento, a construção 
dos currículos, as práticas recorrentes no espaço escolar, que, segun-
do ele, é onde acontecem os processos de produção e reprodução das 
desigualdades sociais. Rochex (2006) também tece críticas à defi nição 
mais atual de Charlot sobre a relação com o saber, afi rmando ser esta 
muito ampla e que faz uma refl exão sobre as fi guras do aprender e sobre 
os processos que permitem compreender o mundo, mas não se atenta 
às condições concretas de escolarização. Afi rma, ainda, que tal defi ni-
ção torna-se pouco operacional para elaborar e conduzir um trabalho 
de pesquisa.

Segundo Rochex (2006), Charlot (2000, p. 85) atenta-se aos pro-
cessos que possibilitam a compreensão de mundo, refl exões sobre as 
fi guras do aprender, enfi m, para “[...] os processos pelos quais os indi-
víduos social e escolarmente subordinados põem o mundo em ordem e 
não aqueles pelos quais se constrói uma história escolar singular”.

Considerando as críticas feitas à noção da relação com o saber, e 
concordando com Rochex (2006), em especial no que tange ao papel 
da escola na construção dessa relação, o presente trabalho assumirá a 
defi nição de Charlot de 1982, quando o autor focaliza o sentido e a fun-
ção social do saber e da escola, das disciplinas ensinadas e das situações 
de aprendizado.

O CAMINhO DA PESqUISA

Para conhecer a relação com o saber desenvolvida por estudantes das 
camadas populares que ingressaram na Universidade de São Paulo, 
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foram analisadas entrevistas em profundidade realizadas com três es-
tudantes oriundos dessas camadas sociais, ingressantes por meio do 
Programa de Inclusão Social da USP (Inclusp) e provenientes dos cur-
sos de Relações Internacionais, Publicidade e Propaganda e Ciências 
da Natureza. As entrevistas analisadas compõem um banco de dados 
oriundo do trabalho de Piott o (2010). Os estudantes entrevistados es-
tavam cursando o quarto semestre da graduação.

As entrevistas versaram sobre a trajetória escolar e a experiência 
universitária dos estudantes, e para sua realização apoiamo-nos nas 
contribuições teórico-metodológicas de Bosi (1979) e Gonçalves Fi-
lho (2003). Elas foram gravadas e transcritas de forma literal.

A análise das entrevistas se realizou, primeiramente, por meio de 
um processo de “imersão” no material, a partir de leituras e releituras 
sucessivas das transcrições, conforme propõe Michelat (1987). Cada 
entrevista foi, portanto, considerada e analisada em sua singularidade 
e totalidade. Esta análise, por sua vez, contribuiu para a construção de 
categorias desenvolvidas na análise horizontal, levantadas a partir do 
próprio material por meio do agrupamento de temas recorrentes ou 
relacionados.

OS ESTUDANTES E SUAS RELAÇõES COM O SABER

A partir dessa análise, foi possível perceber que, muito embora as expe-
riências escolares, a mobilização familiar e o pertencimento a diferen-
tes grupos sociais tornem cada trajetória distinta e peculiar, em todas as 
histórias analisadas os estudantes desenvolveram uma relação especial 
com o saber em seu percurso escolar anterior ao ingresso na univer-
sidade, relação essa posteriormente transformada com a experiência 
universitária. 

Karina: uma ampla dimensão da relação com o aprender

Isso pode ser visto, por exemplo, na história de Karina, 27 anos, 
estudante do curso de Relações Internacionais. Filha de um montador 
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de forro que completou o ensino fundamental, e de uma dona de casa 
que interrompeu os estudos antes da 8ª série, ambos pernambucanos, 
esta estudante relata que durante toda a educação básica foi boa aluna, 
dedicada e também sempre foi muito incentivada pelos professores a 
continuar sua escolarização. Na universidade, porém, Karina teve de 
estudar ainda mais para conseguir acompanhar o curso.

O início de sua experiência universitária foi muito difícil. Por ter 
realizado um curso técnico no qual algumas áreas curriculares não eram 
contempladas e por ter fi cado sete anos sem estudar, essa estudante se 
sentia sempre “um passo atrás” em relação aos colegas de turma. Embo-
ra tenha grande capacidade de estudo e realizado um curso preparató-
rio para o exame do vestibular considerado bom, pago pelo seu patrão à 
época, Karina compreende sua adaptação inicial ao mundo acadêmico 
como bastante difícil. Considerando a universidade como um “mundo 
novo”, ela insiste que teve difi culdade de lidar com esse novo mundo e 
que se sentia “perdida”. Instada a falar sobre aspectos negativos de sua 
experiência universitária, a estudante lembra da difi culdade de adapta-
ção:

Eu acho que a difi culdade de se adaptar é um ponto muito difícil assim. É 
complicado você mudar totalmente de situação, a adaptação é muito difícil 
porque é um novo jeito de pensar, às vezes até um novo jeito de agir e uma 
realidade totalmente diferente da que a gente está acostumada. [...] eu, pelo 
menos, não tive uma base muito fi rme saindo do colégio para vir para cá, 
então eu tive que construir uma estrutura para poder me manter aqui, para 
poder conseguir levar o curso, conseguir acompanhar as matérias, acompa-
nhar tudo.

A estrutura a que Karina se refere diz respeito às formas pelas 
quais ela enfrentou as difi culdades acadêmicas geradas, principalmen-
te, por certa defasagem de conhecimento. Ela relata que sentiu neces-
sidade de voltar aos conteúdos de ensino médio para buscar a base que 
não tinha, sempre precisando recorrer ao material complementar como 
livros e apostilas que possuía, textos complementares indicados pelos 
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professores a seu pedido e à biblioteca, da qual se tornou frequentadora 
assídua. Outra difi culdade que Karina enfrentou foi a grande quanti-
dade de literatura estrangeira que teve de ler. A estudante afi rma que 
não imaginava que fosse necessário ler tantos textos em inglês no pri-
meiro ano da faculdade e que o fato de ter feito esse curso de línguas 
“foi sorte”, pois sem esse conhecimento avalia que não teria ultrapas-
sado os dois primeiros semestres da graduação. Mas, mesmo tendo es-
tudado inglês, Karina afi rma que tinha também de se valer de outras 
obras em português para conseguir acompanhar melhor o conteúdo. 
Aumentando suas difi culdades, o longo tempo despendido entre sua 
casa e o campus da universidade – seis horas diárias –, lhe prejudicava 
por desperdiçar um tempo em que poderia estar estudando. Contudo, 
apesar de todas essas difi culdades, Karina considera que teve um bom 
rendimento:

Mesmo assim, meu desempenho no primeiro semestre foi muito bom, eu 
achei muito bom. Apesar de, assim, por exemplo: os meus colegas sempre 
tinham nota dez, nota nove. E eu fi cava no sete, no oito. [...] Eu achava bom, 
mas sempre tinha que pesquisar muito, ler muito. Então era um trabalho pa-
ralelo ao da faculdade. Eu não podia só esperar pela explicação do professor 
ou só me dedicar aos textos que ele dava. Eu sempre tinha que usar material 
complementar porque no começo foi bem difícil.

Karina considera a experiência de estudar na USP uma “oportuni-
dade incrível”. Ao ter contato com o ensino e a pesquisa oferecidos pela 
universidade, essa estudante acredita que foi transformado até mesmo 
o seu modo “de pensar o mundo, o jeito de pensar a sua própria vida”. 
Compreende o aprender como algo mais amplo, maior do que seu pro-
pósito inicial de conseguir um bom emprego; vê o seu aprendizado na 
universidade como possibilidade de retribuir o seu estudo à sociedade, 
entendendo que a formação pode mudar a sua atitude em relação às 
pessoas:

Depois que eu comecei a estudar na universidade e aprender muitas coisas 
diferentes, eu comecei a entender o papel disso num contexto mais amplo. 
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Então a minha formação profi ssional aqui vai servir para a minha vida, 
para a vida das pessoas que me cercam [...]. Eu acredito que [...] a univer-
sidade está me preparando para algo maior, em que eu possa utilizar todo 
conhecimento que eu estou recebendo para ajudar de uma forma maior a so-
ciedade. Então eu acho que essa formação vai mudar a minha atitude para 
com as pessoas, não é algo egoísta como eu pensava que seria, que ia ser um 
benefício só para mim, mas eu acho que vai ser interessante num aspecto bem 
mais amplo.

Na história de Karina podemos perceber que, durante a educação 
básica, ela construiu uma relação especial com o saber, de valorização 
do conhecimento, de apreço pelo estudo e pela escola. Relação essa que 
a auxiliou não só a ingressar na universidade, mas também a permane-
cer nela, já que a grande capacidade de estudo desenvolvida por essa 
jovem a auxiliou a enfrentar as difi culdades de ordem acadêmico-cien-
tífi cas. Mas, apesar de já ter ingressado na universidade munida dessa 
relação especial com o saber, tal relação foi transformada e ampliada.

Regiane: conhecimento capaz de transformar a vida

Outro exemplo de uma relação especial com o saber que o ingres-
so na universidade pode representar para esses estudantes é a história 
de Regiane. Estudante do curso de Ciências da Natureza, 29 anos, ela 
é fi lha de um operário em empresa de pavimentação aposentado, ori-
ginário da Bahia, que estudou até a 4ª série e de uma dona de casa, 
sergipana, que concluiu a 7ª série do ensino fundamental, Regiane, 
conciliou estudo no ensino médio noturno com trabalho. Após sete 
anos trabalhando em uma lanchonete e sem tempo e disposição para 
estudar, resolveu pedir demissão do emprego para poder preparar-se 
para a realização de concursos. Foi então que ela se deparou com a 
possibilidade de prestar o vestibular da Fundação Universitária para o 
Vestibular (Fuvest) e preparou-se para esse exame sozinha, estudando 
com livros e materiais que possuía.

Sobre o ingresso na USP, Regiane afi rma que até hoje, no quarto 
semestre da faculdade, ainda se sente “um pouco deslumbrada” com a 
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universidade, procurando nunca faltar às aulas “porque toda aula, as-
sim, para mim é muito importante, é uma aula melhor do que a outra”. 
Procurando resumir o que o acesso e a permanência na Universidade 
de São Paulo signifi cam para ela, Regiane emociona-se:

[...] então aqui para mim, nossa, é tudo, é mais do que a minha casa assim, 
sabe, é um lugar que eu venho, fi co, se eu puder passar o dia inteiro aqui, eu 
fi co. Então para mim é muito bom. Eu fi co até... [se emociona; pesquisadora 
pergunta se quer interromper] Não, não é isso, é que... é uma coisa assim 
que... para mim, que não pensava em hipótese alguma, né, de repente você 
poder estar estudando mesmo num lugar como esse, né. [...] E é uma coisa 
que eu falo, às vezes, as pessoas perguntam [...] como é aqui, né, eu falo: 
‘Olha, simplesmente, se você conseguir entrar, é o lugar que vai mudar sua 
vida para sempre’, e foi o que aconteceu comigo. E eu jamais pensava que fos-
se... que ia ter tanto... como eu posso dizer? Que ia ter tantas oportunidades...
como pessoa, sabe, para você ser uma pessoa melhor, cada dia que passa, é 
isso que a gente aprende aqui.

Algumas das oportunidades a que se refere Regiane dizem respei-
to a um estágio de iniciação científi ca voluntário, que faz desde o pri-
meiro ano do curso, e a um outro estágio remunerado recém-iniciado 
de monitoria em um parque da USP. Falando sobre essas atividades, ela 
aborda, mais uma vez, mudanças objetivas e subjetivas originadas pelo 
ingresso na Universidade de São Paulo:

Eu tenho um ano de universidade e eu já estou fazendo um monte de coisa 
que jamais eu imaginava fazer, coisas super legais assim, que eu me interesso 
muito, sabe. Então aqui realmente, depois que eu entrei, mudou a minha 
vida em tudo, sabe, em relação a estudo, em relação assim... como eu posso 
falar... no pessoal também, sabe, parece que você muda um pouco assim a sua 
forma de pensar, você começa a ver outras coisas, você começa a parar para 
analisar coisas que, às vezes, passavam “batido” por você, que não eram inte-
ressantes, [...] você não pensava num todo, você pensava ali naquele mundo 
daquela rotina que você vivia e ponto fi nal. [...] E é isso assim, eu acho que 
a USP, não tem lugar melhor no mundo para mim, eu... às vezes, eu até falo 
demais da USP, mas é que realmente a minha vida mudou graças a isso.
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Regiane sempre foi uma aluna dedicada e estudiosa. Porém, o fato 
de ter cursado um ensino médio considerado por ela fraco, ter fi cado 
sete anos sem estudar e ter se preparado sozinha para o exame do ves-
tibular, aumentou o contraste entre sua experiência escolar anterior e 
a atual experiência universitária, o que parece explicar, ao menos em 
parte, o grande deslumbramento dessa estudante em relação à univer-
sidade. Contudo, antes de ser um problema, tal encantamento tem a 
auxiliado em sua afi liação institucional. (COULON, 2008)

Assim como na história de Karina, também na de Regiane já havia 
uma relação especial com o saber desenvolvida antes do ingresso dessa 
estudante na universidade. Muito embora ela não tenha tido acesso a 
uma educação escolar de qualidade, especialmente durante o ensino 
médio, Regiane nutria grande apreço pelo conhecimento, pela escola e 
tinha autodisciplina e capacidade de estudo. Essas duas últimas carac-
terísticas, mais especifi camente, parecem tê-la ajudado a ingressar na 
universidade, uma vez que essa estudante preparou-se sozinha para o 
exame do vestibular. E no interior dessa instituição, sua relação com o 
saber é transformada: a relação com o conhecimento parece ser capaz 
de transformar a vida.

Fernando: uma relação com o saber construída tardiamente

Se para Karina e Regiane a trajetória de boas alunas e de apre-
ço pelos estudos teve continuidade com o ingresso na USP, indicando 
uma construção paulatina e contínua da relação com o saber, intensifi -
cada e transformada na universidade, com o terceiro estudante entre-
vistado a experiência foi diversa.

Fernando, 27 anos, aluno do curso de Comunicação Social, ha-
bilitação em Publicidade e Propaganda, é fi lho de um pedreiro apo-
sentado, que estudou até a 4ª série do ensino fundamental, e de uma 
merendeira que recentemente completou o ensino médio, morador de 
uma cidade da região metropolitana de São Paulo, onde realizou toda 
sua escolarização. queria ser jogador profi ssional de futebol, sonho 
que buscou realizar até os 18 anos. Esse estudante cursou toda a sua 
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educação básica em escolas cuja qualidade de ensino era bastante pre-
cária, o que nos parece ter sido um importante fator, ao lado de outros, 
para que, durante seu percurso escolar, não tenha se interessado pelos 
estudos, como declarou. Instado a falar sobre fatos marcantes de sua 
trajetória escolar, Fernando afi rma:

[...] fatos escolares, assim, relacionados à pedagogia, a estudo, eu não lembro 
tanta coisa, a escola não me marcou por isso... Me marcou assim: eu compa-
rando a escola com o ensino que eu tenho hoje, me marcou que no ensino pú-
blico[...] parece que o ensino público [...] é horrível perto do ensino público 
que a gente tem na universidade. [...] parece que o ensino público, pelo menos 
o meu, foi bem abaixo do que o mínimo que um estudante deveria merecer. 

A partir de seu relato, parece-nos que, nas escolas que ele frequen-
tou, não havia atividades – no sentido que Leontiev (1975) atribui ao 
conceito de atividade – que envolvessem os estudantes, que criassem 
uma real necessidade de aprender, que fi zessem sentido para eles, ou 
seja, que oferecessem condições favoráveis à construção da relação 
com o saber. Esse talvez seja o motivo pelo qual Fernando não tivesse 
“interesse em aprender as coisas que a escola passava”. A falta de condi-
ções oferecidas pela escola para que os alunos construíssem uma rela-
ção com o saber, a falta de incentivo, de aulas interessantes, em suma, 
a falta de sentido que a escola tinha, fez com que, no ensino médio, 
Fernando se sentisse bem por burlar as regras da escola e fazer até ca-
lendário de faltas, indicando todas as aulas que iria perder. O objetivo 
de Fernando e dos seus amigos da escola era concluir o ensino médio 
para poder trabalhar. Até os 18 anos Fernando buscou realizar o so-
nho de ser jogador de futebol profi ssional. Assim, estudava no período 
noturno para “ter o dia livre para outras coisas”, como treinar futebol. 
Ao terminar o ensino médio, contudo, abandonou essa ideia e passou 
a trabalhar como representante de vendas de uma editora de revistas. 
O trabalho ocupava lugar central em sua vida; Fernando relata que a 
preocupação principal, tanto sua quanto a de seus colegas de escola, era 
“[...] primeiro se estabelecer fi nanceiramente para depois pensar na vida. 
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O medo pior era fi car sem trabalhar porque se você fi car sem trabalhar, 
você não ia ter como se sustentar”.

Foi apenas quatro anos depois de ter concluído o ensino médio, 
quando começou a fazer cursinho pré-vestibular para tentar entrar 
numa universidade, que parece ter se iniciado a construção de uma re-
lação com o saber. Fernando começou a compreender as disciplinas e 
a gostar muito de história, matéria que “não gostava de jeito nenhum” 
na época de escola, mas, no cursinho, “com a maneira de explicar do 
professor”, passou a apreciar muito essa disciplina, além de desenvolver 
interesse por todas as outras também.

Contudo, a despeito do surgimento desse gosto pelas disciplinas, 
o desejo de Fernando de cursar o ensino superior público estava inti-
mamente relacionado ao de conseguir um emprego melhor. Isso, po-
rém, se transforma com o seu ingresso na universidade, pois, o saber 
torna-se o motivo em si do estudo, assim como no caso de Karina. Fer-
nando gosta muito das aulas teóricas e de aprender, sentindo desejo de 
aprender mais. Descrevendo apreço pelas disciplinas teóricas do curso 
de Publicidade e Propaganda, ele afi rma:

[...] eu gosto muito de aula teórica, assim, de raciocinar em cima de algum 
acontecimento, de alguma teoria de algum autor. [...] acho que essa parte 
desenvolve bastante o aluno, esse tipo de raciocínio, que você pensa no ra-
ciocínio teórico, não mercadológico [...] porque eu me interesso [...] eu acho 
que é pela visão que eu tenho dos professores, assim, não só dos professores, 
mas de qualquer pessoa que estudou bastante a parte teórica e que, por isso, 
geralmente, desempenha muito bem a parte prática. Eu gosto muito da parte 
prática, também, só que não sei se é porque eu não tive ensino muito bom 
assim básico, mas eu acho que essa parte valoriza muito o aprendizado que 
a gente tem na universidade, então, talvez por isso, eu valorize bastante essa 
parte. Os alunos até... não é que eles gostam, mas eles sabem a importância 
que tem essa parte, não faltam na aula, fazem todos os trabalhos, até discu-
tem sobre isso, conversam. Mas eu vou para a aula gostando assim, eu gosto 
de teoria, né, geralmente eu gosto.
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Na universidade a relação com o saber desse estudante, construída 
tardiamente, vai se transformar, tornando-se mais íntima, e diferente-
mente do que pretendia anteriormente com o ingresso no ensino supe-
rior, Fernando deseja agora estudar para aprender e saber mais.

CONSIDEra ÇõES FINAIS

As três trajetórias escolares, objeto de análise deste trabalho, possuem 
características bem peculiares. Alguns estudantes entrevistados fre-
quentaram escolas de boa qualidade, como Karina e Regiane, durante o 
ensino fundamental; outros não, como no caso de Fernando e Regiane 
no ensino médio. Em alguns casos a família foi mais participativa, em 
outros casos, menos.

A despeito dessa diversidade, os estudantes tiveram, em algum 
momento antes de ingressar na universidade, um contato mais pessoal, 
íntimo com o saber, durante ou depois de cursarem a educação básica, 
tendo construído uma relação especial com o saber. Posteriormente, 
com o ingresso na universidade, esse relacionamento transforma-se, 
amplia-se, torna-se mais íntimo, acentuando ainda mais esta relação 
especial com o saber, tendo ela sido capaz de transformar suas vidas.  

Com base nos relatos dos estudantes entrevistados, podemos afi r-
mar que, de alguma forma, a relação com o saber construída seja du-
rante a educação básica, como nas histórias de Karina e Regiane, seja 
depois dela, como ocorreu na trajetória de Fernando, contribuiu para 
que eles tivessem êxito em ingressar no ensino superior público, con-
trariando as estatísticas dos destinos escolares mais comuns para seus 
grupos sociais. Resta-nos compreender como essa relação com o saber, 
que os desviou do destino escolar estatisticamente mais provável, foi 
desenvolvida. Embora tal discussão fuja do objetivo deste trabalho e 
exceda os limites do presente texto, consideramos importante, ao me-
nos apontar, apoiados em Rochex, a importância da educação escolar 
nesse processo.
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Em pesquisa realizada com adolescentes fi lhos de imigrantes re-
sidentes na França em diferentes situações escolares, Rochex (1995) 
afi rma que aqueles com sucesso escolar brilhante, estatisticamente atí-
pico, relacionavam-se com o conhecimento como um bem cultural va-
lioso e com valor intrínseco. No caso desses adolescentes, o autor dis-
cute a importância do sentido da experiência escolar, ao lado de outros 
aspectos como autorização familiar para a emancipação simbólica do 
fi lho-estudante. E, para o autor, esse sentido é estruturado e reforçado 
também por conteúdos escolares signifi cativos.

Da mesma forma que os adolescentes participantes da pesquisa 
realizada por Rochex, os estudantes entrevistados no presente trabalho 
também relacionam-se com o conhecimento ou com o saber como um 
bem cultural valioso e com valor intrínseco. Assim, parece-nos possível 
indicar que, se a relação com o saber contribuiu para que esses estudan-
tes ingressassem no ensino superior público, tal relação, por sua vez, foi 
possibilitada por uma educação escolar de qualidade, à qual eles tive-
ram acesso em algum momento de suas trajetórias.
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APRENDENDO A SER  
ESTUDANTE UNIVERSITáRIO:  

uma relação entre o campo disciplinar e a construção de si

A N A  M A R I A  F R E I TA S  T E I x E I R A

INTRODUÇãO

Na última década temos observado a retomada do debate em torno da 
temática juventude, resultando daí a produção de um conjunto de es-
tudos que tende a destacar a complexidade do tema, uma vez que pes-
quisar e analisar questões relacionadas à juventude exige admitir a sua 
pluralidade. Foracchi (1965, p. 303) nos lembra que “[...] menos do 
que uma etapa cronológica da vida, menos do que uma potencialidade 
rebelde e inconformada, a juventude sintetiza uma forma possível de 
pronunciar-se diante do processo histórico e de constituí-lo”. Seguin-
do nessa direção Novaes (2006, p. 119) utiliza a metáfora do espelho 
retrovisor para indicar que a juventude “[...] reflete e revela a socieda-
de de desigualdades e diferenças sociais” indicando que “para pensar 
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a condição juvenil contemporânea, devemos considerar a rapidez e as 
características das mudanças no mundo de hoje”.

Como parte dessas mudanças do mundo, as investigações indicam 
que os jovens, e mesmo os jovens mais pobres, questionam as clássi-
cas promessas da escolarização. (CATT ANI; GILIOLI, 2008; VELhO, 
2006) A escola e a elevação  da escolaridade continuam a ser reconheci-
das como importantes, ainda que tenham se tornado incapazes de asse-
gurar o futuro, sobretudo quando se trata da obtenção de um emprego. 
Os jovens parecem conviver com um cenário perverso em que vigo-
ra o dito popular: ruim com uma escolaridade mais elevada, pior sem 
ela. é nesse cenário, em que contradições aparentes se entrelaçam, que 
observamos o crescimento da presença de jovens egressos da escola 
pública nas universidades públicas brasileiras. Uma constatação dessa 
natureza, que para aqueles menos informados sobre a educação brasi-
leira pareceria uma obviedade, traduz, na verdade, a lógica invertida do 
sistema de ensino: aqueles que passam pela educação básica pública 
convivem com chances limitadas de ingressar no ensino superior pú-
blico reconhecido pela sua seletividade e excelência.

A refl exão sobre esse panorama nos remete à indicação de Dayrell 
(2007) sobre uma nova condição juvenil no Brasil contemporâneo, ao 
referir-se às características dos jovens que ingressam nas escolas pú-
blicas de ensino médio, para tratar das tensões e constrangimentos 
presentes na tarefa difícil de tornarem-se alunos. Parece-nos, portan-
to, plausível pensar que os jovens, de um modo geral e, em especial, 
aqueles que ingressam no ensino superior (público) sendo egressos da 
escola pública, ou não, também experimentam o processo de aprender 
a ser estudante universitário.

Vale destacar, contudo, que a designação “estudante” comporta 
uma multiplicidade de situações, o que pode tornar o termo, por ve-
zes, insufi ciente para recobrir a condição do estudante universitário. 
De acordo com pesquisadores da área, nem todos os estudantes são 
estudantes de uma mesma forma e nem mesmo os estudos ocupam o 
mesmo lugar e relevância em suas vidas. Esse aspecto se evidencia ao 
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constatarmos as condições de acesso e as lógicas adotadas para esco-
lher o curso e para permanecer na universidade. (COULON, 2005; 
GRIGNON; GRUEL, 1999; MILLET, 2003; SPOSITO, 2002)

Portanto, aqui, ao refl etir sobre os jovens estudantes universitá-
rios, estou considerando uma parcela da juventude brasileira que fre-
quenta a escola pública e é composta por jovens de origem popular, 
jovens pobres, moradores das periferias urbanas ou oriundos de cida-
des do interior, que uma vez atingidos mais diretamente pelas desigual-
dades sociais, enfrentam difi culdades maiores para dar continuidade 
aos estudos universitários. Uma juventude que, frequentemente, vive 
a condição de estudante e a condição de trabalhador simultaneamente.

Numa abordagem que dialoga com as análises elaboradas em tor-
no da constituição de um métier d’étudiant, do qual o jovem universitá-
rio se apropriaria (ou não), tal como discute Coulon (2005), podemos 
dizer que se aprende, ou não, a ser estudante universitário, o que permite 
a afi liação ao novo universo, à universidade, viabilizando a conquista 
de um novo estatuto social. Coulon ainda nos indica que existem, no 
discurso universitário e no trabalho intelectual, códigos dissimulados 
que não são explicitados claramente pelos professores, mas que devem 
ser identifi cados e interpretados rapidamente pelos estudantes para 
que possam realizar suas tarefas com sucesso. Esses códigos e sinais in-
visíveis, mas muito presentes, constituem aquilo que o autor chama de 
marcadores de afi liação que se convertem em marcadores intelectuais da 
situação universitária, embasando a competência do jovem universitá-
rio no exercício do métier d’étudiant.

Assim, o processo de afi liação ao ofício de estudante relaciona-se 
à constituição de um ambiente favorável à compreensão e apropriação 
do mundo universitário e da condição de estudante que aí se institui. 
Certamente, quanto mais o universo social e cultural do jovem se apro-
ximar daquele exigido pela vida universitária, maiores serão as chances 
de afi liar-se ao ofício de estudante e de habilitar-se a jogar o jogo da 
universidade. (BOURDIEU, 1998; COULON, 1995, 2005)
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Esses aspectos mostram-se merecedores de refl exão, ainda mais 
quando observamos o Censo da Educação Superior para o ano de 
2010, segundo o qual, 49% das vagas oferecidas em universidades, cen-
tros universitários e faculdades não são ocupadas. Some-se a isso o fato 
de apenas 53% daqueles que ingressam concluírem os cursos. No Bra-
sil, na rede pública de ensino superior, para cada 100 vagas oferecidas 
são registradas 92 matriculas, mas apenas 40 concluem o curso. Já na 
rede particular, de 100 vagas, 44 se matriculam e 24 concluem a gradu-
ação. (Bra SIL, 2010) Assim, em 2010 o número de jovens entre 18 e 
24 anos matriculados no ensino superior passou de 12%, em 2001, para 
14,4%, em 2010, percentual bem distante dos 30% estabelecido pelo 
Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2010.

Múltiplas são as explicações para essa ociosidade de vagas, dentre 
as quais temos a baixa qualidade do ensino fundamental e médio. Mas, 
além disso, esse jovem enfrenta difi culdades em afi liar-se como mem-
bro da vida universitária, tem difi culdade de compreender as regras ins-
titucionais, os calendários e rotinas acadêmicas, difi culdade em lidar 
com a autonomia (relativa) que caracteriza o ambiente universitário 
quando confrontado com as referências da vida escolar durante a edu-
cação básica, dentre outros aspectos fundamentais à constituição de 
um membro da vida universitária. Embora a expansão quantitativa seja 
um elemento determinante na democratização do ensino superior, as 
altas taxas de evasão indicam questões mais complexas a serem enfren-
tadas no intuito de assegurar mecanismos favoráveis à construção de si 
mesmo como estudante universitário, sem perder de vista a dimensão 
objetiva e subjetiva desse processo, no qual se inserem os aspectos inte-
lectuais e pedagógicos, dentre outros.

Avançando nessa linha de argumentação, parece-nos que o pro-
cesso de tornar-se universitário, de aprender e dominar o ofício de es-
tudante incorpora, também, lógicas socializadoras vinculadas às matri-
zes disciplinares, questão que inspira nosso artigo enquanto resultado 
de pesquisa. Dito de outra forma: interrogamos sobre em que medida 
a matriz disciplinar à qual o jovem universitário acede prefi gura e/ou 
alimenta formas particulares de “fabricar-se” como universitário.
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Assim, uma dimensão da condição de estudante, especialmente 
da condição de estudante universitário, frequentemente negligenciada, 
trata das relações socialmente diferenciadas que esses jovens estabele-
cem com o trabalho universitário do estudante.

Apesar da multiplicação de estudos sobre os estudantes e o ensino 
superior, ainda são escassas as investigações, sobretudo no Brasil, sobre 
o trabalho universitário do estudante. (MILLET, 2003) Esse trabalho 
pode ser entendido, de modo mais amplo, como as práticas e as técnicas 
intelectuais que os estudantes elaboram ao longo de sua vida universi-
tária, mas que tem, nos primeiros períodos dos cursos de graduação, 
um papel central na constituição de formas de aprender a ser universi-
tário que, por sua vez, se relacionam com as matrizes disciplinares das 
áreas de estudos: ciências da saúde, ciências exatas, ciências humanas 
e sociais etc. Parece-nos que os caminhos percorridos para aprender 
a ser um estudante universitário vinculado às ciências humanas ou às 
ciências exatas, por exemplo, não são exatamente os mesmos, seja por-
que as matrizes disciplinares comportam especifi cidades sociocogniti-
vas, seja porque essas matrizes parecem instituir mecanismos, também 
específi cos, de socialização dos ingressantes, ou interferir, com maior 
ou menor intensidade, no processo de adquirir progressivamente seu 
métier d’étudiant.

Ao articularmos esse panorama ao fato de que construir-se como 
estudante universitário exige o desenvolvimento de uma série de habili-
dades, comportamentos, valores que favoreçam a inserção num mundo 
que se mostra desconhecido nos momentos iniciais, um mundo a ser 
apreendido e conquistado, é possível pensar que esses jovens desenvol-
vem formas de aprendizagem do trabalho universitário do estudante 
que se relacionam à natureza dos saberes que identifi cam suas áreas de 
formação, lembrando que o trabalho intelectual não deve ser tomado 
como uma invariante.

é na perspectiva desse universo de questões que o presente artigo 
se insere ao apresentar resultados de projeto de pesquisa que, do pon-
to de vista metodológico mais geral, vincula-se ao enfoque qualitati-
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vo. Assim, tomamos a Universidade Federal de Sergipe (UFS), a única 
universidade federal do estado e a única universidade pública, como 
campo central da pesquisa, focando o campus-sede localizado no mu-
nicípio de São Cristóvão, onde se concentra o maior número de vagas 
e cursos, o que resulta num processo de seleção altamente competiti-
vo. Por sua vez, os sujeitos da investigação foram defi nidos a partir de 
alguns critérios gerais, quais sejam: ser estudante da UFS, campus São 
Cristóvão, egressos do ensino médio público, matriculados em cursos 
de graduação vinculados ao Centro de Ciências Exatas e Tecnologia 
(CCET) e ao Centro de Educação e Ciências humanas (CECh).

Considerando que nossa questão de pesquisa dialoga com contex-
tos de socialização cotidianos, vinculados à condição de estudante uni-
versitário, adotamos como estratégia de produção de dados o registro, 
entre 2010 e 2011, das narrativas desses sujeitos mediante a realização 
de longas entrevistas semidiretivas. Pretendemos, com a realização das 
entrevistas, suscitar a elaboração de descrições dessas relações e desse 
cotidiano numa perspectiva em que os entrevistados se sentissem livres 
para explicitar suas experiências, ainda que tivéssemos uma temática 
central a tratar. (COMBESSIE, 1996)

Vale assinalar que, associado às narrativas, foi produzido o livre 
registro fotográfi co de espaços/ambientes universitários considerados 
signifi cativos aos entrevistados. Para tanto, utilizamos máquinas foto-
gráfi cas descartáveis de fácil manipulação. Assim, o convite para a re-
alização das imagens ocorreu durante a situação de entrevista e a sua 
efetivação deu-se ao término do registro de áudio quando, então, os 
estudantes dirigiram-se aos espaços selecionados por eles. Aqui, como 
base empírica de nosso artigo, utilizaremos o depoimento de cinco es-
tudantes.

A inserção do recurso fotográfi co na pesquisa resultou da intenção 
de “[...] agregar novas formas de compreensão das realidades, além dos 
relatos orais e dos textos escritos”. (CLáUDIO; GOMES, 2007, p. 25) 
Procuramos, assim, trazer outros elementos que nos auxiliassem na aná-
lise sobre os processos de apropriação do espaço universitário, entendido 
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em seus aspectos físicos e simbólicos, mas sempre referenciando a expe-
riência de “entrada” dos jovens no mundo universitário.

Além disso, Freixo e Teixeira (2009, p. 16) lembram que

[...] as pessoas não se esgotam em suas narrativas, não são 
apenas seres pensantes, capazes de expressar-se exclusiva-
mente pela narrativa. há algo que a narrativa não é capaz 
de revelar, algo que as pessoas efetivamente sentem que é 
impossível de ser expresso em palavras.

Portanto, o narrador é também produtor de imagens, e as fotos se 
inserem, então, enquanto fotos-narrativas passíveis de olhares e leituras 
distintas. (FREIxO; TEIxEIra , 2007)

Conforme Kossoy (2005), a imagem fotográfi ca captura muito 
mais e muito menos do que a visão é capaz de registrar e do que a nar-
rativa pode descrever: “A fotografi a registra muito mais, já que abarca 
um campo que o olhar, no momento da tomada, não consegue ver; e 
muito menos, pois não expressa o interior do palimpsesto, a não ser por 
‘mergulho’, que depende menos da interpretação (do studium) e mais 
da percepção (do punctum).” (FREIxO; TEIxEIra , 2009, p. 17)

Não podemos, contudo, deixar de salientar que o registro fotográ-
fi co se relaciona diretamente com a subjetividade dos jovens investiga-
dos, elas revelam um discurso sobre a experiência da vida universitária 
traduzindo formas de se relacionar com a condição de estudante, for-
mas de agir e sentir. Tomamos, portanto, como referência a possibilida-
de desse diálogo, aqui ainda incipiente, entre imagem e narrativa como 
forma de aproximação das experiências traduzidas nos percursos dos 
jovens pesquisados.

CAMPO DISCIPLINAR E CONSTRUÇãO DE SI: OLhARES E 
PALAVra S DE ESTUDANTES

Conforme Cláudio e Gomes (2007), o fotógrafo exerce o papel de um 
caçador de objetos, de lugares, de mitos. Aqui, os jovens entrevistados 
assumiram esse papel de caçadores que mobilizam suas experiências 
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universitárias para informar o olhar que registra uma imagem. Perse-
guindo essa ideia, nos aproximamos das experiências de 5 jovens, sen-
do 3 estudantes do CCET e 2 estudantes do CECh da UFS, são eles: 
Celino,1 estudante de Engenharia Elétrica, Joel, estudante de química 
(Licenciatura), Elis, em Matemática (Licenciatura); Majore e Priscila, 
ambas estudantes de Geografi a.

Celino, 19 anos,2 Joel, 20 anos, e Elis, 20 anos, são estudantes do 
CCET. Celino cursava o 3º período de Engenharia Elétrica, Joel cursa-
va o 5º período de Licenciatura em química e Elis estava no 5º perío-
do de Licenciatura em Matemática. Joel e Elis ingressaram na UFS no 
primeiro semestre de 2008 e Celino ingressou no primeiro semestre 
de 2009, sendo que os dois rapazes enfrentaram dois vestibulares, en-
quanto Elis foi aprovada em sua primeira tentativa. Já Majore, 18 anos, 
e Priscila, 24 anos, são estudantes de Geografi a (CECh). Priscila, de-
pois de três tentativas, ingressou no primeiro semestre de 2008 e cursa-
va o 5º período, além de ser Bolsista Trabalho3 desenvolvendo suas ati-
vidades na secretaria do Departamento de Educação, enquanto Majore 
ingressou no início de 2009, seu primeiro e único vestibular, estando 
no 3º período e sendo moradora da Residência Estudantil. Todos esses 
jovens cursaram o ensino médio em escolas da rede pública do estado 
de Sergipe e, assim como muitos outros jovens brasileiros, enfrentaram 
difi culdades para ingressar na universidade.

O pai de Joel tem ensino médio incompleto e trabalha como pe-
dreiro enquanto sua mãe tem nível superior e atua como professora. Já 
o pai de Celino tem ensino médio completo e trabalha como motorista 
enquanto sua mãe é, também, professora com nível superior. O pai de 
Elis (falecido) tinha o fundamental completo e sua mãe é professora 
com o nível superior completo. Os pais de Majore têm ensino funda-

1 Todos os nomes utilizados ao longo do texto são fi ctícios.
2 A idade indicada para cada um dos estudantes é aquela registrada no momento da entre-

vista e da realização das fotografi as em 2010-2011.
3 Programa de complementação de renda voltado para estudantes selecionados conforme 

critérios socioeconômicos.
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mental incompleto, seu pai é lavrador e sua mãe é dona de casa. Os pais 
de Priscila também têm baixa escolaridade.4

Tal como já observamos em outras pesquisas, o interesse desses 
jovens pela universidade e pela realização do vestibular se aprofundou 
ao longo do 3º ano do ensino médio por questões múltiplas ligadas à 
condição de gênero, à perspectiva de futuro, ao desejo de migrar da 
cidade de origem, à busca de mobilidade social etc.

Majore, por exemplo, pensava no que fazer da vida após o térmi-
no do ensino médio, ao tempo em que Celino focava no mercado de 
trabalho:

Cheguei ao terceiro ano e pensava: Será que eu vou fazer igual a todas as 
meninas que chegam ao terceiro ano e casam? É uma coisa horrível! Tipo, 
aí eu comecei a pensar: vou tentar o vestibular. Só que assim, essa ideia veio 
amadurecer mesmo no terceiro ano [...] Eu imaginava o que iria fazer se 
eu não passasse! Eu tenho que passar! Senão vou ter que fi car nesse fi m de 
mundo5! (Majore, Geografi a)

Eu não tinha muita ilusão de como seria a universidade não, eu tinha mais 
ilusão de trabalhar, eu quero trabalhar, quero ter dinheiro [...] Saí do ensino 
médio, agora estou na universidade me preparando para o mercado de tra-
balho. (Celino, Engenharia Elétrica)

Entretanto, vale lembrar que na construção desse interesse pelo 
ensino superior está a atuação e o estímulo de alguns professores e 
o exemplo advindo de colegas e amigos que, tendo a mesma origem 
social, já haviam conquistado uma vaga na UFS mediante “esforço” e 
determinação. As chances, portanto, de ingressar na UFS se multipli-
cavam aos olhos desses jovens, posto que se estabelecesse uma relação 
direta entre sucesso e engajamento individual.

4 Podemos observar que as mães têm nível de escolaridade mais elevado que os pais e 
esse fator tem um papel relevante quando se trata da prática familiar em relação à esco-
larização dos fi lhos. Não se pode desprezar, inclusive, o fato da maioria das mães serem 
professoras do ensino fundamental. (LAURENS, 1992; VIANNA, 2005)

5 Majore se refere a uma pequena cidade localizada a 138 km de Aracaju, onde vivia com 
sua família.
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[...] mas como eu já tinha o exemplo de muitos colegas meus, que tinham 
conseguido ingressar na universidade, eu achei que por eu já ter estudado 
com eles eu teria a mesma capacidade de entrar aqui. Então, estudei somen-
te pra isso, pra me imaginar que eu poderia entrar aqui, eu via como eles 
estudavam, como eles se esforçavam e pensava assim: se eles estudaram e 
conseguiram entrar pra faculdade que todo mundo deseja, de certa forma, 
entrar, eu achei que se tivesse o mesmo esforço poderia entrar e não tentei 
fazer vestibular em outra faculdade. ( Joel, Licenciatura em química)

Contudo, não podemos deixar de observar que inserida nessa 
perspectiva da construção do esforço pessoal encontra-se a família. Os 
estudos sobre as práticas de escolarização das famílias populares nos 
indicam o papel importante que assumem no prolongamento da vida 
escolar de seus fi lhos, seja atuando como núcleo de apoio (objetivo e 
subjetivo) e incentivo, seja atuando como fonte de descrédito e des-
confi ança quanto à possibilidade de seus fi lhos ingressarem na univer-
sidade e, nesse caso, na única universidade pública do Estado, a UFS. 
(TEIxEIra , 2011; zAGO, 2000)

Mas vejamos como esses jovens viveram a chegada à universidade, 
transição marcada pelo tempo do estranhamento, e como eles constro-
em seus relatos, inclusive em imagens, considerando que esses estudan-
tes se inserem em campos disciplinares distintos. (COULON, 2005; 
MILLET, 2003)

Minha difi culdade foi pegar uma base, porque tinha algumas matérias que 
eu tava meio sem base e os professores não costumam relevar, aí como eu 
tava meio sem base tive que estudar um pouco, tava mais fr aco, foi uma es-
tratégia minha pra tomar base nas disciplinas gerais. (Celino, Engenharia 
Elétrica)

Os novos conteúdos, as exigências dos professores, aqueles mais carrascos, 
a mudança total de conteúdo que você teve foi uma difi culdade maior, mas 
se supera rápido. Não teve muita difi culdade a ser superada, a princípio, na 
metade do primeiro semestre, eu já consegui me habituar mais um pouqui-
nho. (Elis, Licenciatura em Matemática)
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Nos primeiros meses, foi realmente difícil conseguir acompanhar, vamos di-
zer que, o ritmo de universidade: prazos, datas, aprendizagem rápida, coisas 
que realmente a gente não estava acostumado, prova, assim, muito rápido, 
tudo foi muito mais ágil, muito mais elétrico do que antes. As coisas são mui-
to distantes umas das outras, professores os quais não conseguiam passar o 
conteúdo e que realmente cobravam muita coisa, as quais não eram dadas 
na sala de aula, aí fi cava difícil e era uma difi culdade que eu tinha. Assim, 
que eu tive foi de também a procura de material, vai procurar material na in-
ternet, coisa que eu não tava muito acostumado, a fi car sempre vendo o meu 
email, a tá abrindo apostilas, imprimindo apostilas, vai na Biblioteca atrás 
de um livro o qual ele tinha indicado. ( Joel, Licenciatura em química)

Primeiro você tem aquela coisa toda de lugar tão grande! Você não conhece 
ninguém. Passei um mês sem ver alguém conhecido. Tudo era desconhecido. 
Tive mais difi culdade de encontrar livros na Bicen [Biblioteca Central]. Foi 
a maior difi culdade! (Majore, Geografi a)

Perdida (risos). Porque eu só tinha ido até o restaurante [Restaurante Uni-
versitário–Resun] e ao CCV [Coordenação de Concurso Vestibular]. Aí 
quando vi esse negócio de didática não sabia o que era nada. Aí fi quei perdi-
da andando de um lado para outro, mas com o tempo fui me acostumando. 
Eu acho que aqui as pessoas são muito egoístas. Por isso quando chega al-
guma pessoa, eu gosto de ajudar bastante. Quando eu cheguei aqui eu senti 
muita difi culdade porque as pessoas não são de dar informação, você se vire 
por conta própria. (Priscila, Geografi a)

O conjunto dos relatos dos estudantes nos indica que o tempo 
do estranhamento atinge a todos independente do campo disciplinar 
a que estejam vinculados. Difi culdades intelectuais, difi culdades de re-
conhecimento e localização no espaço físico do campus, o desafi o de 
compreender e se servir das regras de catalogação da biblioteca, lidar 
com prazos e avaliações, decodifi car a “língua falada pelos professores”, 
desvendar e se apropriar das regras explícitas e implícitas. Mas, os es-
tudantes falam também de difi culdades mais subjetivas tal como uma 
certa solidão e desamparo para superar o estranhamento e avançar em 
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direção ao tempo da aprendizagem. Solidão e desamparo tanto para li-
dar com um mundo de relações mais complexo e exigente, como para 
enfrentar questões ligadas à aprendizagem e defasagens em conteúdos.

Dentro desse labirinto, os estudantes mobilizam diferentes re-
cursos: alguns se aproximam dos espaços de representação estudantil 
tais como centros acadêmicos, comitês e fóruns estudantis, enquanto 
outros lançam mão de recursos mais individualizados como o contato 
com ex-colegas do ensino médio que reencontram na universidade. é 
possível também considerar que, de modo geral, informando a cons-
tituição e identifi cação desses recursos está o perfi l geral e mesmo os 
estereótipos de perfi l estudantil relacionados aos campos disciplinares.

Vejamos o que disseram e fotografaram os jovens pesquisados. 
Celino nos relata que o que caracteriza um estudante de ciências exa-
tas, em especial de engenharia elétrica é: “Primeiro, você tem que saber 
raciocinar bem, tem que saber muitas questões, saber interagir, apresentar, 
ser exato mesmo, não ter muitos erros, porque não pode ter muitos erros, en-
tão, a pessoa tem que ser a mais certa possível, o mais exato possível” e ele 
complementa em seu breve relato escrito: “Solucionar problemas do 
dia a dia, onde haja um custo cada dia menor para os clientes. Usar os 
conhecimentos exatos para melhor bem estar e menor custo de vida”.

A questão da objetividade, do rigor e da aplicabilidade do conhe-
cimento emerge como requisito central para tornar-se um estudante de 
Exatas. Nesse sentido, Joel indica que pra ser um estudante de química 
é preciso gostar de “[...] trabalhar em laboratório, alunos que gostam re-
almente de trabalhar com experimentos e essas coisas”.

Elis vai mais longe ao tratar do que seria o perfi l do estudante de 
Exatas, focando aqueles que cursam Matemática como ela: 

Ah, é tão diversifi cado, mas no geral eles são assim mais calados, não con-
versam muito sobre a humanidade, não conversam muito de ‘ah, como tá o 
mundo, em questão de política, em questão religiosa, [...] Acho que uma das 
características do estudante de matemática é ser mais calado, ser mais reser-
vado, não todos, porque eu sou uma exceção, mas é uma características mais 
presente [...] Eu acho que geralmente eles gostam de estudar mais individual, 
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porque assim em grupos também existe muito, mas eu vejo assim que os es-
tudantes de matemática, em geral, eles gostam mais de ir na Biblioteca, um 
cantinho só pra tá lá, fazendo seus cálculos, porque a matemática é prática, o 
individualismo, infelizmente ou felizmente, não sei, depende da sua situação 
[...] Então, perfi l que você deve ter é gostar daquilo que você está fazendo. 
Então, é esse o perfi l ideal, exigência é gostar do que você está fazendo: é a 
exigência intelectual. (Elis, Matemática)

Já Priscila nos diz que em Geografi a:

Você tem que saber lidar com várias coisas. Você tem que saber não só a área 
dela. Tem que saber um pouco de história, economia, política, de tudo um 
pouco. Tem que está se atualizando sempre! Entendendo de vários assuntos. 
Se atualizar em tudo!

Ao mesmo tempo Majore indica que:

[...] como a Geografi a estuda as relações sociais, a gente trabalha com vá-
rias defi nições. Mas alguns estudantes eles procuram interagir dentro da uni-
versidade também com as relações sociais. Eu vejo essas relações dentro da 
universidade. E, talvez o estudante de Geografi a, não todos, mas sejam as 
pessoas que procuram mais interagir [...]

há, portanto aí, um longo trabalho pra construir-se não apenas no 
plano intelectual. Se cruzarmos a experiência inicial relatada por esses 
jovens, aquela em que indicam o estranhamento frente à vida univer-
sitária, com o perfi l traçado para o estudante das ciências exatas e hu-
manas e as fotografi as que produziram, podemos vislumbrar as tensões 
que experimentam ao longo do processo de afi liação ao métier d’étu-
diant.

Celino, que destaca o rigor e a exatidão ao descrever o estudan-
te de ciências exatas, usufruindo da liberdade de registro, fotografou o 
Resun num momento em que se encontrava desocupado, vazio, cadei-
ras arrumadas, limpo. O Resun funciona no campus como um espaço 
de interseção, um ponto de encontro entre amigos, entre colegas, mas 
também de convívio com os outros, os que pensam e se comportam 
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de modo diferente do nosso, um espaço de socialização que foge às re-
gras estritas das salas de aula e dos laboratórios, espaço desvinculado 
daquilo que possa remeter a um campo disciplinar em especial, ainda 
que todos eles estejam presentes. Ao mesmo tempo, em que pese a sin-
gularidade do horário em que a foto foi produzida, a imagem guarda a 
ideia de exatidão, de rigor.

Figura 1 – Restaurante Universitário

Foto: Celino, 2011.

Curiosamente, Elis e Joel escolheram fotografar a biblioteca, cada 
um a sua maneira. Elis registrou algumas prateleiras onde os livros fi -
cam armazenados sem uma especial intenção de registrar os livros de 
Matemática. Em sua foto ela indica a importância dos conteúdos a 
serem estudados e dos livros como ferramenta fundamental para sua 
formação, a importância do saber científi co, a importância do espaço 
dedicado ao estudo, ao trabalho intelectual. Joel, por sua vez, registra 
a fachada da Bicen, um dos maiores prédios do campus, detalhe que 
tenta evocar ao optar por uma imagem em grande plano. Local de silên-
cio, concentração, de realização das atividades acadêmicas, espaço que, 
não raro, falta aos estudantes em suas casas, assim como falta o acervo 
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bibliográfi co necessário, dado que tratamos de jovens pertencentes às 
camadas populares.

Figura 2 – Prateleiras de livros

Foto: Elis, 2010.

Figura 3 - Fachada da Bicen

Foto: Joel, 2010.

De algum modo, Elis e Joel registram a memória de seu tempo de 
estudantes universitários, o desafi o de desvendar os labirintos da Bicen, 
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decifrar as regras de catalogação do acervo e mesmo criar dispositivos 
e atalhos próprios para localizar o material de interesse, ingredientes 
presentes nos relatos de estudantes de diferentes campos disciplinares. 
A fotografi a tece um discurso ao capturar o fragmento de uma realidade 
e, quanto a isso, Samain (2005, p. 57) nos indica que

[...] não existem fotografi as que não sejam portadoras de 
um conteúdo humano e, conseqüentemente, que não sejam 
antropológicas à sua maneira. Toda fotografi a é um olhar 
sobre o mundo, levado pela intencionalidade de uma pes-
soa, que destina sua mensagem visível a um outro olhar, 
procurando dar signifi cação a este mundo [...]

Ao mesmo tempo Coulon (1999) assinala que o trabalho de 
aprendizagem documental é essencial para a afi liação ao mundo univer-
sitário; trabalhar e estudar na biblioteca faz compreender aos estudan-
tes que eles entraram no mundo das ideias e, assim, eles aprendem que 
as ideias se encontram classifi cadas para além de uma lógica individual 
e que, ao se apropriarem dessa forma de classifi cação de saberes, eles 
acabam por conquistar certa autonomia em sua formação universitária.

Majore, por sua vez, buscou as referências para efetivar seu regis-
tro fotográfi co nas difi culdades enfrentadas para permanecer na uni-
versidade: o problema de moradia, uma vez que é originária de um mu-
nicípio do interior do Estado, onde morava com a família antes de ter 
ingressado na UFS. Majore é moradora da Residência Universitária e 
integrava, no momento da entrevista, o Conselho de Residentes. Para 
ela a inserção na UFS está diretamente relacionada ao conhecimento 
da política de assistência estudantil da universidade, portanto, afi liar-se 
à vida universitária exige o enfrentamento de questões básicas como 
moradia e alimentação, colocando o estudante numa situação instável 
frente às demandas da formação acadêmica. Paralelamente, experiên-
cias dessa natureza contribuem para que esses estudantes elaborem 
uma visão mais politizada e crítica da instituição e das políticas nacio-
nais e locais para o ensino superior. Aí, na luta cotidiana para sobreviver 
dentro da universidade, esses jovens vão desenvolvendo um conjunto 
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de competências vinculadas à afi liação universitária, tais como auto-
nomia, capacidade de organização e argumentação, e compreensão do 
hiato entre as regras e sua aplicabilidade etc.

Figura 4 - Conselho de Residentes da UFS

Foto: Majore, 2010.

Por fi m, temos a imagem registrada por Priscila, uma imagem 
diretamente relacionada à sua condição de Bolsista Trabalho que se 
estabelece, tal como no caso anterior, em virtude das difi culdades de 
permanência. Para essa estudante, que desempenha suas funções de 
bolsista na secretaria do Departamento de Educação, a condição de 
trabalhadora dentro da própria universidade parece ocupar um papel 
relevante em sua vida como universitária, mesmo porque se trata de 
sua primeira experiência de trabalho remunerado e que ocupa 20 horas 
semanais. Para ela, que nunca trabalhou, esse é o primeiro contato com 
o mundo do trabalho e sua lógica disciplinar, aspecto que emerge nas 
palavras de Priscila:

[...] assim de ter que cumprir horários. É o primeiro. Por isso que assim me 
disciplinou. Eu não tinha essa coisa de ter que chegar no horário, sair, ter que 
permanecer em um local. [...] Aqui não. Você tem que ter várias formas de 
lidar. Tem que ter outra postura.
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Foto 5 - Corredor do Departamento de Educação

Fonte: Priscila, 2010.

Foi a força dessa nova experiência que guiou o olhar fotográfi co 
de Priscila. Como bolsista ela interage com professores numa situação 
distinta daquela de sala de aula, interage com o corpo técnico adminis-
trativo num contexto que não é habitual ao conjunto dos estudantes, 
tem maior acesso à infraestrutura administrativa e material da UFS. 
Assim, o bolsista acaba experimentando um duplo papel: estudante 
e membro da administração (mesmo que de forma precária e limita-
da), experiências que se entrecruzam e distingue a vida universitária 
daquela experimentada pela maioria dos estudantes. Aqui a formação 
em Geografi a parece sucumbir em face da aproximação com a gestão 
institucional, o que leva Priscila a planejar um novo vestibular para o 
curso de Administração.

NOTAS FINAIS

Com base no que os dados analisados nos revelam, podemos indicar 
que não é possível compreender integralmente a força da matriz dis-
ciplinar na constituição de formas de socialização e elaboração de si 
mesmo como estudante universitário de determinada área de conheci-
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mento, na perspectiva da “aquisição” do ofício de estudante, sem consi-
derar o percurso escolar do jovem e mesmo o percurso que o estudante 
descreve dentro da universidade. Isso porque a afi liação ao trabalho 
intelectual de estudante de ciências humanas ou de ciências exatas não 
se institui exclusivamente a partir do ingresso na universidade, mas re-
laciona-se ao conjunto de experiências vinculadas à vida socioeduca-
cional do sujeito.

Por outro lado, ainda que as imagens construídas e, muitas vezes, 
estereotipadas sobre ser estudante de certa área disciplinar, exerçam 
certa pressão sobre os jovens, elas são tensionadas pela presença de 
outras estratégias de aprendizagem do métier d’étudiant e do trabalho 
intelectual do estudante. Entretanto, o caráter não excludente dessa 
multiplicidade de aspectos não elimina a vinculação entre a represen-
tação elaborada sobre um campo disciplinar e a construção de si como 
parte desse universo.

As experiências concretas que os jovens vivem enquanto universi-
tários têm papel central nos dispositivos adquiridos e construídos para 
se afi liar ao ofi cio de estudante. A compreensão mesma desse ofício se 
processa na natureza das oportunidades, possibilidades e necessidades 
desigualmente distribuídas entre os jovens.
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A ORIENTAÇãO ACADêMICA 
ENTRE A DISCIPLINARIDADE E A 

INTERDISCIPLINARIDADE

R O S â N G E L A  DA  LU z  M ATO S

S Ô N I A  M A R I A  R O Ch A  S A M PA I O

Este artigo é parte de uma pesquisa realizada no Instituto de humani-
dades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos (IhAC) da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), com o apoio da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)1 e cujo objetivo é o 
de propor e desenvolver um modelo de orientação acadêmica para os 
estudantes ingressos nos Bacharelados Interdisciplinares (BI)2 des-
ta universidade. A pesquisa foi iniciada em novembro de 2011 e um 
dos primeiros movimentos foi discutir as concepções de orientação 
acadêmica presentes nos documentos institucionais que criaram os 

1 O projeto de pesquisa em desenvolvimento pode ser acessado no Repositório Institu-
cional da UFBA. (SAMPAIO 2011)

2 Para conhecer o projeto dos bacharelados sugere-se UFBA (2008a). Os cursos de ba-
charelado ofereceram 900 vagas no primeiro ano de sua implantação, 2009. Fonte da 
informação: SIAC – Sistema Acadêmico; Módulo Colegiado. Acesso em abril de 2012. 
Responsável pela disponibilização da informação: Jeilson Barreto (IhAC).
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Bacharelados, a saber: o projeto pedagógico dos Bacharelados Interdis-
ciplinares (2008), o projeto de criação do Instituto de humanidades 
Artes e Ciências (2008) e a proposta de implantação de um Programa 
de Orientação Acadêmica (2010). O procedimento adotado foi o de 
identifi car as pré-noções que constituem o objeto de estudo orientação 
acadêmica conforme o princípio da inversão metodológica proposto 
por Bourdieu (2002). A análise das pré-noções explicita que a prática da 
orientação nos documentos institucionais está ligada à tradição disci-
plinar e que a proposição de um programa de orientação no campo in-
terdisciplinar ainda não ganhou expressão precisa nestes documentos.

O PRINCíPIO DA INVERSãO METODOLÓGICA

Bourdieu (2002) vai reconhecer como modo ou método de produzir 
conhecimento àquele que está implicado em fazer das razões práticas 
objeto da razão científi ca. Para o autor fazer avançar o conhecimento 
sociológico é garantir esta operação, qual seja a de fazer “[...] objeto de 
conhecimento [...] tudo o que faz o sentido prático do mundo social, 
[seus] pressupostos, [seus] esquemas de percepção e de compreensão”. 
(BOURDIEU, 2002, p. 43) é assim que o autor aponta dois movimen-
tos a serem considerados para aquele que se aventura no campo da pes-
quisa acadêmica. O primeiro é que a pesquisa deve ser tomada como 
um “ato racional”, o segundo é a afi rmação de que “[...] a efi cácia de um 
método se manifesta na capacidade de construir objetos científi cos”. 
(BOURDIEU, 2002, p. 20)

Se, na tradição positivista, a metodologia atendia a procedimentos 
de observar, separar, classifi car e hierarquizar para dali enunciar uma 
teoria, na perspectiva de Bourdieu (2002), a prática da pesquisa se sus-
tentaria justamente no esforço em fazer com que a teoria deixe de ser 
“[...] posterior e exterior aos fatos observados”. (BOURDIEU, 2002, 
p. 32) O procedimento proposto pelo autor é denominado de princí-
pio da inversão metodológica e enfatiza a necessária tensão entre teoria 
e experiência para dar à prática da pesquisa sociológica condição de 

Observatório da vida estudantil_V3.indb   122 06/12/13   11:06



®123

uma ciência rigorosa. (BOURDIEU, 2001; BOURDIEU, ChAMBO-
REDON; PASSERON, 2004)

A inversão metodológica coloca sobre a economia do pensamento 
o trabalho mais árduo do pesquisador: o de identifi car as pré-noções, o 
habitus e o campo que confi guram o objeto de estudo tal qual o vemos 
e denominamos. Seu rigor residiria nesse princípio: o de interrogar o 
objeto a partir de uma dada teoria, de tal sorte que o objeto não seja 
tomado como um fato ou realidade representada a despeito de uma 
construção social. Ou seja, um objeto rigorosamente construído deve 
considerar sua relação com os outros objetos inscritos no campo e não 
pode ser denominado por princípios ou forças que lhes sejam exterio-
res. (BOURDIEU; ChAMBOREDON; PASSERON, 2004)

O autor assinala que o esforço que caracteriza a prática da pes-
quisa pode ser denominado de ato racional. Para ele tomar a pesquisa 
como ato racional é acolher que o pesquisador, ao executar uma prática 
ou procedimento, necessita ter consciente e sistematizado os princí-
pios teóricos com que orienta esta prática – seja ela uma observação, a 
construção de um instrumento ou a aplicação deste.

Outro aspecto a ser considerado, conforme Bourdieu, Chambo-
redon e Passeron (2004), é que em todo o protocolo de procedimen-
tos há sempre um retorno ao tensionamento teoria e verifi cação, de tal 
sorte que cada procedimento atende a este esforço de circunscrever no 
campo o objeto delimitado. Contudo, para Bourdieu (2002), a discus-
são do método é tomada não só em seus procedimentos técnicos, mas 
também no protocolo de construir um problema de pesquisa que seja 
sociológico. Ou seja, problemas que interrogam “às condições sociais 
que tornam a experiência social possível”. (BOURDIEU, 2002, p. 43)

Construir um problema de pesquisa que seja sociológico exige do 
praticante a disponibilidade para conduzir seu objeto de estudo a um 
conjunto de confrontações. Bourdieu (2002) apresenta ao menos três 
procedimentos a serem executados para que o praticante possa traba-
lhar na construção de um objeto de pesquisa em sociologia, a saber: 
circunscrever a problemática num dado campo social; efetuar, no cam-
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po, a análise dos jogos sociais que fazem explicitar o objeto tal qual o 
denominamos para que se possa reconstruí-lo; e empreender a análise 
social do objeto pré-construído.

é importante alertar que, para Bourdieu (2002), o exercício de 
distinguir os procedimentos enfatiza apenas a complexidade das atitu-
des do pesquisador no sistemático e continuado movimento de seguir 
construindo o objeto de pesquisa. De modo algum os procedimentos 
devem ser tomados como roteiros hierarquizados. Ao contrário, sua 
distinção tem aqui o caráter de explicitar os riscos e os esforços que 
devem ser empreendidos na prática da pesquisa séria e comprometida 
com padrões acadêmicos rigorosos.

O primeiro desses procedimentos indicado por Bourdieu (2002) 
é a necessidade de inscrever o problema a ser pesquisado num dado 
campo. Ou seja, falar do objeto desde uma posição relacional, procu-
rando fazer visíveis os jogos de força que ali estão operando, de tal sor-
te que se confi gure claramente a posição desse objeto nesse campo de 
disputas e sua condição de dominado ou dominante.

A análise da posição que o objeto ocupa no campo acaba por favo-
recer o cumprimento do segundo procedimento: evidenciar as caracte-
rísticas que são atribuídas ao objeto de pesquisa. Características essas 
que tomamos como sendo aquelas que defi nem o objeto, aquilo que 
lhe confere realidade.

Por fi m, os cuidados com a construção do objeto imbricam-se 
com o exercício de análise social do objeto pré-construído. Os vários 
esforços exigidos do pesquisador no trabalho de fazer a análise social 
do objeto pré-construído e de suas pré-noções atendem ao preceito do 
método proposto por Bourdieu (2002), qual seja pensar relacional-
mente. Preceito este que favorece a vigilância ao risco de “retorno à 
realidade de unidades pré construídas”, quando da defi nição do objeto. 
Trabalho este sempre provisório, em permanente construção, exigindo 
do praticante “uma postura ativa e sistemática”.

Dito desse modo, pensar relacionalmente é, também, apontar as 
características que são naturalmente atribuídas ao nosso objeto de es-
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tudo, muito embora saibamos que elas são constituídas nos jogos so-
ciais operados num dado campo, jogos esses defi nidores daquilo que 
passou a lhe ser próprio nesse jogo.

Mas como se faz essa análise? Bourdieu (2002) orienta que seja 
executado um protocolo prático no qual se registre as características 
designadas ao objeto, sua incidência e sua frequência. A seguir, indi-
ca a necessidade de reunião ou agrupamento desses dados em grandes 
linhas que possam ser tomadas como estruturais para a defi nição do 
objeto que se esta a pesquisar.

O autor sugere que a construção do problema de pesquisa, no 
sentido de um trabalho sistemático, exige “[...] interrogar continuada-
mente o caso particular constituído como caso particular do possível” 
(BOURDIEU, 2002, p. 32) e, para isso, o praticante deve encaminhar 
seus esforços para a construção de modelos que registrem e confi rmem 
as propriedades gerais ou invariantes que este objeto carrega.

Conforme Burke (1980, 2002), os modelos cumprem com a fun-
ção de registrar e confi rmar o que é “recorrente, geral e típico”, permi-
tindo assim, que o elemento “representativo” tenha visibilidade e possa 
ser tomado como instrumento analítico no campo do saber sociológi-
co. Ao fi m, os modelos dão ao campo da pesquisa sociológica a condi-
ção de efetuar análises “perfeitamente lógicas” entre campos diferen-
tes, sempre que o método comparativo é tomado na perspectiva aqui 
proposta, qual seja: pensar relacionalmente.

FORMAÇãO INTERDISCIPLINAR NUM CONTExTO DE 
REESTRUTUra ÇãO

Na UFBA os bacharelados são cursos de graduação em regime de ci-
clos, com terminalidade própria e com aprofundamento num campo 
de saber – humanidades, Artes, Ciência e Tecnologia ou Saúde. A 
estrutura curricular dos bacharelados atende a uma perspectiva gene-
ralista, interdisciplinar e articulada a diversas modalidades formativas 
disponibilizadas na universidade – ensino, pesquisa e extensão, além de 
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ofertar integração com a pós-graduação e mobilidade inter e intrainsti-
tucional. (UFBA, 2008a)

A implantação destes cursos na universidade trouxe muitos inter-
rogantes para a comunidade acadêmica e provocou debates públicos, 
alguns deles travados em publicações semanais de ampla circulação.3 Vá-
rios professores da UFBA tomaram este espaço como palco para o debate 
em torno da reestruturação e reforma das universidades brasileiras, entre 
eles Telésforo M. Marques, em 29 de abril de 2011 com o título UFBA: 
Escolão de 3º grau; Nelson Prett o, em 21 de junho de 2011 com o título 
O fi m da universidade; Naomar de Almeida Filho, em 02 de janeiro de 
2012 com o título Expansão, qualidade e inclusão na UFBA e Francisco 
Antônio zorzo, em 18 de janeiro de 2012 com o título Novo caminho na 
universidade. Pode-se indicar como balizadores desta discussão a estru-
tura curricular dos novos cursos, a ampliação das vagas e as formas de 
ingresso na universidade, e a consequente mudança no perfi l do alunado.

A problemática em torno da estrutura curricular dos bacharela-
dos4 está em que estes cursos adotam uma formação não profi ssiona-
lizante e a diplomação não indica imediatamente uma relação com os 
cursos de alta concorrência,5 tais como o bacharel em direito, medicina 
ou engenharia. Some-se a isto, o fato de estes novos cursos atenderem 
a exigências de ampliação do ensino universitário, o que signifi cou a 
oferta de cursos e vagas no período noturno.6 é preciso dizer, também, 
que as discussões em torno do tema Justiça no acesso já vinham pro-

3 Para conhecer estes debates ver Página Opinião, Espaço do leitor no jornal A Tarde, 
Salvador, Bahia de janeiro de 2011 a janeiro de 2012. Acesso: www.atarde.com.br

4 Para conhecer esta proposição e o cenário global e local na qual ela se insere sugere-se 
Santos e Almeida Filho (2008) e Almeida Filho (2007).

5 há também a denominação cursos de alto prestígio proposta por queiroz (2004) e que 
em algumas pesquisas do Observatório da Vida Estudantil foi usada como referência 
para defi nir e distinguir cursos para os quais o ingresso marcava distinção social. Contu-
do, atualmente, adotamos o entendimento de que alguns cursos de alto prestígio e com 
inserção privilegiada no mercado de trabalho não gozam de alta concorrência no in-
gresso. Por isto optamos por denominar de alta concorrência aqueles cursos cujo status 
prestigiado coincide com a alta concorrência. Para conhecer a discussão sobre cursos de 
alto prestígio indica-se queiroz (2004).

 6 Conforme o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universida-
des Federais.
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movendo alterações nas formas de ingresso nas instituições federais de 
ensino no Brasil. (DUBET, 2004, 2005; RIBEIRO, 2003) A UFBA, 
juntamente com outras universidades brasileiras, aderiu às cotas ra-
ciais, no ano de 2004,7 e ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 
no ano de 2010. Com a deliberação destes atos as formas de ingresso 
foram ainda mais ampliadas. Por fi m, é preciso indicar que o aumen-
to de vagas e a ampliação das formas de acesso trouxeram um novo 
contingente estudantil para as Instituições Federais de Ensino Superior 
(Ifes). Jovens oriundos de escolas públicas, trabalhadores ou não, pas-
saram a compor o cotidiano da vida universitária exigindo ações para 
garantir sua permanência.8

Pode-se considerar que esta retomada de investimentos e com-
promissos do poder público federal para com o ensino superior nas 
universidades federais brasileiras, inclusive com incremento expressivo 
de docentes na carreira,9 defl agra um amplo debate sobre a função das 
universidades federais no campo da governança e da formação de cida-
dania. Uma série de ações estruturadas no âmbito intra e interinstitu-
cional, por exemplo, passam a ganhar e pleitear espaço neste cenário de 
fi nanciamentos públicos a médio e longo prazo. é o caso das ações de 
extensão10 universitária que desde os anos 1990 tecem, de modo qua-
se invisível, diálogos e práticas formativas com as comunidades locais. 
é o que Almeida Filho, Mello e Ribeiro (2009) problematizam como 
universidade socialmente relevante, inscrevendo estas ações num campo 

7 Para conhecer o processo na UFBA acesse <htt p://www.vestibular.ufb a.br/docs/vest-
2005cotas.pdf>.

8 Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007, institui o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (Pnaes). Com o Pnaes, esses estudantes passaram a contar com 
auxílio para alimentação, transporte, moradia, apoio pedagógico, inclusão digital, assis-
tência à saúde, cultura, esportes e serviços de creche. 

9 Conforme o Inep (2012) para o ano de 2001 as Ifes contavam com 43.494 professores 
atuando na função de docente nos cursos de graduação presencial e com tempo integral. 
Em 2010, as Ifes registraram um total de 99.945 professores para as mesmas atividades e 
funções. 

10 Rede Nacional de Extensão. Disponível em: <htt p://www.renex.org.br/index.php?option=-
com_content&view=article&id=4&Itemid=5>.
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ético-político tão importante quanto o ensino de graduação ou a pes-
quisa stricto sensu.

Contudo, do ponto de vista de uma biografi a individual o ingresso 
na universidade, neste cenário de reestruturação, impõe inúmeros de-
safi os ao estudante brasileiro. Num curso superior de progressão line-
ar11 a estrutura curricular cumpre com uma função indicativa de acesso 
ao conhecimento exigido para a prática profi ssional especializada e é 
organizado numa hierarquia cujos marcadores de progressão são ba-
sicamente os requisitos, os pré-requisitos e os co-requisitos. No caso 
dos cursos com formação interdisciplinar, o foco não é colocado sobre 
a especialidade, senão que a ênfase recai sobre a cultura universitária 
e suas múltiplas faces civilizatórias, sem que o acesso à formação de 
especialistas para as carreiras profi ssionais seja interditado. A forma de 
acesso a esta modalidade de ensino é que fi ca alterada, a depender do 
desenho institucional regulamentado nas universidades que implanta-
ram a formação interdisciplinar em ciclos básicos.

é precisamente por conta da ampliação do tempo entre o ingresso 
na universidade e o acesso a uma formação especializada que as críti-
cas mais contundentes são feitas. Neste caso, o argumento refere-se aos 
riscos de fracasso ou diminuição no desempenho individual dos alunos 
que a alteração na trajetória geraria. Outra crítica centrada na noção de 
trajetória profi ssional é a que interroga a competência de um ciclo bá-
sico para desenvolver uma formação de base sufi cientemente responsá-
vel para com as exigências profi ssionalizantes dos cursos de progressão 
linear. Por fi m, o discurso disciplinar descarta a necessidade de diálogo 
com a cultura universitária para além da formação de especialistas. Este 
é o caso, por exemplo, de cursos de graduação profi ssional nos quais a 
titulação é possível sem que o estudante tenha tido acesso à formação 
de iniciação científi ca stricto sensu, fundamento da universidade mo-
derna desde o século xIx, e por meio do qual a universidade obteve 

11 Cursos de formação profi ssional, bacharelado ou licenciatura. Para conhecer a defi nição 
na UFBA acesse<htt p://www.vestibular.ufb a.br/cursos_cpl.htm>
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seu salvo conduto e autonomia em relação a poderes de Estado e reli-
giosos. (ChARLE; VERGER, 1996; ROSSATO, 2005)

Não é possível negar que ao se propor uma formação universitária 
interdisciplinar em ciclos e com múltiplas aberturas se está a interro-
gar a noção de trajetória profi ssional, fundamento da disciplinaridade. 
Também não se pode negar o valor da formação disciplinar para um 
grupo de práticas profi ssionais e para determinados setores do siste-
ma produtivo e tecnológico. Contudo, não se pode deixar de aceitar 
que a legitimidade e a hegemonia da universidade, para determinar a 
formação hierarquizada dos saberes especializados, foram desfeitas nos 
últimos anos do século xx.

Como analisa Santos (2004), a produção do pensamento crítico, 
científi co e humanista que caracterizavam a universidade foi posto em 
xeque pelo discurso da sustentabilidade e da expansão do ensino uni-
versitário, já no fi nal dos anos 1990. No que se refere à formação de 
mão de obra qualifi cada para o capitalismo, antes sob a responsabilida-
de das universidades públicas passou a ser desenvolvida por institutos 
superiores independentes e fi nanciados pelo setor industrial, de modo 
que suas necessidades fossem supridas no tempo desejado. Um mer-
cado educacional foi criado dentro, em torno e fora das universidades, 
com maior ou menor intervenção dos governos nos diferentes estados 
nacionais de economia capitalista. A política neoliberal executada pelo 
Banco Mundial entre os anos 1990 a 2000 conseguiu implantar um ca-
pitalismo educacional com a criação de um mercado de bens universi-
tários cujos ganhos não são modestos.

As despesas mundiais com a educação ascendem a 2000 bi-
liões de dólares, mais do dobro do mercado mundial de au-
tomóvel. O crescimento do capital educacional tem sido ex-
ponencial e as taxas de rentabilidade são das mais altas: mil 
libras esterlinas investidas em 1996 valeram 3405 em 2000, 
ou seja, uma valorização de 240%, enormemente superior 
à taxa de valorização do índice geral da bolsa de Londres, 
o FTSE: 65%. (hIRTT , 2003, p. 20). Em 2002, o Fórum 
EUA-OCDE concluiu que o mercado global da educação se 
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estava a transformar numa parte signifi cativa do comércio 
mundial de serviços. (SANTOS, 2004, p. 18)

Este é o contexto de reestruturação produtiva do presente. Ele 
afi rma a manutenção de um mercado de bens universitários. As univer-
sidades públicas brasileiras estão premidas a afi rmar-se sem negar que 
são parte desta complexa rede produtiva. O fi nanciamento público que 
as sustenta ou de parcerias público-privadas que fomentam a formação 
especializada em alguns setores do sistema produtivo, ora constrangem 
suas ações, ora permitem expansão. Noutra perspectiva, a abertura da 
universidade para as classes populares, para as minorias étnico-raciais 
e para estudantes trabalhadores trazem para a cena discursos e práticas 
culturais externos a esta, interrogando a forma de produção e reprodu-
ção do conhecimento, as práticas de ensino vigentes e os indicadores 
que darão à universidade um valor social relevante.

A ORIENTAÇãO ACADêMICA

Se tomarmos o exemplo do sistema de ensino francês e parte de sua 
produção teórico-conceitual, a orientação acadêmica pode ser apre-
sentada como um dispositivo de suporte às necessidades pedagógicas 
de estudantes. (COULON, 2008; LATERra SSE, 2002; PAIVANDI, 
2012)

Conforme Laterrasse, Leonardis e hermet (2002), no ambiente 
de contestação socioinstitucional dos anos 1960 emerge uma pers-
pectiva para a orientação, situada em torno da noção, relação com o 
conhecimento ou relação com o saber. Esta perspectiva ganhou ampla 
circulação entre os anos 1980 e 1990, sobretudo nas vertentes ligadas 
ao campo psicanalítico e sociológico.

A vertente ligada ao campo psicanalítico está orientada por um 
modelo clínico, com intervenções no contexto de educação escolar, e 
para o qual a história familiar dos escolares ganha sistematicamente im-
portância. Sucesso ou fracasso escolar indicam também necessidades 
pulsionais a expressar-se no ambiento do saber, e o desejo de conhecer 
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deixa de ser somente um ato consciente e de exteriorização de proces-
sos cognitivos. O simbólico passa a compor, com o imaginário e o real, 
as dimensões de relação com o conhecimento. (LATERra SSE; LEO-
NARDIS; hERMET, 2002)

A vertente de origem sociológica é representada por um grupo de 
pesquisadores que tomam o problema do fracasso escolar nas crian-
ças de classes populares como objeto de uma análise socio-histórica. 
Dessas pesquisas resultam modelos de acompanhamento sistemático 
aos estudantes no contexto escolar, ao longo de sua formação, com ên-
fase para a integração do conhecimento aprendido, a recomposição e o 
nivelamento de aprendizagens mal sucedidas. (LATERra SSE; LEO-
NARDIS; hERMET, 2002)

Deste grupo pode-se destacar Charlot (2006) que, ao interrogar 
os limites da sociologia da reprodução, em especial as análises das dife-
renças de sucesso escolar, propõe uma sociologia do sujeito e cujo fun-
damento teórico seria o da relação com o saber. Para efeito de análise, 
o autor indica três fi guras do saber que estão presentes na produção de 
sentido das práticas pedagógicas a que os alunos se expõem: a relação 
epistêmica, a de identidade e a social. A relação epistêmica é defi nida 
a partir da experiência de apropriação, dominação e regulação de um 
saber na relação com um objeto. A relação de identidade se constitui no 
deslocamento relação consigo mesmo e relação com os outros, e a rela-
ção com o saber enquanto relação social é aquela que toma as histórias 
sociais, as trajetórias e as posições ocupadas pelos estudantes ao longo 
de sua vida escolar/educacional.

Coulon (2008) apresenta e discute um modelo de orientação de-
senvolvido na Université Paris 8 – Vincennes-Saint Denis, entre os anos 
1984 e 1996, como decorrência da reforma do ensino superior francês 
formalizado no ano de 1984 pelo ministério da educação. A prática da 
orientação desenvolvida toma por referência a tese de que o estatuto 
de estudante é um ofício a ser aprendido e a instituição de ensino deve 
corresponsabilizar-se com o processo de afi liação do estudante à cultu-
ra universitária.
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O modelo apresentado por Coulon (2008) atende a um disposi-
tivo inserido na grade curricular denominado unidades de ensino (ou 
créditos). Estas unidades são atividades obrigatórias para os estudan-
tes dos dois primeiros anos do ciclo básico e são ofertadas sistematica-
mente, no primeiro período letivo de cada ano, pelos professores dos 
cursos nos quais estão matriculados. Uma das características deste mo-
delo é que a instituição de ensino organiza-se para criar um período 
institucional de orientação, o que permite diferentes ações em torno da 
orientação acadêmica, inclusive formas diferenciadas de participação 
do corpo docente no processo. Entrevistas individuais com professores 
ligados ao campo de saber (curso) ao qual o aluno está vinculado são 
práticas vigentes. A fi nalidade destas entrevistas é avaliar o período ini-
cial de curso e as perspectivas que estão no horizonte do aluno. A esta 
modalidade seguem-se entrevistas em grupo ou individuais e o uso de 
diários (hESS; WEINGAND, 2006) de formação como forma de pôr 
o aluno no processo de refl etir sobre as experiências e aprendizagens 
em foco.

Paivandi (2012, p. 31-32), problematiza os limites da pesquisa so-
ciológica que se preocupa em “[...] identifi car determinantes externos 
(origem escolar, origem social, projeto de futuro, percurso anterior) 
e internos à universidade (tipo e tamanho da instituição, organização 
pedagógica, práticas de estudo, contexto disciplinar)”, para explicar o 
sucesso acadêmico de estudantes. Este último expresso por escores, rit-
mo e tempo total utilizado para a conclusão de cursos superiores.

O autor interroga a potência do eixo “performances de estudan-
tes” como referente para a estruturação de modelos de orientação aca-
dêmica que queiram participar do desenvolvimento de uma educação 
universitária que suporte o contraditório, o confronto de ideias e leve 
o estudante a participar ativamente de um campo de conhecimento. 
Introduz a noção de qualidade de aprendizagem como indicador para 
acompanhar, apoiar e intervir nas relações que o estudante estabelece 
com os dispositivos de aprendizagem que lhes são disponibilizados no 
percurso formativo. Para Paivandi (2012), as estratégias de orientação 

Observatório da vida estudantil_V3.indb   132 06/12/13   11:06



®133

são estratégias pedagógicas e cumprem com a função de mobilizar es-
quemas de ação para o desenvolvimento da autonomia e autoria nos 
processos formativos, e cujo foco é a de relação com a aprendizagem.

A ORIENTAÇãO NOS BAChARELADOS

Pode-se dizer que a análise das pré-noções que constituem a orientação 
acadêmica nos documentos institucionais dos bacharelados interdisci-
plinares da UFBA indicam que a orientação ainda está ligada a uma 
tradição disciplinar. Isto ganha visibilidade quando se observam as di-
ferentes posições desta no projeto pedagógico dos bacharelados, ora 
inscrito no eixo curricular, ora como atividade extracurricular.

A arquitetura curricular dos bacharelados está organizada em duas 
grandes etapas, conforme a denominação constante no projeto pedagó-
gico. Cada uma destas etapas, a geral e a específi ca, oferece acesso aos 
campos de saber – humanidades, Artes, Ciência e Tecnologia e Saúde 
–, por meio de eixos que põem o estudante em contato com modelos 
pedagógicos estruturados de aprofundamento num desses campos de 
saber. Isso é o que se denomina componentes curriculares.

No projeto Pedagógico dos Bacharelados Interdisciplinares (BI), 
de 2008, e no projeto de Criação do Instituto de humanidades, Artes, 
Ciência e Tecnologia (IhAC), também de 2008, a orientação é apre-
sentada como um eixo estruturante da formação curricular, ligado à 
etapa específi ca. Isto quer dizer que a prática da orientação acadêmica 
seria ofertada por meio de componentes curriculares e/ou de discipli-
nas, quando em parceria com cursos de progressão linear.

Estas ofertas deveriam ser providas pelos colegiados de cursos em 
parceria com a coordenação acadêmica dos bacharelados e a direção 
do Instituto. é importante dizer também que o fato da orientação cor-
responder à etapa específi ca não faz com que as ofertas pedagógicas 
sejam disponibilizadas após a conclusão da etapa geral. Na concepção 
dos bacharelados estas duas etapas coexistem.
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Alguns dos modelos de orientação sugeridos nos documentos re-
afi rmam o estatuto de um dispositivo situado na estrutura do currículo. 
Entre eles está a oferta de componentes curriculares que apresentem 
as áreas básicas do conhecimento que fundamentam os bacharelados 
e/ou de disciplinas que aproximem o estudante das tradições discipli-
nares da UFBA e, para as quais, já existem ofertas regulares, tais como 
Introdução à Engenharia, Introdução à Psicologia, Fundamentos da 
Música etc. (UFBA, 2008a, p. 33)

Neste desenho curricular, ter acesso à orientação acadêmica in-
dica que o IhAC ofereceria ao menos um módulo de aprendizagem 
ao longo dos três anos/ciclos do bacharelado, considerando-se que a 
orientação está para o eixo de formação específi ca. Este módulo garan-
tiria um grupo de componentes ou disciplinas mais ou menos ligados 
à perspectiva interdisciplinar. A principal característica seria a de for-
malizar um espaço para conhecer a instituição através de dispositivos 
pedagógicos estruturados, o que coincidiria com uma das dimensões 
do processo de afi liação a ser construído pelo estudante nos primei-
ros anos da formação universitária e que Coulon (2008) denomina de 
tempo de aprendizagem.

quando tomamos a proposta de implantação do Programa de 
Orientação Acadêmica (POA), 2010, o que encontramos é uma impor-
tante alteração da posição que a orientação acadêmica ocupa no cur-
rículo. Ela é apresentada como uma atividade extracurricular (UFBA, 
2010), alocada junto ao eixo integrador da etapa específi ca do currículo, 
entre as práticas denominadas atividades complementares e cuja prin-
cipal função é a de integrar as duas etapas do currículo.12 Portanto a 
orientação passa a ter um deslocamento transversal no currículo. As 
entradas para a orientação, ao menos em tese, são ampliadas. As cone-
xões entre orientação e demais práticas pedagógicas também ganham 
potência.

De outra parte, este rearranjo permite ver que a orientação fi xada 
num eixo curricular pode vir a fortalecer a formação disciplinar se a 

12 Sobre a função das Atividades Complementares, ver o UFBA (2008, p. 34).
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ela forem vinculados somente mecanismos de ativação da tomada de 
decisões seguras ao longo da formação dos estudantes.13 Se o eixo, seus 
componentes e disciplinas forem estruturados somente para a constru-
ção de trajetórias disciplinares, a formação interdisciplinar proposta 
no currículo não se realizaria. No caso dos bacharelados, a formação 
interdisciplinar tem como base o trânsito e a experimentação nas três 
culturas – humanidades, artes e ciências – bem como a exposição do 
estudante a diferentes linguagens, discursos e práticas. Isto passa a valer 
também para a orientação acadêmica.

Se a orientação proposta como eixo estruturante das aprendiza-
gens pode favorecer que uma perspectiva disciplinar se sobreponha e 
produza no estudante uma tendência para a disciplinarização de suas 
escolhas curriculares, por outro lado a orientação na forma extracurri-
cular pode favorecer que a instituição se desresponsabilize pela oferta 
estruturada da orientação e desloque esta responsabilidade para os de-
mais entes da comunidade acadêmica.

quando Coulon (2008) afi rma que as instituições têm responsa-
bilidade de desenvolver uma pedagogia da afi liação o faz fundado em 
dados de pesquisa que mostram que a experiência de afi liação deixada 
ao encargo do aluno intensifi ca os riscos de insucesso e abandono do 
curso já no primeiro ano. Esta é, por sinal, uma das justifi cativas para a 
proposição da orientação nos bacharelados. Nos documentos, a orien-
tação aparece ligada à implantação de um curso superior em ciclos, de 
caráter interdisciplinar e que se constitui em inovação para a história 
da UFBA. A orientação é apresentada como um dispositivo para favo-
recer a permanência dos estudantes no curso e construir nexos com o 
ingresso no mercado de trabalho. Ora, desenvolver ou favorecer uma 
pedagogia da afi liação nos exige orientar o olhar para os suportes aca-
dêmico-institucionais ofertados aos estudantes e professores que de-
senvolvem esta ação.

Se nos guiarmos pela discursividade de Castel (1998), os suportes 
institucionais ofertados devem proteger os indivíduos e favorecer o seu 

13 Ver Bastos e Magalhães (2008a, 2008b).
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pleno desenvolvimento como sujeito positivo, garantindo-lhes condi-
ções de igualdade objetiva e simbólica para o exercício de seus direitos 
e obrigações na vida em sociedade. Como denomina Castel (1998) “os 
suportes sociais da existência” estão relacionados com o desenvolvi-
mento de uma propriedade comum, de um bem comum que confere 
certas garantias para os indivíduos numa dada relação.

No caso da universidade, é de fundamental importância a cria-
ção de suportes socioinstitucionais para o pleno desenvolvimento de 
solidariedades em torno do processo de afi liação dos ingressos, para 
garantir-lhes condições de igualdade no exercício de seus direitos e res-
ponsabilidades ao longo da formação universitária. Fazer da orientação 
acadêmica uma política é o que pode conferir à orientação um estatuto 
de valor positivo.

Dizer, então, da necessidade de elaboração de uma pedagogia da 
afi liação é dizer da necessidade de ofertas institucionais que se corres-
ponsabilizem com o processo de afi liação do aluno. Considerando a 
perspectiva de Castel (1998), um suporte socioinstitucional não pode 
ser ancorado no plano de um ato pessoal ou individual. é preciso estar 
atento para não incorrer no erro de deixar ao encargo do aluno os com-
plexos processos que a afi liação lhe exige na construção de um estatuto 
de estudante, mas também, não cair no equívoco de responsabilizar o 
professor pelo desenvolvimento e oferta de uma pedagogia da afi liação. 
é preciso recolocar sempre a questão da afi liação no plano coletivo, no 
campo de um sistema de relações mediado por suportes acadêmico
-institucionais estruturados.

Então, se a implantação da orientação por via de um eixo curricular 
cria limitações, a oferta por meio de atividades extracurriculares deixa-
das ao encargo dos professores ou da livre escolha dos alunos, também 
cria o risco de que nenhuma instância institucional tome para si esta 
função. A implantação de um programa de orientação acadêmica, na 
forma de um suporte institucional ligado ao currículo e a atividades ex-
tracurriculares simultaneamente é o que pode conferir-lhe um estatuto 
de política de afi liação. Manter ofertas estruturadas e regulares, inter-
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conectadas a outros institutos e faculdades, mas também articuladas no 
âmbito intrainstitucional, em especial com os grupos de pesquisa e ex-
tensão ativos no instituto, são linhas para a estruturação do programa.

é preciso fazer, ainda, um último assinalamento sobre a oferta da 
orientação acadêmica como atividade extracurricular. No documento 
POA (2010), ao mesmo tempo em que a orientação é caracterizada 
como ação transversal no currículo e isto a aproxima da perspectiva 
interdisciplinar, os professores são indicados como os responsáveis 
pelo seu desenvolvimento. Isto aloja a ação de orientação no plano da 
tomada de decisões individuais. Mesmo que o documento faça refe-
rência a diretrizes orientadoras para a intervenção, caberá ao professor 
conduzir o processo e ele o fará a partir de sua formação acadêmica, 
pois no Brasil o exercício de atividades de ensino na universidade está 
associado à formação stricto senso. O professor confrontado com esta 
necessidade terá no horizonte algumas alternativas para desenvolver 
a orientação. Aproximá-la da orientação de iniciação científi ca ou das 
ações de extensão é o que se apresenta de imediato. O demais tende 
a ser interpretado como necessidade a ser conduzida por especialista.

Este é outro aspecto problemático de alojar a orientação no plano 
de ações individuais e dissociadas de atos institucionais. Se assim for 
feito, se estará construindo uma compreensão de que a atividade de 
orientação é uma intervenção que exige especialização e a consequên-
cia imediata será a de delegar a orientação a profi ssionais especialistas. 
Isto signifi cará um retorno a serviços especializados de psicologia ou 
pedagogia que se utilizam de instrumentos para a recomposição e nive-
lamento de aprendizagens mal sucedidas ou de cuidados com necessi-
dades psicológicas e afetivas que interferem no processo de aprendiza-
gem do estudante.

Este não é o foco da proposição da orientação acadêmica nos ba-
charelados. Embora o discurso dos estudantes faça referência a difi cul-
dades relativas a aprendizagens institucionais e intelectuais, o objeto 
de ação da orientação é a afi liação. Dito de outro modo, a perspectiva 
deve ser aquela que se interroga sobre como deslocar-se de uma cultura 
de senso comum para o terreno de uma cultura acadêmico científi ca?
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De toda sorte, Bourdieu (2001) pode ser acionado aqui para ex-
pressar a complexidade desta experiência, quando diz que a ação dos 
agentes sociais é capaz de construir a realidade, contudo, esta ação 
não é movida por um ato consciente, e esta ação não pode ser tomada 
como simples adequação dos indivíduos às normas ou regras sociais. 
Nas palavras de Ortiz (1994, p. 16), embora a noção de habitus esteja 
orientado para se conhecer os processos de socialização do indivíduo, 
e isto privilegie a compreensão da estruturação do habitus a partir da 
experiência individual, ele, o habitus, “[...] se apresenta como social e 
individual, podendo referir-se a uma classe ou grupo, mas também ao 
indivíduo”.

Dar aos professores e aos alunos condições para construção de 
uma experiência universitária pautada na apreensão das regras do jogo e 
na estruturação de um habitus condizente com a vida universitária não 
se apresenta como tarefa fácil. A orientação, ao tempo em que é o obje-
to por meio do qual se interrogam as chances de sucesso dos estudantes 
a novas modalidades de curso universitário, é também, uma prática por 
meio da qual se estruturam as relações entre estudantes e agentes ins-
titucionais, e o instrumento por meio do qual um habitus se constitui.
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Observatório da vida estudantil_V3.indb   140 06/12/13   11:06



®141

SANTOS, Boaventura de Sousa; ALMEIDA FILhO, Naomar. A 
universidade no século XXI: para uma universidade nova. Coimbra: 
Almedina, 2008.

UFBA – UNIVERSIDADE FEDEra L DA BAhIA. Instituto de 
humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos. Programa de 
Orientação Acadêmica. Salvador: UFBA, 2010. Mimeografado.

UFBA. Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Projeto pedagógico dos 
bacharelados interdisciplinares. Salvador, 2008a. Disponível em: <htt ps://
www.ufb a.br/sites/devportal.ufb a.br/fi les/implant_reuni.pdf>.

______. Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Projeto de criação do 
Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos. Salvador, 
2008b. Mimeografado.
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EDUCAÇãO TUTORIAL DE ESTUDANTES  
DE ORIGEM POPULAR:  

universidade e recôncavo em conexão

R I TA  D E  C á S S I A  D I A S  P E R E I R A  D E  J E S U S

CL áU D I O  O R L A N D O  CO STA  D O  N A S CI M E N TO

INTRODUÇãO

A intenção central deste texto é abordar a permanência de jovens de 
origem popular na educação superior por meio da descrição das po-
líticas e práticas do Programa de Educação Tutorial (PET) Conexões 
de Saberes. Buscamos entender as inspirações e implicações relativas 
às vivências socioculturais, aos sentidos identitários e aos êxitos e/ou 
fracassos acadêmicos dos estudantes em contraste com o processo de 
democratização da universidade contemporânea.

O trabalho apresenta três aspectos interdependentes e comple-
mentares. Primeiramente, enfocaremos o processo de democratização, 
de popularização da universidade, dando ênfase à questão do acesso 
e da permanência de novos atores sociais na educação superior. O se-
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gundo aspecto a ser abordado é a experiência do Programa Nacional 
Conexões de Saberes: diálogos entre a universidade e as comunidades 
populares, sobretudo, as ações e inovações realizadas, inicialmente, no 
âmbito da Pró-Reitoria de Políticas Afi rmativas e Assuntos Estudantis 
(PROPAAE), e posteriormente, mediante a coordenação de docentes 
da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Posterior-
mente, discutiremos o terceiro aspecto, que é a criação do PET Cone-
xões de Saberes, pondo em destaque as atividades de pesquisa, exten-
são e de formação que integram o Programa.

A UNIVERSIDADE Bra SILEIra  E A DEMOCra TIzAÇãO DO 
ACESSO E DA PERMANêNCIA

A universidade brasileira passa por intensas e profundas transforma-
ções, tanto estruturais, relativas às ações de planejamento, de gestão 
político-administrativa e pedagógica, conforme os marcos legais e di-
retrizes regulatórias; quanto conceituais, concernentes às concepções 
curriculares, epistemológicas, aos projetos políticos-pedagógicos dos 
cursos e suas práticas de formação.

Neste contexto são inúmeros os discursos e debates relativos às 
medidas para a democratização do acesso, para a interiorização do en-
sino e para a viabilização da permanência dos novos estudantes.  Um 
grande desafi o se impõe, especialmente, no que se refere à necessidade 
de instituir mudanças na concepção e organização tradicional da uni-
versidade, face às demandas e contribuições dos sujeitos sociais que 
passaram a integrá-la.

A partir dos anos iniciais do século xxI foram implantadas, em 
algumas universidades brasileiras, propostas que visavam promover 
a democratização do acesso e da permanência na educação superior. 
Surgem as políticas de reserva de vagas, o sistema de cotas sociais e/ou 
raciais, a ampliação do fi nanciamento e do crédito educativo para ins-
tituições privadas – a exemplo do Programa Universidade para Todos 
(Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) – e a adoção 
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do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vinculado ao Sistema de 
Seleção Unifi cada (Sisu), ampliando no ambiente universitário o con-
tingente de estudantes oriundos de escolas públicas, de comunidades 
populares, trabalhadores, e com declarado pertencimento étnico-racial 
negro e indígena.

A presença destes novos atores do ensino superior tem provocado 
modifi cações na organização das instituições acadêmicas, fundamen-
talmente, para o incremento de ações afi rmativas associadas a propos-
tas político-pedagógicas emancipatórias, baseadas em abordagens mul-
ticulturais e dialógicas no campo do currículo e da formação.

As lutas por educação superior de qualidade começaram a se ali-
nhar plenamente com a materialização de políticas públicas e institu-
cionais pró-diversidade, de inclusão socioeconômica e de ações afi r-
mativas, constituindo assim, referenciais mais democráticos, relativos 
ao acesso, à permanência, à pós-permanência, e aos diferentes saberes 
existenciais, sociais e culturais produzidos pelos novos atores acadêmi-
cos no contexto da formação universitária.

A universidade, a partir de experiências inovadoras de currículo, 
viu ampliada a necessidade de se constituir como um lugar receptivo 
às narrativas, aos saberes dos novos atores sociais e à diversidade, tor-
nando cada vez mais democráticas as suas práticas de formação, articu-
lando, de modo mais decisivo, a tríade de sua sustentação e defi nição 
ensino-pesquisa-extensão e buscando uma interlocução para superar a 
lógica da universidade que se encastela e se cinde.

Esse cenário traz as questões do acesso, da permanência e da for-
mação para o centro dos debates da democratização da educação supe-
rior, sejam eles travados em instituições de ensino, ou na sociedade de 
modo mais amplo, uma vez que os projetos de educação, para serem 
inclusivos, passam a contemplar e fazer dialogar a diversidade viva nas 
relações socioculturais, a exemplo da educação das relações étnico-ra-
ciais, da inclusão da história e da cultura afrobrasileira e indígena nos 
currículos. é neste contexto que surge a experiência do Programa Na-
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cional Conexões de Saberes: diálogos entre a universidade e as comu-
nidades populares.

A UFRB E O PROGra MA CONExõES DE SABERES NO 
RECÔNCAVO DA BAhIA

A UFRB nasceu no âmbito da implantação das políticas nacionais em 
prol da interiorização da educação superior no Brasil. Esse projeto visa 
democratizar o acesso à universidade pública e de qualidade para as 
populações que, historicamente, foram alijadas da formação superior. 
Nesse contexto, inserem-se as regiões interioranas do Brasil, no caso 
específi co, o Recôncavo da Bahia, região cujo desenvolvimento foi 
amortecido durante um largo lapso temporal, apesar de sua rica contri-
buição para a história, a cultura e o desenvolvimento socioeconômico 
do Estado e do país.

O diálogo entre a UFRB e o Recôncavo aponta, desde o início 
da implantação dessa universidade, para a premente necessidade de 
pensar o desenvolvimento econômico regional em associação com os 
aspectos socioculturais, sobretudo no que concerne às questões da re-
paração étnico-raciais e da inclusão social. Nesse sentido, no âmbito 
das políticas públicas e institucionais para a educação/formação, as 
políticas afi rmativas apresentam-se como eixo estratégico, visto que se 
destinam a enfrentar e corrigir as desigualdades sociais e étnicas pre-
sentes na região.

Podemos dizer que a UFRB elege o Recôncavo como lócus de 
afi rmação, baseada nas expressões de saberes, nas tradições que cons-
tituem as histórias e culturas dos povos da região. Nesse sentido, o Re-
côncavo representa um território de aprendizagem.

O Recôncavo, historicamente, se caracteriza por comunidades 
nas quais a miríade de aspectos da diversidade tornou-as um manan-
cial inesgotável de produção cultural, em vários setores e segmentos 
das artes e da cultura, com um profundo valor simbólico que age como 
agregador. Esse território acolhedor, dinâmico e educativo atrai pesso-
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as e empreendimentos fomentadores de inclusão, mobilidade social e 
inovação.

Neste panorama implantamos o Programa Nacional Conexões 
de Saberes: diálogos entre a universidade e as comunidades populares, 
uma iniciativa da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade (Secad), do Ministério da Educação (MEC) em parceria 
com o Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, organização não go-
vernamental que implementou as bases políticas e fi losófi cas do Progra-
ma, em 2002.  Esta experiência pioneira impulsionou, a partir de 2004, 
a política intitulada “Educação para a Diversidade e Cidadania”, objeti-
vando reduzir as desigualdades étnico-raciais, de gênero, de orientação 
sexual, geracional, regional e cultural no espaço educacional.

O Programa selecionava estudantes de origem popular, acadêmi-
cos em instituições de ensino superior, para a realização de atividades 
pedagógicas de extensão, ensino e pesquisa em comunidades popula-
res, promovendo a tessitura de saberes entre a universidade e os es-
paços populares. Além disso, os estudantes participavam de projetos 
voltados para a elaboração de diagnóstico, proposição e avaliação das 
políticas de ações afi rmativas de acesso, permanência e de formação 
étnico-racial, em conexão com as políticas e práticas hegemônicas de 
currículo e formação.

houve um processo de seleção dos estudantes para integrar o Pro-
grama na UFRB, o que se constituiu em uma importante ferramenta 
metodológica, uma vez que possibilitou um estudo sobre as condições 
de vida tanto material quanto simbólica dos indivíduos e de suas famí-
lias, e também, das experiências de protagonismo dos estudantes junto 
às suas comunidades.

O Programa, na UFRB, ocorreu no período de 2007 a 2011. As 
afi nidades entre os propósitos do Programa Conexões e da implan-
tação da UFRB correspondem às questões das ações afi rmativas, da 
promoção do êxito acadêmico e do fortalecimento das comunidades 
populares. Nessa perspectiva foram realizados diálogos entre os estu-
dantes e os atores locais e produzidas atividades de pesquisa e extensão 
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com forte cunho social e com potencial acadêmico elevado, propician-
do trocas mútuas, com hierarquizações fl exibilizadas sobre os saberes 
produzidos na região e os saberes acadêmicos.

Através dessas vivências, de formação e construção de sentidos 
relativos às políticas de acesso e permanência, associadas à defesa da 
democratização do conhecimento, buscamos problematizar a hege-
monia das epistemologias excludentes e, consequentemente, inovar na 
construção de epistemologias afi rmativas, baseadas no diálogo entre a 
universidade e as comunidades populares do Recôncavo.

Nessa perspectiva, produzimos as experiências denominadas de 
Rodas de Saberes e Formação (RSF), um dispositivo pedagógico-aca-
dêmico, que integra ações de ensino, pesquisa e extensão à formação 
do sujeito-ator-autor, promovendo assim a tessitura de saberes entre 
os espaços formais de educação e os espaços comunitários, através de 
ações emancipatórias voltadas para o debate em prol da diversidade e 
das ações afi rmativas. Através das RSF quisemos reconhecer os per-
cursos, as vivências, as memórias, as experiências emancipatórias dos 
atos de currículo1 e da formação, que se baseiam em relações dialógicas, 
solidárias e mutualistas, em ações coletivas, participativas, em aborda-
gens complexas.

As RSF respondem de forma crítica ao desafi o da democratização 
do saber, do conhecimento, do currículo e da formação. Esse aporte 
epistemológico vivencial nos aproxima dos estudos implicados, das 
narrativas (auto)biográfi cas, culturais, das perspectivas multiculturais
-referenciais, interdisciplinares, que foram aprendidos e apreendidos 
nos diálogos polifônicos e polissêmicos produzidos entre a universida-

1 “Os atos de currículo potencializam o caráter construcionista e relacional do currícu-
lo [...], concebe como atores/autores curriculares todos aqueles implicados, em suas 
ações e tessituras, entretecidas na experiência formativa [...] é ao mesmo tempo, uma 
maneira de resolução epistemológica e pedagógica para compreendermos a relação pro-
fundamente imbricada entre currículo e formação, bem como, um modo e empoderar/
radicalizar, em termos acionalistas e de forma multirreferencial, o conceito de currículo 
como uma pauta vinculada aos meios da intimidade e do bem comum socialmente re-
ferenciada. Porque produzidos por atores, segmentos sociais, suas histórias, intenções e 
interesses, sempre em interação, em que a regra é movente luta por signifi cante e, por-
tanto, por realidades opcionadas”. (MACEDO, 2011, p. 107-108)
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de e as comunidades, que se tocam e mimetizam, contemporaneamen-
te, em novos sentidos de universidade e de Recôncavo.

ATOS DE CURRíCULO E FORMAÇãO

Ações e atividades de ensino, pesquisa e extensão compuseram uma 
gama variada de experiências inovadoras de currículo e formação vi-
venciadas, inicialmente, no âmbito da PROPAAE-UFRB e posterior-
mente mediante coordenação docente (2007-2011):

• Produção de textos autobiográfi cos;

• Narrativas sobre histórias de vida e experiências socioculturais;

• Publicações (Coleção Caminhadas – MEC/Secad);

• Produção de textos acadêmicos; leitura, discussão, ressonâncias e re-
escritas de textos acadêmicos e literários;

• Cursos de língua portuguesa;

• Introdução às tecnologias da comunicação e à metodologia científi ca;

• Formação em Ações Afi rmativas: sobre a Lei n. 10.639/03 e educação 
das relações étnico-raciais;

• Mapeamento das experiências da comunidade Três Lagoas em Amar-
gosa: ‘Remanescentes de quilombos’ (Produção de vídeo e texto pu-
blicado na Coleção Grandes Temas – MEC/Secad);

• Extensão através da organização, participação e realização das Rodas 
de Saberes e Formação em quatro escolas de Ensino Médio nas cida-
des de Cruz das Almas, Amargosa, Santo Antônio e Cachoeira;

• Realização das “Rodas” nos Fóruns Pró-Igualdade Racial e Inclusão 
Social do Recôncavo 2007-2010;

• Realização e participação em seminários locais, regionais (PE) e na-
cionais (RJ, DF, MA);

• Pesquisa-formação nas feiras livres do Recôncavo e do Vale do Jiqui-
riçá.
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Através da atividade de extensão denominada Diversidade na Uni-
versidade, foram abordados temas relativos aos direitos geracionais, à 
acessibilidade, à etnicidade e pertencimento racial negro e indígena, 
às religiosidades, às sexualidades e às questões de gênero. Destaca-se 
também a realização do I Colóquio Universidade – Diversidade, formação 
e desenvolvimento,2 que representou a culminância do Programa Cone-
xões de Saberes na UFRB, constituindo-se num marco do enraizamen-
to dos diálogos entre a universidade e as comunidades populares do 
Recôncavo.

O evento possibilitou o debate amplo e qualifi cado das interfaces 
entre as temáticas do currículo, da territorialidade, da diversidade e do 
desenvolvimento local, em seu amplo espectro, com especial aborda-
gem para as ações em prol da equidade, a partir da universidade, das 
práticas acadêmicas de ensino, pesquisa, extensão e ações afi rmativas. 
Durante três dias de intensa participação, foram debatidas as seguintes 
temáticas:

• Diversidade e desenvolvimento do Território do Recôncavo;

• Diversidade na universidade: acessibilidade, direitos geracionais e se-
xualidade, gênero, raça e religiosidade;

• Universidade, desenvolvimento e territorialidade;

• Políticas públicas para a diversidade;

• Diálogo entre as Instituições de Ensino Superior (IES): experiências 
de pesquisa e extensão e ações afi rmativas;

• Currículo, formação e diversidade;

• Pesquisa, epistemologias e linguagens pró-diversidade;

• Diálogos sobre ensino superior, política e formação.

2 I COLUNI evento formativo realizado entre os dias 08 e 10 de dezembro de 2011, e que 
contou com a participação de 33 docentes-pesquisadores, distribuídos em oito mesas 
redondas e conferências, com público discente de 417 inscritos. O COLUNI foi tam-
bém o ato de lançamento do projeto de criação do Núcleo de Estudos Avançados sobre 
Universidade na UFRB.
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Atualmente, identifi camos muitas resistências ao término do Pro-
grama Conexões de Saberes, sobretudo dos coordenadores e estudan-
tes que instituíram políticas e práticas pró-democratização da perma-
nência de jovens de origem popular na educação superior.  Sob o lema 
“Para fazer Conexões”3 surgiu um movimento de continuidade, em 
defesa das ações afi rmativas, da inclusão, da diversidade, da democrati-
zação da educação superior pública de qualidade, socialmente referen-
ciada. De certa forma, pretendeu-se manter os princípios do Programa 
Conexões de Saberes, no âmbito do Programa de Educação Tutorial 
que passou a abarcar a experiência do Conexões de Saberes, a partir da 
publicação do edital PET 2010 Ministério da Educação (MEC) – Se-
cretaria de Ensino Superior (SESu) - Secretaria de Educação Continu-
ada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi).

O PET CONExõES DE SABERES: EDUCAÇãO TUTORIAL DE 
ESTUDANTES DE ORIGEM POPULAR

O Programa de Educação Tutorial, criado em 1979, pela Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), com 
o nome de Programa Especial de Treinamento (PET), foi transferido, 
no fi nal de 1999, para a Secretaria de Educação Superior (SESu) do 
Ministério da Educação. Em 2004, passou a ser denominado Programa 
de Educação Tutorial. Regulamentado em 2005, o PET destinava-se 
a dar apoio a grupos de estudantes de graduação que demonstrassem 
potencial, interesse e habilidades destacadas.

Dos novos grupos PET, objeto do edital de 2010, houve uma re-
serva de lotes que incluiu a experiência do Programa Conexões de Sa-
beres, surgindo assim o PET Conexões, para contemplar a diversidade 
e os estudantes de origem popular. O edital PET n. 11/2012 não altera 
a disposição dos lotes para estudantes de origem popular, mas suprime 

3 Tornou-se a denominação de um movimento de mobilização das Instituições Federais 
de Ensino (Ifes), em torno da defesa da manutenção dos editais de seleção para o Pro-
grama, da permanência de seus princípios de democracia e inclusão racial e social e da 
continuidade do diálogo entre a universidade e as comunidades.
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o termo “conexões de saberes”, mantendo as vagas defi nidas através do 
foco da diversidade social, do trabalho com comunidades populares, 
das origens dos estudantes: popular urbana, do campo, quilombola ou 
indígena, com comprovada vulnerabilidade socioeconômica.

Atualmente, o programa compreende grupos de estudantes de 
cursos de graduação que, sob a tutoria de um docente, trabalham o 
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O 
PET realiza atividades de educação tutorial de caráter interdisciplinar, 
por área de conhecimento, bem como de âmbito institucional, articu-
ladas ao projeto pedagógico das IES e alinhadas às seguintes políticas 
e ações de:

• combate à evasão de estudantes no âmbito dos cursos de graduação;

• redução das taxas de reprovação e retenção por notas e frequência, de 
modo a propiciar aos estudantes a conclusão de seus cursos;

• desenvolvimento de metodologias de ensino que despertem o interes-
se dos estudantes e favoreçam a sua aprendizagem;

• adequações institucionais e pedagógicas para favorecer a permanência 
de estudantes negros/pardos e índios, bem como de estudantes em 
condições de vulnerabilidade social e econômica na universidade, e a 
democratização do acesso ao ensino superior;

• formação de jovens universitários como pesquisadores e extensionis-
tas, visando sua intervenção qualifi cada em diferentes espaços sociais, 
em particular na universidade e em comunidades populares;

• inovação tecnológica no âmbito da graduação com o desejável e ne-
cessário envolvimento de discentes;

• formação qualifi cada de recursos humanos capazes de atender à de-
manda do país em infraestrutura.

Na UFRB, em 2013, estão ativos nove grupos PET, dos quais, qua-
tro integram o PET Conexões de Saberes. Das experiências em curso, 
apresentamos a seguir dois grupos PET de abrangência institucional:
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PET Conexões de Saberes (UFRB) e Recôncavo em conexão

Trata-se de um projeto interdisciplinar de formação de estudantes 
universitários de origem popular, mediante ações integradas de educa-
ção tutorial, ensino, pesquisa e extensão. O foco é a permanência exito-
sa desses novos atores universitários, com destaque para os ingressan-
tes na educação superior através do sistema de reserva de vagas (cotas).

Intencionamos trabalhar com uma temática institucional, o que 
implica em obtenção de contrapartida, apoio técnico-administrativo e 
logístico da universidade. Currículo, formação, acesso, permanência, 
pós-permanência e desenvolvimento regional são eixos basilares do 
Projeto Político-Pedagógico (PPP) da UFRB. O trabalho consiste em 
colaborar com esse Projeto, notadamente, com as experiências curri-
culares e formativas desenvolvidas nos cursos de Licenciatura (Peda-
gogia, Matemática, Física, química, Filosofi a, Educação Física, Letras 
– Centro de Formação de Professores; história – Centro de Artes, 
humanidades e Letras; Biologia – Centro de Ciências Agrárias, Am-
bientais e Biológicas), assim como, analisar os indicadores e referen-
ciais da evasão, suas implicações e estratégias de resolução no âmbito 
das políticas institucionais desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Ensino 
de Graduação (Prograd) e pela Pró-Reitoria de Políticas Afi rmativas e 
Assuntos Estudantis (Propaae).

Objetivos

• Conhecer e contribuir com o PPP da UFRB, com as políticas e práti-
cas curriculares e formativas dos cursos de Licenciatura, com as ações 
de permanência e de pós-permanência dos estudantes, em especial, os 
oriundos de comunidades populares;

• Realizar ações de educação tutorial integradas às atividades de pesqui-
sa, extensão e políticas afi rmativas;

• Contribuir para que os estudantes desenvolvam suas potencialidades 
formativas: cidadãs, profi ssionais e protagonistas (cooperativa, pro-
positiva e solidária) nos âmbitos institucionais da UFRB, sociais e 
culturais do Recôncavo;
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• Contribuir com a qualidade e a democratização educacional na Re-
gião, na implantação das Leis 10.639-03 e 11.645-08, que alteram a 
LDB 9394/96 e obrigam a inclusão da educação das relações étnico
-raciais nos currículos ofi ciais das escolas de ensino básico.

Metodologia da pesquisa

Os dados institucionais e documentais incluem as políticas, prá-
ticas e experiências de acesso, permanência e pós-permanência na 
UFRB, os PPP dos cursos, as organizações curriculares, os perfi s dos 
egressos, os tempos de conclusão dos cursos, os indicadores de evasão, 
o trabalho e valorização docente na região. Integram também as ações 
pró-diversidade e regionalidade, conforme nos inspiram a Resolução 
n. 01/2007 do Conselho Acadêmico (Conac), a experiência do Fórum 
das Licenciaturas, do Programa Conexões de Saberes - UFRB, das Ro-
das de Saberes e Formação, no tocante as ações de currículo, epistemo-
logias e formações produzidas nos contextos, nos diálogos e conexões 
entre a “UFRB e o Recôncavo”.

Para a pesquisa de campo foram utilizados questionários, entre-
vistas e grupos focais (Rodas de Saberes e Formação), com o intuito 
de produzir dados relativos às experiências e expectativas dos discentes 
sobre o currículo e a formação acadêmica.

PET Conexões de Saberes: acesso, permanência e pós-
permanência na UFRB

O PET Conexões de Saberes de abrangência institucional da 
UFRB tem como prática a realização de atividades formativas de ca-
ráter interdisciplinar e multirreferencial que consiste na realização de 
pesquisa, extensão e ensino/formação.

Tem por objetivos: identifi car, mapear, monitorar, qualifi car e pro-
por políticas institucionais de acesso, permanência e pós-permanência 
implementadas na/pela UFRB, consoante ao princípio de pregnância 
das políticas de equalização social, articulando educação superior e 
ações em prol do desenvolvimento regional no Recôncavo da Bahia, 
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nos diferentes cenários sócio-geo-históricos e econômicos para a for-
mação nas temáticas de equidade e diversidade.

Visa a contribuir com a política institucional da universidade no 
que concerne à defi nição de ações, práticas e metodologias que asse-
gurem o êxito e a efetividade das medidas de promoção do acesso, a 
qualifi cação da permanência dos acadêmicos, e alternativas de pós-per-
manência de estudantes oriundos de escolas públicas na construção do 
sucesso acadêmico no ensino público superior, bem como a integração 
entre as comunidades interna e externa através da ação extensionista 
dos acadêmicos da UFRB nas comunidades de origem.

Através da metodologia das RSF, uma tecnologia pedagógico-so-
cial que potencializa de forma integrada pesquisa-ação-formação, são 
socializados os saberes e experiências para a produção de narrativas 
dialógicas, solidárias e mutualistas que compreendem ações coletivas, 
participativas e assim possibilitam compreensões amplas, complexas e 
multirreferenciais das realidades e fenômenos enfocados, favorecendo 
a conexões de saberes acadêmicos e sociais, através de dialogias con-
textualizadas e abordagens horizontalizadas, que possibilitam colabo-
rar com as políticas e práticas que constituem a institucionalidade e 
a gestão da UFRB, articulando os campos do currículo, da formação, 
acesso-permanência/pós-permanência e desenvolvimento regional.

O projeto encontra-se em fase de coleta e análise de dados relati-
vos ao acesso ao ensino superior, através das informações institucionais 
relativas a aspectos quantitativos e qualitativos de evolução de ingresso 
nos cursos da UFRB ao longo dos anos de 2006 até 2013, cotejados à 
luz das experiências-vivências autobiográfi cas dos estudantes integran-
tes do grupo PET, e dos debates relacionados à democratização, inte-
riorização do ensino superior e às políticas públicas e institucionais de 
promoção do acesso ao ensino superior e às ações afi rmativas. A análise 
já realizada sinaliza para o signifi cativo impacto devido à mudança de 
processo de ingresso, através da adoção do Enem-Sisu, da abertura de 
novos cursos na universidade, em decorrência do processo de expansão 
do ensino superior, através do Programa de Apoio a Planos de Reestru-

Observatório da vida estudantil_V3.indb   155 06/12/13   11:06



®156

turação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), e da crescente 
popularização das informações relativas à existência de políticas ins-
titucionais e públicas que asseguram a permanência de estudantes de 
origem popular e de outras localidades na região e no Estado.

A pesquisa já realizada sinaliza para a necessidade de programas 
institucionais de acompanhamento dos estudantes ingressantes, de 
modo a promover mecanismos de conhecimento e acolhimento na 
universidade, especialmente no que se refere à convivência acadêmi-
ca, à adequação às rotinas técnicas e normativas da universidade, e às 
metodologias de formação relativas aos currículos dos cursos nas suas 
relações com a pesquisa e a extensão.

Estes estudos, realizados pelos dois grupos PET Conexões de Sa-
beres, estão no esteio do processo de democratização do conhecimen-
to, do currículo e da formação acadêmica. Os resultados preliminares 
indicam a premência de construção de novas epistemologias, sociocul-
turalmente referenciadas, assim como, de novos arranjos curriculares, 
que integrem as histórias, os saberes e fazeres do povo do Recôncavo, 
os novos atores da UFRB. As pesquisas em curso têm se debruçado 
sobre estes temas, contemplando os seguintes enfoques:

• a superação da linearidade do conhecimento, do currículo e da for-
mação, concebendo outros sentidos mais amplos e democráticos em 
relação ao ideal hegemônico do conhecimento padrão;

• a valorização das experiências e expressões de sabedoria produzidas 
nos contextos territoriais, históricos e socioculturais locais;

• a pertinência de religação de saberes comunitários, socioculturais aos 
conhecimentos das disciplinas dos currículos acadêmicos;

• a política de diversidade na universidade, como forma de contribuir 
com as experiências de formação e de inserção social.

CONSIDEra ÇõES FINAIS

Defendemos que a educação se faz a partir de uma compreensão his-
tórica, política e socialmente contextualizada. Ao fazê-lo, percebemos 
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que a sociedade e a política educacional brasileira trataram a educação 
distinguindo as escolas entre as classes sociais, criando os referenciais 
de inclusão/exclusão, estabelecendo assim, cidadanias diferenciadas, 
excluindo grupos sociais, notadamente os segmentos populares, os tra-
balhadores, os indígenas, os negros, afrodescendentes, quilombolas, os 
moradores das zonas rurais e ribeirinhas, dentre outros.

No trabalho pedagógico, encharcado de histórias de vida, de impli-
cações existenciais, socioculturais nos assumimos como protagonistas 
de outra história, de uma perspectiva diferenciada de fazer a educação, 
e através dela, contribuir para o desencadeamento de processos eman-
cipatórios. Escrevemos coletiva e colaborativamente as regras para a 
construção de um cenário inclusivo, que promova a equidade social.

O processo de democratização da universidade, do acesso e da 
permanência de jovens de origem popular é uma realidade em vias de 
aprimoramento cotidiano, e agora, já nos debruçamos sobre as políti-
cas que visam a pós-permanência dos estudantes egressos da nova uni-
versidade brasileira. Estes são rumos incontornáveis.

As políticas públicas e institucionais que se materializam na de-
fesa das pautas da democratização, da interiorização, da ampliação do 
acesso, da permanência qualifi cada e do aprimoramento das ações afi r-
mativas na educação superior, como práticas de inclusão e de equaliza-
ção, já mostram suas virtudes e resultados positivos.

O Programa Conexões de Saberes, com sua contribuição para a 
redução dos efeitos negativos das discriminações no meio educacio-
nal, foi fator de fruição de direitos para membros da sociedade, que 
representam na universidade, a presença da diversidade de gênero, ét-
nico-racial, religiosa, sexual e geracional, um ideal vívido nas propos-
tas em curso no âmbito do Conexões, desenvolvido com estudantes 
oriundos de comunidades populares urbanas, de comunidades rurais, 
de quilombolas, de indígenas. A universidade reconhece e mostra seus 
novos atores, suas novas confi gurações.

A experiência inclusiva de êxito, iniciada no âmbito do Programa 
Conexões de Saberes, mantém seus frutos no PET Conexões. Foram 
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superadas as suposições pouco substantivas,  que anunciavam a des-
carecterização e desqualifi cação do Programa PET, ssustentadas no te-
mor do impacto da introdução dos critérios de seleção embasados nos 
princípios da promoção da diversidade e da inclusão social, que carac-
terizam os estudantes do Conexões. expressadas na diferença entre as 
fi nalidades e objetivos dos dois programas – PET e Conexões.

Ao fundir as políticas e práticas de ambos os Programas, o Pet 
Conexões cria concepções diferenciadas de educação tutorial, que de-
verão refl etir nos resultados das pesquisas, das ações de extensão e de 
ensino/tutoria, a partir do que está sendo realizado pelos grupos PET 
Conexões em todas as IFES brasileiras, ao integrar, de forma bastante 
positiva, os princípios de excelência acadêmica, de inclusão social e in-
tegração com a sociedade.

A democratização do acesso ao ensino superior, a qualifi cação da 
permanência dos acadêmicos, e as estratégias de pós-permanência para 
os estudantes egressos dos programas de equalização, mantém-se como 
uma arena desafi adora para as políticas públicas e institucionais.

Entretanto, a participação comprometida e engajada da comu-
nidade acadêmica por certo fará desse desafi o uma experiência de 
mutualidade, de constituição de uma poderosa rede que articula mo-
vimentos sociais, acadêmicos e instâncias governamentais, em um 
diálogo propositivo e inovador, constantemente alimentado a partir 
das vivências e práticas no interior das Ifes, em ação coletiva, “para 
fazer conexões”, o que para nós quer dizer: para a construção de outro 
pacto social, outro ethos acadêmico, alicerçado na democratização, na 
justiça e na equidade.4

4 A UFRB, através de Resolução do Conselho Universitário, defi niu pela implantação do 
percentual total de 50% das vagas a serem reservadas para estudantes oriundos de escola 
pública, a partir de 2013. A Lei n. 12.711, de 29 de agosto 2012, defi ne percentuais de 
reservas de vagas para ingresso na graduação com reserva gradual, de 12,5% das vagas de 
cada curso universitário, a partir de 2013, de modo que, ao fi nal de quatro anos totalize 
a reserva integral de 50%.
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A ExPERIêNCIA ESTUDANTIL  
NO GRUPO DE PESqUISA

L é L I A  CU STÓ D I O  DA  S I LVA

S Ô N I A  M A R I A  R O Ch A  S A M PA I O

A entrada na universidade é um processo que promove mudanças no 
desenvolvimento psicológico do estudante, já que interfere na sua 
construção identitária. (COULON, 2008) A população universitária, 
apesar de modificações atuais em seu perfil com a expansão de vagas 
e acesso, ainda é majoritariamente jovem. Nessa experiência de aber-
tura, fica evidente uma transformação no público que ingressa na vida 
acadêmica, pois, ao lado dos estudantes oriundos de setores médios, 
identificamos também estudantes oriundos de escola pública. Para Sil-
va e Teixeira (2007), muitos jovens de origem popular contrariam o 
círculo vicioso, em que pobreza e escolaridade de curta duração são 
sinônimos, conseguindo acessar a universidade pública.

Muitos dos estudantes que conseguem chegar até a universidade 
enfrentam dificuldades sociais, emocionais e principalmente econômi-
cas, para continuar os seus estudos, o que os leva a construir etnométo-
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dos para sua permanência. (COULON, 2008) De acordo com Coulon 
(1995), os etnométodos se caracterizam por procedimentos que os su-
jeitos constroem para lidar com as diferentes operações e exigências de 
sua vida cotidiana.

A participação num grupo de pesquisa pode ser um dos etnomé-
todos que o estudante desenvolve para favorecer a sua permanência. 
Segundo Bridi (2004 apud DAMIANI, 2010), o grupo de pesquisa in-
fl uencia no desempenho geral dos estudantes ajudando em sua perma-
nência. Através da iniciação científi ca, o estudante tem oportunidade 
de construir autonomia diante do saber e maior compromisso com a 
realidade social. O ingresso num grupo de pesquisa, além de possibili-
tar a construção de saberes, e, pela atribuição de uma bolsa, pode po-
tencializar a continuidade dos estudos de jovens pobres, que precisam 
de recursos fi nanceiros para se manter na universidade pública.

Este capítulo tem por objetivo analisar a experiência de pertencer 
a um grupo de pesquisa, identifi cando a natureza e a qualidade da rela-
ção com o saber, que se estabelece nesse espaço. Nosso estudo sublinha 
a relevância de investigarmos os processos de socialização que ocorrem 
no âmbito da relação com o saber e as mudanças subjetivas construídas 
a partir dessa relação que favorecem o desenvolvimento de jovens uni-
versitários. Pesquisar sobre a vida universitária de estudantes oriundos 
de escola pública, suas experiências e os sentidos que são atribuídos a 
esses processos, pode ajudar a reconfi gurar as intervenções educacio-
nais em curso e favorecer a emergência de novas políticas de suporte 
para esses segmentos.

JOVENS NA UNIVERSIDADE

Na universidade, o estudante vivencia experiências diferentes se compa-
radas com aquelas da escola, onde a relação com o mundo do adulto e 
com as normas institucionais se constroem pelo tutelamento. Essa su-
balternidade, exigida do aluno até o nível médio do sistema educacional, 
passa por grandes mudanças no contexto universitário. A universidade 
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vai exigir do estudante novas formas de lidar com o saber e com o que ele 
aprendeu e praticou até ali do ponto de vista da construção de sua auto-
nomia. Além disso, ele precisa aprender as regras institucionais e se afi liar 
intelectualmente, para que difi culdades acumuladas não o conduzam ao 
sofrimento e ao abandono dos estudos. (COULON, 2008)

No Brasil, com a expansão de vagas e mudanças nas formas de aces-
so à universidade, observam-se modifi cações no perfi l dos ingressos com 
a predominância de jovens com idade média de 23 anos, de acordo com 
os dados do Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários 
e Estudantis (2011). Mas além dos jovens de escolas particulares, sua po-
pulação tradicional, jovens oriundos de escola pública passaram a buscar 
a educação superior acrescentando diversidade e modifi cando o cená-
rio destas instituições de ensino. Segundo dados desse mesmo estudo, 
44,8% dos estudantes matriculados nas universidades federais frequen-
taram escola pública. Contudo, é preciso levar em conta que, no país, 
apenas cerca de 14% dos jovens, na faixa de 18 a 24 anos, cursam univer-
sidades e faculdades, o que chama a atenção para o imenso território de 
desigualdades que cerca este contingente populacional.

Mas não podemos deixar de considerar que os jovens de esco-
la pública de hoje estão mais escolarizados que os seus pais e avós. 
(Kra WCzYK, 2009) Essa ampliação da cultura dos livros e da conti-
nuidade dos estudos se confi rma com as políticas de inclusão social nas 
universidades, que favorecem o acesso e a permanência de estudantes 
jovens de escola pública. Essas ações fazem parte de uma política maior 
do Ministério da Educação (MEC) de ampliação de vagas nas Insti-
tuições Federais de Ensino, ampliação do Financiamento Estudantil 
(Fies) e instituição do Programa Universidade para Todos (Prouni). 
(IPEA, 2010) Receber estudantes oriundos de escolas públicas re-
presenta uma reconfi guração institucional da universidade, ainda que 
tardia, para dar conta de uma história de exclusão sistemática desses 
segmentos do cenário da educação.

No quadro das políticas de acesso e permanência, observa-se uma 
discussão sobre uma possível desqualifi cação da educação. Ampliar o 
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acesso tem sido tratado como provável redução da qualidade da for-
mação da juventude sempre apoiada nos pilares do mérito. Entretan-
to, estes temores não parecem se confi rmar. De acordo com queiroz e 
Santos (2006), o desempenho dos estudantes pobres cotistas, quando 
comparado aos de não cotistas, apresenta similaridade, tanto em cursos 
de alta quanto de baixa concorrência. Com isso, o que de fato se revela 
atrás dos temores pelo rebaixamento do ensino nas universidades pós-
cotas é um discurso elitista, preconceituoso e com ênfase na manuten-
ção dos privilégios de setores hegemônicos.1

No caso dos estudantes de escola pública, o que se verifi ca, mui-
tas vezes, é que não faz parte de sua experiência familiar a exigência da 
continuidade dos estudos (Kra WCzYK, 2009), mas se entrar na uni-
versidade se torna possível, muitos não só se sentem motivados, como 
também se esforçam para concluir a formação superior. Sobre a vivência 
do aprendizado, Charlot (2000) afi rma que o ser humano, ao nascer, ne-
cessariamente está preparado para aprender. Esta plasticidade, que apare-
ce em alto grau, faz parte das características do homem enquanto espécie, 
mesmo que o fato de aprender seja compartilhado com outras espécies 
de animais. Assim, não existem indivíduos que se neguem à aventura do 
conhecimento, mas, trajetórias de vida que resultam de condições mate-
riais e subjetivas onde o saber produz pouco sentido.

Dessa forma, o jovem de escola pública ao ingressar na universi-
dade se vê diante da tarefa de construir uma relação com o saber, antes 
negada, mas que ao ser disponibilizada, começa a fazer parte de seu 
mundo, reorganizando-o existencialmente. Para Charlot (2000), faz 
sentido para um jovem algo que lhe acontece e que tem relações com 
outros aspectos de sua vida. No caso do estudante, se há uma produção 
de sentidos ao longo de sua trajetória universitária, provavelmente ele 
continuará seus estudos, daí a importância das políticas voltadas para 

1 De qualquer forma, no caso específi co da Universidade Federal da Bahia (UFBA) que, 
em 2014, completa uma década da implantação do seu sistema de cotas, estudos em 
curso buscam novas evidências sobre o desempenho dos jovens ingressos por essa mo-
dalidade e sobre os resultados efetivos por eles alcançados após a conclusão dos seus 
cursos.
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a permanência desses jovens o que inclui, obviamente, também apoio 
material que lhe permita escapar da concorrência que o mundo do tra-
balho faz à continuidade dos estudos nessas populações.

Sobre o conceito de relação com o saber, compreende-se que exis-
te um sujeito de saber e existe saber somente na sua relação com o con-
texto social. Esta relação envolve a dimensão da linguagem, da tempo-
ralidade e também do espaço. (ChARLOT, 2000; PAz, 2003) O saber 
se confi gura sobre a forma de objetos que ganham sentido a partir de 
relações sociais concretas. Charlot (2000) ainda considera três instân-
cias ou tipos de relação com o saber: a epistêmica, a de identidade e a 
social. A relação epistêmica é o processo de apropriação de um saber 
e o seu manejo na interação com um objeto. A relação de identidade 
se confi gura na experiência de mudança do sujeito consigo mesmo e 
com os outros a partir do saber. Por fi m, a relação social refere-se ao 
contexto em que a relação com o saber é estabelecida, considerando as 
singularidades das histórias dos indivíduos.

Se o saber é relação, o valor e o sentido do saber são construídos a 
partir das relações estabelecidas por apropriação. (ChARLOT, 2000) 
Isto, na universidade, será fundamental, já que é preciso uma reciproci-
dade entre o modo pelo qual os estudantes percebem a tarefa, o sentido 
dado às atividades, a perspectiva mobilizada por elas e a qualidade da 
aprendizagem que delas resultam. A universidade espera de seus estu-
dantes uma transformação qualitativa da aprendizagem, ao oferecer a 
possibilidade de aprender de forma diferente, além de possibilitar o 
exercício do pensamento crítico e o desenvolvimento de um discurso 
personalizado. (PAIVANDI, 2012)

O ESPAÇO DO GRUPO DE PESqUISA

O grupo de pesquisa2 promove a socialização dos estudantes, através 
de suas atividades e variadas relações com o saber. Seus integrantes, 

2 A partir das refl exões de Charlot (2000) sobre a relação com o saber, ampliamos a dis-
cussão para o saber construído num grupo de pesquisa da universidade.
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geralmente são professores, pesquisadores e estudantes com diversos 
níveis de experiência e conhecimento. Nesse lugar de construção, não 
há apenas produção de saber científi co, mas estabelecem-se laços de 
convivência e afeto que podem favorecer o desenvolvimento do sen-
timento de pertença no estudante. Não se trata da promoção de pro-
cessos puramente cognitivos, na medida em que o grupo de pesqui-
sa exige uma refl exão sobre aspectos do mundo e dos vínculos que se 
estabelecem entre aqueles que integram a equipe. Essa imersão é, ao 
mesmo tempo, fonte de prazer, em alguns momentos, e, exigência de 
uma dedicação de estudos temporária ou extensiva.

Um grupo de pesquisa tem um papel fundamental, que é o de 
convocar a autonomia e oferecer ao estudante um espaço propício 
para o seu desenvolvimento intelectual e também afetivo. Porém, 
nem todo estudante participa de grupos de pesquisa na universida-
de. A inclusão nesses grupos particulares, que mantêm uma relação 
com o saber muito específi ca, é restrita a alguns, sendo considerada, 
até mesmo, como um privilégio. A pouca disponibilidade de recursos 
que atingiu a pesquisa brasileira por um largo período de sua história 
se não impediu, ao menos difi cultou o fl orescimento e disseminação 
de equipes de excelência onde a atividade científi ca engajasse estu-
dantes em suas propostas, ampliando dessa forma suas chances de 
formação acadêmica. Na última década, ainda que lentamente, a si-
tuação se modifi cou bastante, no sentido do incremento da atividade 
científi ca em universidades públicas.3

Convém ainda considerar que, não é corrente, ao menos em nos-
sa universidade, a participação de estudantes de escola pública nesses 
espaços, onde têm acesso prioritário estudantes que dominam uma lín-
gua estrangeira, por exemplo, o que já exclui grande parte dos poten-
ciais interessados.

3 Sobre a atividade científi ca em universidade pública, cabe destacar a criação da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), apenas em 2001, através da lei 
n. 7.888, instrumento fundamental no incentivo à política científi ca local.
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CAMINhOS METODOLÓGICOS

Para ampliar a compreensão da experiência dos jovens recorremos à 
abordagem etnográfi ca, cujas contribuições aproximaram as pesquisa-
doras das vivências e acontecimentos diários da vida desses estudantes, 
bem como das construções, percepções e os signifi cados relacionados 
a essas experiências. O objetivo da pesquisa etnográfi ca é captar a cons-
trução da realidade do sujeito ao longo de suas interações sociais.

O estudo foi realizado no contexto de um grupo de pesquisa da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e contou com a participação 
de quatro estudantes com idades entre 19 e 25 anos, cursando entre o 
segundo e o sétimo semestre letivo. Três cursavam engenharia e uma 
era graduanda em medicina veterinária. Foi feito um acompanhamento 
semanal das reuniões do grupo de pesquisa e entrevistas com os estu-
dantes, realizadas em horários alternativos.

As entrevistas tinham como intuito recolher dados descrit ivos na 
linguagem do participante (BOGDAN; BIKLEN, 1994), permitindo a 
elaboração de uma ideia sobre o modo como os sujeitos vivenciavam e 
interpretavam suas experiências no grupo de pesquisa e a relação que 
estabeleciam com o saber.

Foi utilizado um diário de campo para registrar os acontecimen-
tos do grupo e as informações obtidas durante a entrevista, além de 
um gravador.4 As entrevistas ocorreram nos campus da universidade e 
todos autorizaram a gravação. Para garantir o sigilo dos participantes 
utilizamos aqui nomes fi ctícios. As narrativas dos jovens não foram edi-
tadas, sendo mantidas as suas construções originais. A partir delas, os 
dados foram organizados em três seções: a experiência da escola públi-
ca, a experiência da universidade e a relação com o saber no grupo de 
pesquisa.

4 Um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi elaborado, explicando os objetivos 
do estudo e o compromisso de sigilo com as informações. A participação foi vinculada à 
concordância com o termo e à sua assinatura.
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A ExPERIêNCIA DA ESCOLA PúBLICA

quando os estudantes narram sua trajetória até a educação superior 
fi cam evidentes as difi culdades que enfrentaram ao ingressar na uni-
versidade em função do histórico da escola pública, relatando as defi ci-
ências nos saberes aprendidos na escola e a falta de comprometimento 
dos professores, em geral. Estes jovens fazem parte da primeira geração 
de universitários de suas famílias. Os participantes contam o seu pro-
cesso de vivenciar a escola pública: 

[...] A escola pública não é ruim em si, mas, [...] a falta de interesse de alguns 
professores [...] eu não tinha perspectiva porque também eu nunca tive apoio 
de minha mãe e de meu pai [...]. Ela trabalhava, era muito complicado para 
ela”. (Mônica) “[...] Eu gostei, deu para aprender, só que tinha que buscar 
um pouco mais [...]. Não sei se é porque também era interior porque já o 
que eu ouço falar das escolas públicas de Salvador não são coisas positivas. 
(Cláudia)

Em relação ao vestibular, eles dizem que não se sentiam pre-
parados, após a conclusão do ensino médio. Para poder suprir os 
conhecimentos que não foram aprendidos na escola, procuraram 
cursos populares de preparação. Mas, mesmo com o curso, as difi-
culdades do processo para ingressar na universidade pública foram 
inúmeras.

Chegava em casa doze horas da noite todos os dias pra conseguir entrar [...]. 
Passei em três vestibulares [...] Era direto da escola, nem jantava, entende? 
[...] Cursinho particular, a gente tinha um desconto no cursinho de 20%. 
Era um grupo, começou na verdade com 35 alunos e terminou só com 5 [...] 
Todos passaram na universidade pública. (Sávio)

Primeiro eu fi z cursinho do governo, só que não tinha aula direito [...] aí eu 
parei um tempo [...]. Aí no outro ano [...] meu pai pagou um cursinho pra 
mim [...]. Então, minha base foi o cursinho porque, infelizmente, a escola 
pública deixa muito a desejar. (Mônica)
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Para além das difi culdades, era possível notar a adoção de novos 
etnométodos para favorecer o ingresso: 

[...] No primeiro ano eu tive um professor de história [...]. Então, ele se predispôs 
a me dar dois módulos do cursinho [...]. Então, passei a fazer um cronograma 
de estudo pessoal e eu estudava pelo módulo por conta própria [...]. (Cláudia)

A ExPERIêNCIA DA UNIVERSIDADE

Nesta seção, organizamos dados relativos à experiência dos estudantes 
em sua nova posição na tentativa de identifi car como eles gerenciam 
a transição para o status de universitário. Através dos relatos que ob-
tivemos, podemos afi rmar que o primeiro ano foi uma experiência de 
socialização difícil.

O primeiro semestre é um trauma, sabe, são muitos assuntos, é muita coisa. 
Porque você tá totalmente acostumado na escola pública a você não estudar, 
entendeu? (Mônica)

No começo foi mais fácil, agora que está sendo mais difícil. Não sei. Acho 
porque agora está bem mais corrido do que no início [...]. Eu passo mais de 
dez horas, às vezes, doze horas fora de casa. Só na universidade, fazendo 
coisas é bem cansativo. E no início era mais leve [...]. No começo fi quei um 
pouco perdida, mas pra fazer a matrícula foi até um pouco tranquilo [...] o 
que foi complicado foi a localização. (Cláudia)

O primeiro ano é difícil. Mas eu meio que não deixava fi car difícil. Como 
eu morava na residência5 eu tinha acesso a várias coisas, às informações. 
(Mateus)

Três dos estudantes eram do interior da Bahia. Por seus relatos, 
fi cou evidente a experiência das três rupturas sinalizadas por Coulon 
(2008). Eles deixaram o colégio, saíram da casa dos pais e deixaram sua 
cidade natal para poder vivenciar a universidade. Esse tipo de processo 

5 Mateus morou por um tempo na Residência Universitária da universidade.
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de socialização que envolve a adaptação à universidade e à cidade foi 
evidenciado, e a vontade do retorno ao interior após a conclusão do 
curso foi expressada por eles.

[...] Só tinha vindo em Salvador uma vez, até então, entendeu? Foi um cho-
que assim, entendeu? Tipo assim de cultura, que a gente fi cava assim perdi-
do [...]. Acho que já estou adaptado já, quando cheguei logo aqui, quando 
ligava para minha mãe começava a chorar [...]. A maior difi culdade foi, sem 
dúvida foi, a distância da família. Você chega aqui tem que fazer tudo [...]. 
Aprender a fazer comida, limpar casa, negócio que você não fazia antes, 
entendeu? [...] Pretendo retornar [...]. Não consigo morar aqui não. (Sávio)

O estilo de vida é totalmente diferente. É bem corrido e eu não vejo a hora 
de acabar logo o curso [...]. Eu fi co porque eu tenho que fi car. Mas eu já me 
acostumei. Pra morar não quero não. (Cláudia)

Eu conheci Salvador no dia da matrícula [...]. Eu não conhecia a cidade. 
(Mateus)

A escolha pela universidade pública foi defi nida como uma inten-
ção construída por si mesmo, com a ajuda de familiares e amigos. Para 
eles, ingressar na universidade era ter a oportunidade de uma formação 
e melhorar, a partir de um emprego, as condições fi nanceiras de sua 
família. Muitos recorreram ao site da universidade para se informarem 
sobre os cursos de graduação.

Pensava em alguma coisa que envolvesse cálculo e meio ambiente assim, aí 
misturei tudo e rolou engenharia ambiental [...]. Rapaz, primeiramente pes-
quisar a grade curricular na internet. Em seguida, os professores do cursinho. 
Perguntei a eles [...]. Justamente pra dar um suporte, entendeu? A minha 
família, entendeu? Porque eu pretendo me formar, ter um trabalho e ajudar 
minha família. (Sávio)

Eu não aceito a realidade em que eu vivo [...]. A questão de apertos fi nan-
ceiros. Eu não aceito ganhar apenas um salário mínimo. Eu quero crescer 
profi ssionalmente [...]. (Mônica)
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quanto ao processo seletivo, todos optaram pelas cotas e signifi -
cam essa escolha como sendo um direito do estudante de escola públi-
ca. Eles falam sobre suas vivências, na condição de ingressos por reser-
va de vagas, as diferentes compreensões sobre essa política, a repercus-
são dessa condição na universidade e todos concordam que as cotas são 
necessárias para os estudantes de escola pública.

[...] Existe discriminação pra quem é de escola pública. Existem muitas pes-
soas [...] que esconde que entrou aqui por ações afi rmativas. Eu não só entrei 
por ação afi rmativa. Eu entrei porque eu acho, acredito que tive capacidade 
de fazer uma boa prova [...] Sou sim, a favor das cotas [...] temos que entrar 
aqui. Temos a capacidade de chegar aqui e concorrer com qualquer tipo de 
gente. (Mônica)

[...] As cotas para negros, eu sou contra [...]. Agora pra escola pública, eu sou 
a favor, justamente por causa disso, por a escola pública ser defasada [...]. 
Dos colegas mesmo, não existe rejeição. (Sávio)

[...] é uma questão que várias pessoas não concordam, mas de certa forma 
abriu portas para várias pessoas que de outra forma não estariam aqui. Se-
ria um pouco mais difícil [...]. Então, estando aqui, eu acho que a maioria 
das pessoas que entraram nesse sistema vai correr atrás, vão dar o seu me-
lhor pra poder estar acompanhando. (Cláudia)

Outro tema importante para esses estudantes foi a organização 
disciplinar e a escolha dos professores. Para eles, não foi fácil conciliar 
os horários das aulas com a vida pessoal. Segundo Coulon (2008), a 
elaboração da agenda de cursos requer operações intelectuais, lógicas e 
temporais, sendo, em si, um processo de aprendizagem. Eles relatam a 
falta de coerência entre as disciplinas do primeiro ano e as expectativas 
profi ssionais que tinham ou achavam ter. Além disso, descrevem episó-
dios de reprovação:

[...] Aí você, às vezes, dá vontade de desistir [...]. Não é aquilo que você quer, 
entendeu? [...] São distantes da realidade que você espera conhecer, ter uma 
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formação. Hoje não, a partir do próximo semestre, já que é o quarto, já começa 
a ser voltado para o nosso curso, entendeu? Disciplinas específi cas. (Sávio)

[...] às vezes, a gente não tem opção, tem dois ou três professores, então, não 
é o perfi l ideal, que a gente, os alunos precisam, e aí você tem que escolher 
aquele [...]. Ou então você atrasa em um ano a sua formatura. É complica-
do! Realmente essa falta de opção, e que é bem comum aqui [...]. Perdi pela 
primeira vez, esse semestre. Eu acho que eu não dediquei o tempo necessário 
de estudo pra disciplina, se eu me esforçasse mais, estudasse mais dava pra 
passar [...]. Teve um índice alto de reprovação. (Cláudia)

Eu fui reprovada na matéria no primeiro semestre [...] eu tinha aula aqui na 
quinta feira de sete às onze e aula começava onze horas no Canela e tinhas 
dias que não dava pra chegar no horário, na maioria das vezes não dava 
pra chegar [...]. Olha, tinha dias que tinha que ir andando. Eu até pedia: ô 
professora, libera vinte minutos mais cedo, mas não tinha como, era muito 
assunto, tem que dar, entendeu? [...] Aí sempre eu chegava tarde [...]. No 
dia da prova que começava onze horas a gente chegava dez para meio dia, 
quinze para meio dia, onze e meia [...]. (Mônica)

quanto à relação com os professores, relatam que nem sempre 
eles consideram as difi culdades do estudante, não havendo nem parti-
lha nem diálogo sobre o processo de construção do saber.

É diferente da escola, porque nela os laços são estreitados. Mas dentro da 
universidade tem alguns professores que, enquanto alguns são, às vezes, mais 
distantes, outros, que são mais próximos dos alunos, mas tem sido uma boa 
relação de um modo geral. (Cláudia)

O problema, mesmo, só é a difi culdade que você encontra com a disciplina, 
porque os professores acham que você teve uma formação parecida com os 
dos outros alunos e não houve. Você tem que correr atrás. Não existe a preo-
cupação dos professores. (Sávio)

[...] Teve um semestre que eu tive depressão [...]. No quarto semestre. Eu não 
sei se foi depressão [...] comecei a me sentir triste, querendo desistir. Tinha 
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fi cado na fi nal de três matérias [...] Estava acabado [...]. Quando voltei, já 
voltei bem. Eu acho que era mais saudade. (Mateus)

A ExPERIêNCIA DA RELAÇãO COM O SABER NO GRUPO DE 
PESqUISA

Os estudantes ao participarem do grupo de pesquisa já apresentavam 
um sentimento de pertencimento à universidade, ou seja, já tinham ex-
perienciado o tempo de aprendizagem e se sentiam afi liados. (COU-
LON, 2008) Conheciam as regras institucionais e os etnométodos ne-
cessários para poder vivenciar suas trajetórias sem tantas difi culdades. 
Mas, como Coulon (2008) aponta, a afi liação é um processo contínuo 
e muitas variáveis podem atravessar a história do sujeito difi cultando a 
continuidade de seus estudos. Por conta disso, muitos jovens, mesmo 
sem saber o que seriam as atividades de um grupo de pesquisa, busca-
ram ingressar nele, motivados inicialmente pela ajuda fi nanceira possi-
bilitada pela bolsa, que termina se constituindo num fator de perma-
nência.

Olhe, não vou mentir a você. De início foi a questão da bolsa, não vou mentir. 
[...] Então, eu entrei na Ufb a já trabalhando, aí eu saí porque estava muito 
complicado. Não tinha tempo para estudar [...] Porque eu saí de um em-
prego pra entrar numa universidade, então, foi a questão de ter uma ajuda 
fi nanceira. (Mônica)

A elaboração deste etnométodo é claramente descrita por alguns, 
mas a experiência da iniciação científi ca, por evocar outros sentidos, 
com o tempo, tende a ampliar a compreensão inicial do estudante. A 
iniciação científi ca auxilia na aprendizagem da leitura, da escrita com 
consequências importantes na atividade de pensamento, ajudando o 
jovem a se autorizar e construir uma vida intelectual. é Jacques Ardoi-
no que utiliza a noção de autorização como um processo que o sujeito 
reivindica ser autor de si mesmo, ou ao menos coautor, em um espaço 
educativo que promova e acolha essa autorização. (ARDOINO, 1998)
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[...] Mas a questão é, hoje eu vi que o [Programa Especial de Treinamento] 
(PET) é muito além do que só uma bolsa [...]. A questão de você poder tra-
balhar no sentido de pesquisa, saber o que é uma pesquisa [...]. (Mônica)

Eu me vejo assim, como pesquisador principalmente nessa parte de sanea-
mento da água, entendeu? Você já recebe uma base porque você está ali com 
mestres, entendeu? [...]. Você vai tendo uma base. (Sávio)

[...] é importante para gente, antes de procurar um estágio fora já ter algum 
embasamento teórico, ter mais conhecimento, então, é interessante. (Cláudia)

O estudante se produz e é produzido através da vivência da pes-
quisa. Uma das jovens se reconhece nesse saber do grupo de pesquisa 
e as experiências passaram a ter sentido em relação ao seu cotidiano.

[...] Eu tenho prazer de vir à universidade [...] Tô melhorando na questão de 
relação interpessoal [...] Você poder prestar atenção, em ter que estudar [...] 
Trabalhar leitura. Tenho que trabalhar a redação. Eu tenho que trabalhar a 
pesquisa. Eu tenho que trabalhar aquele questionário. (Mônica)

CONSIDEra ÇõES FINAIS

O processo de expansão do ensino superior é uma realidade mundial. 
Cada país, a partir de seu contexto particular, enfrenta mudanças e se 
organiza diante das demandas intelectuais, institucionais e culturais 
postas pela necessidade imperiosa de longevidade escolar para as popu-
lações jovens. No caso da UFBA, a política de ampliação de vagas e os 
programas de ação afi rmativa favoreceram a entrada dos jovens pobres 
e providências estão sendo tomadas para facilitar sua permanência na 
educação superior.

Os estudantes que ingressaram, através das reservas de vagas, eram 
de escola pública e os caminhos percorridos por eles até a chegada à 
universidade pública se caracterizam por difi culdades, não somente 
econômicas e intelectuais, mas também psicológicas. A condição de ser 
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pobre e mal preparado pelo ensino obrigatório difi cultou o progresso 
de seus estudos, sendo necessário construir alternativas para acessar sa-
beres que não foram ensinados na escola. Pode-se dizer que não existe 
na escola pública uma cultura direcionada para apresentar a educação 
superior como alternativa e que isso afeta diretamente os projetos de 
vida desses jovens estudantes. (SAMPAIO; SANTOS, 2011) O saber 
é vivenciado de forma tensa, tornando o vínculo entre a escola e a uni-
versidade muitas vezes difícil. (ChARLOT, 2000)

Mas, apesar de experienciarem condições desfavoráveis à escolari-
zação (LAhIRE, 1997), os jovens revelaram histórias possíveis, o que, 
para muitos, eram concebidas como improváveis. Além das difi culda-
des e sofrimento, as narrativas que obtivemos revelam sonhos e proje-
tos, elaborados a partir da condição de, fi nalmente, ser um estudante 
universitário.

Após a entrada na universidade, os primeiros momentos de socia-
lização foram descritos pelos jovens como desestabilizadores. (COU-
LON, 2008) Eles romperam com o mundo familiar construído na es-
cola pública e precisaram aprender as regras institucionais e a consti-
tuir uma nova relação com o saber para então vivenciar o sentimento 
de pertença.

O ingresso no grupo de pesquisa favoreceu diferentes relações 
com o saber para os estudantes que acompanhamos. Esse espaço socia-
lizador promove a afi liação do estudante através das atividades de lei-
tura, escrita, discussões e relações de afeto, permitindo a minimização 
de difi culdades resultantes de suas trajetórias no mundo da educação. 
Outra dimensão importante observada nos percursos dos estudantes é 
o tempo, que reverbera nos discursos e no processo de relação com o 
saber. Administrar o tempo e aprender a estudar fazem parte do proces-
so de afi liação à universidade.

Outra experiência que favorece a afi liação e uma relação com o 
saber mais consistente é a qualidade da interação desenvolvida com os 
professores. A reciprocidade nesta relação ajuda a construção da auto-
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nomia do jovem sobre o conhecimento, tanto na sala de aula quanto 
nos espaços de pesquisa.

Percebemos que a compreensão da vida estudantil está condicio-
nada ao estudo das práticas e discursos construídos no interior dos pro-
cessos acadêmicos que fazem parte daquilo que chamamos de universi-
dade. A forma como os saberes são ensinados e aprendidos repercutem 
na formação do jovem e é por isso que investigar a dimensão da relação 
com o saber nos faz entender a complexidade do contexto universitário 
e nos aproxima da realidade social dos estudantes oriundos de esco-
la pública. Sendo assim, eleger este cotidiano como objeto nos parece 
crucial nesse momento em que a educação superior acolhe públicos 
novos, com novos perfi s e expectativas.
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CONTINUAR OU DESISTIR?  
Reflexões sobre as condições de permanência de 

estudantes negros na UFRB

DYA N E  B R I TO  R E I S

INTRODUÇãO

O Brasil vivenciou, nos primeiros anos do século xxI, a adoção de polí-
ticas públicas de ações afirmativas, em especial no campo da educação. 
A questão racial foi incluída na pauta da agenda política nacional e um 
plano de ação do Estado brasileiro foi construído e implementado com 
o objetivo de operacionalizar as resoluções tiradas durante a II Confe-
rência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, xenofobia e 
Intolerância correlata, realizada em 2001 na cidade de Durban, áfrica 
do Sul. Entre as resoluções, destacamos: acesso igual para todos na lei 
e na prática; adoção e implementação de leis que proíbem a discrimi-
nação baseada na raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica 
em todos os níveis de educação formal ou informal e o estabelecimento 
de programas de assistência financeira, objetivando capacitar todos os 
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estudantes, independente de raça, cor, descendência ou origem étnica 
ou nacional a frequentarem instituições de ensino superior. (Bra SIL, 
2006) Em 2004, sob forte pressão dos movimentos sociais negros, o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional 
Brasileiro o projeto que “institui o Sistema Especial de Reserva de Va-
gas para estudantes egressos de escolas públicas, em especial negros e 
indígenas, nas instituições públicas federais de educação superior e dá 
outras providências”. (Bra SIL, 2004)

Oito anos depois, em 2012, a presidenta Dilma Rousseff  sanciona 
a Lei 12.711 que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e 
instituições federais de ensino técnico de nível médio e, reserva 50% 
das vagas, em cada concurso seletivo, para estudantes que tenham cur-
sado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Desta reserva, 
reza a legislação, a metade deverá ser preenchida por estudantes, cujas 
famílias tenham renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. 
Vale salientar que, segundo a Lei n. 12.711, os 50% das vagas reserva-
das em cada instituição deverão ser preenchidos por pretos, pardos e 
indígenas, respeitando-se a composição da Unidade da Federação onde 
se localiza a Instituição, segundo o último Censo do IBGE. (Bra SIL, 
2012)

Ao longo da última década, portanto, são notórios os avanços nas 
políticas públicas com recorte racial, embora muitas delas ainda não se-
jam claras para a maior parte da população. Conforme afi rma Munanga 
(2001), tais políticas são recentes na história da ideologia antirracista e 
embora envolvam uma série de medidas que visam oferecer um trata-
mento diferenciado àqueles que foram historicamente excluídos, como 
forma de neutralizar e compensar os efeitos negativos da discriminação 
racial, as cotas raciais para pretos, pardos e indígenas no vestibular de 
ingresso para as universidades públicas tomaram o centro da discussão1 

1 Não podemos desconsiderar que está implícito aí um debate sobre o lugar do conheci-
mento. As cotas passam a permitir que uma parcela da população, excluída do processo 
educacional, passe a competir em igualdade de condições e até galgar o acesso à “forma-
ção profi ssional nobre”, ou seja, a cursos de maior prestígio social e que até então esta 
presença negra não era sentida ou o era timidamente.
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e terminaram por permitir que ações afi rmativas e cotas nas universida-
des soassem quase que como sinônimos em nossa sociedade.

 Na Bahia, apenas a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB) tem uma pró-reitoria específi ca para a temática das ações afi r-
mativas. O que pretendemos com este trabalho é refl etir sobre as po-
líticas afi rmativas implementadas pela UFRB, dando atenção especial 
àquelas medidas para garantia da permanência dos estudantes negros, 
de famílias de baixa renda e /ou aqueles ingressos pelo sistema de re-
serva de vagas. Nesta refl exão, buscaremos dialogar com os primeiros 
dados da pesquisa empírica realizada em um dos cinco centros que 
compõem a UFRB: o Centro de Formação de Professores.

O CONCEITO DE PERMANêNCIA

Em uma acepção fi losófi ca comum, permanência nos remete à ideia 
de duração. Kant vai expressar uma relação entre o tempo e a duração. 
Para o fi lósofo, os três modos do tempo são a permanência, a sucessão e 
a simultaneidade. Interessa-nos aqui este primeiro estado, sem, contu-
do, esquecermos a relação entre a permanência e os outros dois. Na pri-
meira analogia da experiência enunciada no princípio de permanência 
da substância, Kant (2006, p. 196) afi rma que em “[...] toda a variação 
dos fenômenos permanece, a substância e o quantum da mesma não é 
nem aumentado e nem diminuído na natureza”. Neste argumento, Kant 
expõe a ideia de que o permanente serve de substrato para determina-
ção da existência de fenômenos no tempo, isso não é outra coisa senão 
o permanente do fenômeno, portanto a substância. Uma matéria pode-
rá passar por uma transformação, entretanto, a sua substância (matéria 
permanente) permanece durante toda a mudança. A mudança é, pois, 
um modo de existir que resulta num outro modo de existir, do mesmo 
objeto. (KA NT, 2006)

Se trouxermos esta noção para a discussão da permanência na 
universidade, a relação ou analogia que fazemos é a de permanência 
enquanto um continuum que determina a perpetuação do fenômeno. 
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Ou seja, propomos uma defi nição de permanência, como o ato de con-
tinuar que permita não só a constância do indivíduo, mas também a 
possibilidade de existência com seus pares. Permanecer não pode ser 
entendido aqui, como o simples ato de persistir apesar e sob todas as 
adversidades, mas a possibilidade de continuar estando dentro; estando 
junto. (SANTOS, 2009) Esta duração implica em um reconhecimento 
também pelo outro. Ser reconhecido, ser visto pelo outro é a condição 
da existência simbólica: “eu só existo se o outro me reconhece”. E se o 
outro me reconhece como legítimo, aumentam as minhas chances de 
fazer parte, de estar junto.

Tomo de empréstimo aqui a compreensão antropológica proposta 
por Maff esolli (1995), segundo a qual estar junto implica em uma bus-
ca por usufruir dos bens deste mundo, neste caso específi co, do mundo 
acadêmico. Além disto, o estar junto antropo lógico busca encontrar o 
outro e partilhar com ele algumas noções e sentimentos comuns, pois 
ou conforme afi rma Lahire (2004) as condições de existência são antes 
de tudo as condições de coexistência.

Dito isto, o nosso conceito de permanência possui uma relação 
direta com a existência dos indivíduos, em primeiro lugar, e sua coexis-
tência, em segundo. Por este motivo é que consideramos a permanên-
cia como sendo de dois tipos. (REIS; TENÓRIO, 2009) O primeiro 
tipo, denominado de permanência material é caracterizada pelas con-
dições objetivas de existência do estudante na universidade (alimen-
tar-se, vestir-se, comprar material etc.) e o segundo tipo diz respeito à 
permanência simbólica, considerada aqui como as possibilidades que 
os estudantes têm de vivenciar a universidade, identifi car-se com os 
demais estudantes, ser reconhecido por estes e, portanto, pertencer ao 
grupo.

Os sentidos da permanência

Para as famílias mais abastadas, para quem o meio acadêmico não 
causa estranhamento, a universidade pode representar somente mais 
uma etapa da vida escolar. Nestes casos, o curso superior é dado como 
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algo certo, ou pelo menos muito provável. No caso das famílias pobres, 
e em geral negras, a universidade representa um grande feito, já que, no 
seu imaginário, ela estava ausente, distante, pouco provável. A entrada 
de um membro destas famílias na educação superior e a sua perma-
nência têm dois sentidos: um sentido que é individual e o outro que é 
coletivo, uma vez que estar na universidade signifi ca a possibilidade de 
alterações no seu futuro e no meio social em que este indivíduo circula. 
Sendo assim, a direção da permanência é única para qualquer destas 
famílias, qual seja, concluir o curso superior. Mas, para as famílias mais 
pobres este sentido inicial é acrescido do valor que a fi nalização de um 
curso superior pode ter na mudança de vida de todo o grupo familiar.

Interessa-nos aqui explicitar a permanência na universidade deste 
segundo grupo, pois é nele que estão inseridos, em geral, os estudantes 
ingressos pelo sistema de reserva de vagas. E, buscando explorar um 
pouco mais esta permanência na universidade, identifi camos três di-
mensões, para as quais utilizamos as denominações kantianas de tem-
po, sucessão e simultaneidade, já citados no início dessa seção:

• Permanência enquanto duração (tempo) - esta dimensão está asso-
ciada à duração do estudante no tempo do curso. Pontuamos que du-
rante o curso o estudante poderá contar com algum tipo de benefício 
(bolsa de programa de permanência, bolsas de pesquisa ou extensão) 
e neste caso, ter a oportunidade de manter-se somente estudando e 
vivenciando a universidade em sua plenitude. Caso o estudante não 
disponha de recursos, poderá permanecer o tempo da graduação, mas 
com pouca participação na vida acadêmica por conta da necessida-
de de trabalhar para garantir o seu sustento e a própria permanência 
na universidade. Ainda nesta dimensão pode haver uma transforma-
ção do estudante causada pelos conhecimentos adquiridos ao longo 
da vida acadêmica, das ambiências, dos círculos de amizade etc. Vale 
salientar que, no caso do estudante que vive inteiramente a universi-
dade, ou que pelo menos trabalha em sua área de formação, esta trans-
formação é muito mais impactante.
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• Simultaneidade na permanência – esta dimensão torna-se muito inte-
ressante, na medida em que observamos o papel que não só a política 
de cotas tem para a entrada destes estudantes na universidade, mas 
também o papel que estes estudantes passam a desempenhar enquan-
to referência para outros jovens. Ao ingressar na universidade, a traje-
tória deste jovem passa a ser reconhecida na sua comunidade familiar 
ou de moradia como um “caminho possível” e isto infl uencia positi-
vamente outros jovens a almejarem o ingresso na universidade. há 
aqui uma simultaneidade da permanência, uma vez que “eu existo no 
outro” que também ingressou em um curso superior. Nesta dimensão 
há uma transformação do indivíduo e também do meio social em que 
ele circula.

• Sucessão ou pós-permanência – esta última dimensão diz respeito às 
possibilidades de permanência em outros graus acadêmicos. Assim, 
se a dimensão temporal do indivíduo tiver qualidade, ou seja, se ele 
conseguir concluir o curso e viveu inteiramente a universidade, exis-
tem chances de uma pós-permanência através dos cursos de pós-gra-
duação lato sensu, ou de forma mais ampla, em cursos de mestrado e 
doutorado. Temos plena consciência das difi culdades por que passam 
muitos estudantes ao se submeterem aos processos seletivos dos pro-
gramas de pós-graduação propostos pelas universidades. Mas enten-
demos também que a permanência qualifi cada do estudante negro na 
graduação é um passo importante para a sua inserção nos estudos de 
pós-graduação stricto sensu.

Se a permanência, tal como a concebemos, requer duração, suces-
são e simultaneidade, nos parece óbvio que ela não pode ser resumida, 
meramente, a medidas de caráter assistencialista. Também precisa ser 
pensada como uma política efetiva do Estado, no sentido de garantir 
e fortalecer a trajetória acadêmica de estudantes negros. Em conjunto 
com as políticas de acesso, devem ser estabelecidas políticas de perma-
nência que permitam as condições adequadas de estudo e formação 
acadêmico-científi ca.
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A UFRB E AS POLíTICAS AFIRMATIVAS

A UFRB, com sede no município de Cruz das Almas, foi criada pela 
Lei 11.151, de 29 de julho de 2005, por desmembramento da Escola de 
Agronomia da UFBA e surge com o compromisso de ofertar ensino su-
perior de qualidade e exercer sua responsabilidade social de democrati-
zar a educação, repartir socialmente seus benefícios, de forma a contri-
buir para o desenvolvimento sustentável, cultural, artístico, científi co, 
tecnológico e socioeconômico do país. (UFRB, 2009, p. 12)

A criação da UFRB, nessa região, representou uma grande possi-
bilidade de inclusão social e promoção do desenvolvimento no inte-
rior do estado. Na busca de atender a estes desafi os, esta universidade 
possui uma estrutura multicampi, sendo que seus quatro campi estão 
organizados por Centros de Ensino em diferentes municípios do Re-
côncavo. A cidade de Cruz das Almas é a sede do Centro de Ciências 
Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB) e do Centro de Ciências 
Exatas e Tecnológicas (Cetec). No município de Santo Antônio de Je-
sus está localizado o Centro de Ciências da Saúde (CCS). Na cidade 
de Cachoeira está o Centro de Artes, humanidades e Letras (CAhL) 
e, por fi m, em Amargosa, localiza-se o Centro de Formação de Profes-
sores (CFP).

A Política de Acesso da UFRB está disposta na Resolução 
005/2009 do Conselho Universitário (Consuni), alterada pela Reso-
lução 006/2009 e se dá em fase única, através do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). A nota mínima para aprovação é 5,0 (cinco) e, 
em todos os cursos de graduação, há reservas de 45% das vagas. Desta 
cota, 43% são reservadas aos estudantes autodeclarados pretos ou par-
dos e deve ser distribuída na seguinte ordem:

• Estudantes que tenham cursado o ensino médio na escola pública, 
sendo que desses 43%, 85% devem ser preenchidas por estudantes 
auto declarados pretos ou pardos;
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• No caso do não preenchimento dos 43% conforme os critérios esta-
belecidos no item anterior, as vagas remanescentes deste percentual 
deverão ser preenchidas por estudantes que cursaram o ensino médio 
em escola particular que se declarem pretos ou pardos.

Os outros 2% das cotas estão reservadas aos estudantes índiodes-
cendentes que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública e, 
no caso de não preenchimento deste percentual, as vagas remanescen-
tes serão destinadas aos demais candidatos.

Os 55% referente às vagas não reservadas devem ser ocupadas por 
estudantes de qualquer etnia ou procedência escolar e selecionados 
exclusivamente por desempenho no Enem. Vale salientar que tanto a 
procedência escolar quanto a cor, decorrem das declarações dos can-
didatos no ato da inscrição. Mais tarde, no momento da matrícula, a 
procedência escolar é comprovada através de documentação.

Em uma perspectiva de concretizar as ações afi rmativas no ensino 
superior e assumindo o posicionamento político de contribuir para a 
correção das distorções sócio-raciais ( JESUS; NASCIMENTO, 2010) 
a UFRB cria a primeira Pró-Reitoria de Políticas Afi rmativas e Assun-
tos Estudantis (PROPAAE) do país, com a missão de trabalhar, de 
forma articulada, tanto as ações afi rmativas quanto questões relativas 
à vida estudantil.

A PROPAAE institui um novo trato e articulação das deman-
das sociais e acadêmicas, uma relação de interdependência e 
complementaridade como propulsora da política institucional, 
das ações em prol do acesso, permanência, pós-permanência e 
da qualifi cação profi ssional, que são implementadas através de 
uma concepção formativa que associa, através do conceito de 
‘pregnância’ ( JESUS, 2007), as ações de formação e acesso a 
direitos, implantadas conjuntamente, a partir de 2006, com a 
instalação do Programa de Permanência qualifi cada – PPq. 
( JESUS; NASCIMENTO, 2010, p. 120)

Estava posta uma nova concepção de assistência estudantil que 
aglutinava as questões de acesso, permanência e pós-permanência de 
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estudantes oriundos das escolas públicas, de afrodescendentes e indí-
genas na UFRB, tendo como foco o desenvolvimento regional em ar-
ticulação com a formulação e implantação de políticas de promoção 
da igualdade racial e inclusão social no Recôncavo, na Bahia. ( JESUS; 
NASCIMENTO, 2010)

A PROPAAE é criada, portanto, com o objetivo de formular, arti-
cular e implementar políticas de acesso, permanência e pós-permanên-
cia, buscando fazer isso de forma dialógica com os segmentos contem-
plados com essa política. Para atender a estes objetivos, a Pró-Reitoria 
é composta por duas Coordenadorias: a de Assistência Estudantil, cujo 
objetivo é executar ações que possam prover as condições de perma-
nência no ensino superior de estudantes oriundos de classes popula-
res, a fi m de minimizar os efeitos das desigualdades sociais e raciais na 
região, reduzir a evasão e o fracasso escolar. (UFRB, 2013) Esta Co-
ordenadoria é composta pelo Núcleo de Acompanhamento Integrado 
ao Estudantes (Naie), Núcleo de Gestão Administrativa (Nugad) e 
Núcleo de Gestão de Infra Estrutura (Nugin). Já a Coordenadoria de 
Políticas Afi rmativas é responsável pelas ações afi rmativas no âmbito 
institucional e é composta pelo Núcleo de Promoção de Políticas para 
o Ingresso (Nupin), Núcleo de Promoção de Permanência e Pós-Per-
manência (Nuper), Núcleo de Gênero, Diversidade Sexual e Educação 
(Nugeds) e o Núcleo de Esporte e Lazer (Nuel).

Um dos maiores Programas capitaneados pela PROPAAE é o 
PPq cujos objetivos são: 1) Garantir a permanência dos estudantes 
dos cursos de graduação da UFRB ao assegurar a formação acadêmi-
ca através da participação em projetos de extensão, atividades de ini-
ciação científi ca vinculadas a projetos de pesquisa e outras atividades 
acadêmicas vinculadas à sua formação e ao desenvolvimento regional; 
2) implementar na instituição uma política de permanência associada 
à excelência na formação acadêmica; 3) possibilitar maior interação 
entre ensino, pesquisa e extensão; 4) estimular pesquisadores produ-
tivos a envolverem estudantes de graduação nas atividades científi cas, 
tecnológicas, profi ssional e artístico-cultural em articulação com o de-
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senvolvimento regional; 5) qualifi car a permanência dos alunos par-
ticipantes do programa; 6) contribuir para reduzir o tempo médio de 
permanência dos alunos na graduação; 7) e combater o racismo e as 
desigualdades sociais. (UFRB, 2010)

As principais modalidades de auxílio do PPq são: auxílio mo-
radia, auxílio deslocamento, auxílio alimentação, auxílio creche e 
auxílio vinculado a projetos. Nesta última modalidade o estudante 
recebe uma bolsa no valor de R$ 360,00 e deve estar vinculado a um 
projeto de pesquisa/extensão, coordenado por um professor de um 
dos Centros da UFRB. Segundo levantamento realizado pela PRO-
PAAE, em 2010 eram 254 projetos desta modalidade, distribuídos 
nos 5 Centros da UFRB. Compõe ainda o PPq os serviços de acom-
panhamento psicossocial e pedagógico, além de assistência às deman-
das específi cas.

CONTINUAR OU DESISTIR? REFLExõES PRELIMINARES 
ACERCA DA PERMANêNCIA: O CASO DO CFP/UFRB

Nesta seção, faremos algumas reflexões acerca de como tem se dado 
a permanência de estudantes autodeclarados negros, pobres e/ou 
ingressos pelo sistema de reserva de vagas na UFRB. Antes, alguns 
esclarecimentos são necessários. Trabalhamos aqui com o termo 
negro, ao invés de pretos ou pardos. Entendemos, assim como os 
órgãos oficiais, que não há diferença significativa em ser classifica-
do como preto ou pardo no Brasil em termos de obtenção de bônus 
ou de ônus sociais. Ambos os grupos são discriminados racialmente 
com intensidade bem semelhante. Frente a esta assertiva, entende-
mos ser plausível agregar as categorias preto e pardo da classificação 
do quesito cor/raça estabelecida pela fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), formando dessa forma a catego-
ria racial “negros”.
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Já no que tange às políticas afi rmativas, trabalhamos aqui com o 
conceito de ações afi rmativas tal como preconizado pelo Grupo de Tra-
balho Interministerial para Valorização da População Negra:2

As ações afi rmativas são medidas especiais e temporárias, 
tomadas ou determinadas pelo Estado, espontânea ou 
compulsoriamente, com o objetivo de eliminar desigual-
dades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade 
de oportunidades e tratamento, bem como de compensar 
perdas provocadas pela discriminação e marginalização, de-
correntes de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e 
outros. (GTI, 1997)

Lançando mão desses conceitos realizamos, dentro do Projeto 
Educação e Ações Afi rmativas: um olhar sobre a permanência de es-
tudantes negros na UFRB,3 entre março e abril de 2012, a aplicação 
de questionários, contendo 25 questões que buscavam coletar dados 
relativos à classe social, identidade racial, noções sobre ações afi rmati-
vas, sistema de cotas, permanência na universidade e militância políti-
ca. Também foram colhidos dados secundários sobre ingresso, evasão, 
desempenho, conclusão etc, disponibilizados pela administração da 
UFRB. Entre os objetivos específi cos desse projeto, nos propusemos 
conhecer os perfi s socioeconômicos, compreender os efeitos reais e 
potenciais da presença e do aumento da presença negra no ensino su-
perior e as estratégias utilizadas pelos estudantes como forma de per-
manência na universidade.

2 O GTI foi criado no governo Fernando henrique Cardoso, por meio de Decreto Pre-
sidencial e objetivava pautar a questão racial na agenda nacional. Vale salientar que tal 
decreto foi criado em resposta às pressões dos movimentos negros por políticas de pro-
moção da igualdade racial, mas o GTI não foi aparelhado para cumprir adequadamente 
os seus objetivos e terminou extinto. Sobre este assunto, ver Santos (2007).

3 Projeto de Pesquisa coordenado pela autora e em desenvolvimento no CFP. O Proje-
to encontra-se em seu segundo ano de desenvolvimento e conta com cinco estudantes 
bolsistas do Programa PPq e graduandas/o em Pedagogia: Viviane Santos, Reinaldo 
Neves, Daniela Caldas, Th aislane Lopes e Daiane Alves e outros nove estudantes do 
Programa de Educação Tutorial: Anatália Borges (Pedagogia), Alexsandro Rabaiolli (E. 
Fisica), Antonia Vitória dos Santos (Matemática), Cristina Suedy (Pedagogia), Eli Bis-
po (Filosofi a), Elisangela Santos (E. Fisica), Erieide Carla (Pedagogia), Luma Matos 
(Pedagogia) e Nélia Roque (Pedagogia).
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Os primeiros resultados, objetos dessa refl exão, e que serão ana-
lisados aqui, dizem respeito a 103 estudantes das 7 licenciaturas4 do 
CFP, destes, 45,6% são os primeiros da família a ingressar em uma uni-
versidade pública.

No que diz respeito à cor, 91 dos informantes se autodeclararam 
negros. Sabemos que a identidade étnico-racial está ligada ao senti-
mento de pertencimento a um grupo (racial ou étnico) e é decorrente 
de uma construção social, cultural e política. Em outras palavras, este 
sentimento de pertença tem a ver com a história de vida, a socialização, 
a educação e à consciência adquirida diante das prescrições, racistas ou 
não, de uma dada cultura. Ser negro ou ser preto no Brasil não é uma 
tarefa fácil, principalmente se considerarmos que os modelos positivos 
e de sucesso são muito pouco (ou quase nada) divulgados. Nos espaços 
acadêmicos esta situação pode ser considerada desalentadora e marca-
da ou pela ausência ou pela negação. Por este motivo é que ressaltamos 
a importância destes jovens terem, em sua maioria, se autodeclarado 
negros.

Para compreender este resultado, levantamos a hipótese de que 
os programas de formação e as discussões relacionadas à raça, muito 
presentes no CFP, sobretudo através das atividades vinculadas à PRO-
PAAE, têm levado a uma maior identifi cação dos estudantes com a raça 
negra. Isto fi ca mais evidente se observarmos que 59,2% dos estudan-
tes que participaram da pesquisa possuem algum tipo de bolsa sendo, a 
maioria delas, bolsas vinculadas a projetos do PPq.

Se analisarmos os dados relativos à permanência material, obser-
vamos que mais de 40% do total desses estudantes estão na faixa de 
renda de até 3 salários mínimos e 59,2% possuem algum tipo de bolsa, 
cuja utilização está caracterizada a seguir.

• 72.12% dos estudantes bolsistas têm a bolsa como fundamental para a 
sua permanência na universidade, uma vez que os recursos recebidos 
servem para alimentação, transporte, aluguel, cópia de material para 

4 Educação Física, Pedagogia, Letras com Libras, Matemática, química, Física e Filosofi a.
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estudo e até mesmo para comprar itens de vestuário. Neste grupo, 
estão estudantes que moram sozinhos, são casados ou moram com 
a família, mas esta não dispõe de recursos para ajudar em sua perma-
nência na universidade. A bolsa aqui funciona também como parte 
dos recursos utilizados pela família;

• 19,67% dos bolsistas utilizam o recurso apenas para atividades aca-
dêmicas como reprodução dos materiais disponibilizados nas pastas 
dos professores, compra de livros e participação em congressos, semi-
nários etc. Este grupo de estudantes possui ajuda familiar para a sua 
subsistência;

• 6,41% dos estudantes declaram que a bolsa é utilizada integralmente 
para ajuda nos custos familiares e que não sobram recursos para o in-
vestimento nos estudos. Observe que a diferença entre este grupo e o 
grupo A, é que nesse caso não há investimentos nos estudos, a bolsa 
apenas auxilia a família em sua sobrevivência;

• 1,8% afi rmam que o recurso da bolsa é a única fonte de renda da fa-
mília.

Os jovens negros das classes populares ao ingressarem na univer-
sidade, já se preocupam com as despesas durante a vida universitária 
e, em muitos casos, essa preocupação ocupa a vida das suas famílias 
que buscam meios de viabilizar estes custos. Diante da escassez de re-
cursos, são criadas estratégias e estabelecidas práticas para garantir a 
sobrevivência na universidade. Tais práticas podem ser institucionais, 
representadas pelos recursos que a universidade disponibiliza (bolsas 
de monitoria e iniciação científi ca etc.) como é o caso dos estudantes 
acima representados, mas há ainda aqueles que não são contemplados 
pelas políticas institucionais e buscam através de estratégias informais 
ou mesmo do trabalho regular, nem sempre associado à sua área de 
formação, possibilidades de concluir o curso superior.

Conforme já apontamos em um estudo anterior (SANTOS, 
2009) ao abrir mão de vivenciar a universidade em sua plenitude para 
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poder trabalhar, este estudante impacta a sua permanência simbólica 
na universidade. Aqueles envolvidos em atividades que consomem 
grande parte do tempo e que não mantêm qualquer ligação com a área 
de estudos, enfrentam grande difi culdade em conciliar os estudos com 
o trabalho, pois o tempo para se dedicarem à leitura de textos e realiza-
ção dos trabalhos acadêmicos é exíguo, o que contribui para resultados 
insufi cientes ou mesmo no atraso do curso.

No que diz respeito à permanência simbólica, os primeiros dados 
da pesquisa nos permite afi rmar que, para grande parte destes estudan-
tes, o ingresso na universidade é marcado pelo estranhamento. Trata-se 
de um mundo distante e distinto do seu na medida em que muitos des-
tes jovens são os primeiros da família a ingressar na universidade. Estes 
jovens “estrangeiros” ou outsiders, em geral vindos de um universo mar-
cado pela escassez material e cultural, experimentam uma sensação de 
não pertencimento ao espaço acadêmico e, para isso, muito contribui o 
tratamento indiferente, discriminatório ou mesmo estigmatizante dos 
colegas de turma. Muitos estudantes relatam incômodos com olhares 
de reprovação, comentários ou recusa da participação em trabalhos de 
grupo, não acolhimento que resulta em humilhação, ressentimento ou 
ainda sentimentos de inferioridade.

A persistência desta situação de inadaptação, exclusão e discri-
minação difi culta a permanência simbólica dos estudantes recém-in-
gressos na universidade. Para reverter esta situação é necessário que as 
desigualdades de poder sejam diminuídas e que o outsider se torne um 
nativo, um estabelecido. (ELIAS; SCOTSON, 2000) Como bem anali-
sa Coulon (2008) o estudante recém-ingresso precisa adquirir o status 
de membro – o pertencimento – e para isto, é necessário adquirir e 
decodifi car os códigos da cultura universitária. Perrenoud (1984), afi r-
ma que esses códigos são difusos e estão implicados na prática mais 
insignifi cante, na interação mais insignifi cante, no mais insignifi cante 
objeto, no mais insignifi cante aspecto da vida social. Deste modo, o es-
tudante precisaria participar de todas as atividades, interagir em todos 
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os momentos, viver a universidade de forma plena para dominar estes 
códigos e, então, pertencer.

Mas esta não é uma tarefa fácil. Por sua história, alguns indivíduos 
e instituições já ocupam as posições dominantes e tenderão, conscien-
tes ou não, a adotar estratégias conservadoras que visam manter a sua 
posição. Outros indivíduos, em posições subalternizadas podem adotar 
duas posturas: Ou aceitar a estrutura hierárquica, tomando-a como na-
tural, ou adotar o posicionamento de contestação e subversão à ordem 
vigente. é o que Bourdieu (1989) chama de movimentos heréticos. 
No ambiente universitário, estratégias criativas têm sido desenvolvi-
das como forma de facilitar/promover a “afi liação” e a permanência. 
Nossas primeiras incursões empíricas apontam a criação de grupos de 
“negros universitários” que reivindicam para si e para os seus a possibi-
lidade de “fazer parte”, de ter direito à experiência universitária em toda 
a sua plenitude.

Por isso é que acreditamos que a identifi cação e a compreensão 
das práticas, métodos e experiências (exitosas ou não) para assegurar 
a permanência na educação superior são importantes, fornecendo sub-
sídios para a formulação de políticas que ampliem as possibilidades de 
sucesso dos jovens negros na universidade e, tão importante quanto 
isso, a inserção qualifi cada destes jovens na vida social plena.
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AÇãO AFIRMATIVA:  
uma resposta à crise de legitimidade  

das universidades públicas

A N A  CR I ST I N A  D O  E S P í R I TO  S A N TO

G EO R G I N A  G O N Ç A LV E S  D O S  S A N TO S

S Ô N I A  M A R I A  R O Ch A  S A M PA I O

AS CRISES DA UNIVERSIDADE NO SéCULO xx 

Ao longo dos séculos, a sociedade passou por profundas transforma-
ções sociais, políticas e culturais incorporando novos princípios e va-
lores. A universidade para sobreviver como instituição social também 
incorporou novas missões e/ou substituiu a missão civilizatória, in-
troduzindo uma missão vocacional e profissionalizante, construindo 
para isso modelos diferentes no intuito de contemplar as novas de-
mandas ancoradas na cultura e ideologia política de cada país. Vale 
ressaltar que, durante a sua longa trajetória, apresentou oscilações na 
escala de prestígio da sociedade, chegando a ser supressa na Revo-
lução Francesa pela sua forte vinculação com a elite da época – alvo 
direto da Revolução.
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Atualmente, além da formação dos intelectuais que produzem e 
disseminam o conhecimento, a universidade é responsável pela forma-
ção profi ssional, pela produção de conhecimento e do capital simbó-
lico,1 pela construção e difusão da cultura e da educação humanística, 
artística e científi ca e, mais recentemente, ela está sendo convocada a 
promover a transformação crítica da sociedade. 

Segundo Santos e Almeida Filho (2008), a sociedade moderna 
demandou a produção de conhecimentos culturais médios e funcionais 
necessários à formação de mão de obra qualifi cada na sociedade capita-
lista e industrial. Já nos séculos xVII e xVIII percebe-se a inclusão da 
formação vocacional e profi ssional no rol dos inúmeros objetivos das 
universidades. No fi nal do século xx, em decorrência da contraposição 
de objetivos divergentes e concorrentes, a universidade é marcada por 
três grandes crises: a crise de hegemonia, a crise de legitimidade e a 
crise institucional. (SANTOS, 1995)

Santos (1995) afi rma que a crise hegemônica se estabeleceu quan-
do a universidade não foi mais capaz de desempenhar suas múltiplas 
funções contraditórias, perdendo a credibilidade pelo Estado e pela 
sociedade, que buscaram alternativas em outras instituições. Ela per-
de, assim, a sua exclusividade na produção de conhecimento. O ten-
sionamento entre a produção da alta cultura elitista e a produção de 
conhecimento utilitário para o mundo industrial provocou a crise de 
hegemonia dentro da universidade.

A hierarquização de saberes especializados, aliada a restrição de 
acesso e credencialização das competências, opõe-se aos princípios de 
democratização e igualdade de oportunidades, defendidos pela socie-
dade contemporânea, levando as universidades à crise de legitimidade, 
que se confi gura pela perda de aceitação consensual. Percebe-se, social-
mente, a falência dos objetivos coletivamente assumidos.

O confronto entre a constante busca por autonomia na defi ni-
ção de seus objetivos e valores e o apelo da efi cácia e produtividade – 

1 O valor social atribuído ao conhecimento, uma concepção teórica de Bourdieu.
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princípios da sociedade competitiva capitalista – levaram à crise insti-
tucional das universidades, que se caracteriza pela imposição à univer-
sidade de modelos e critérios de gestão empresariais ou de responsabi-
lidade social, comprovadamente efi cientes e efi cazes, porém com lógi-
cas e objetivos distintos da especifi cidade organizativa da universidade. 
Segundo Santos e Almeida Filho (2008), essa crise vem dominando 
as atenções sobre as outras duas, pela pressão que a universidade vem 
sendo submetida para que a sua gestão administrativa siga os padrões e 
indicadores de desempenho defi nidos por seus fi nanciadores.

Afectada irremediavelmente a hegemonia, a legitimidade é 
simultaneamente mais premente e mais difícil. A luta pela 
legitimidade vai assim ser cada vez mais exigente e a refor-
ma da universidade deve centrar-se nela. São cinco as áreas 
de acção neste domínio: acesso; extensão; pesquisa-acção; 
ecologia de saberes; universidade e escola pública. (SAN-
TOS; ALMEIDA FILhO, 2008, p. 60-61)

Este artigo pretende debruçar-se sobre a crise de legitimidade das 
universidades públicas brasileiras, descrevendo de maneira sucinta os 
principais fatos históricos e os valores que a sociedade brasileira foi in-
corporando para entender a crise de legitimidade instalada no seio da 
universidade brasileira. 

O hISTÓRICO DAS CRISES NA UNIVERSIDADE PúBLICA 
Bra SILEIra 

Para Santos e Almeida Filho (2008), há mais de 50 anos que a uni-
versidade pública brasileira2 vivencia sua crise institucional, que mo-
nopoliza a atenção e os propósitos das reformas universitárias até aqui 
implantadas. Tal situação vem contribuindo para que a universidade e 

2 As primeiras universidades brasileiras foram instituídas no século xx, no ano de 1920, 
pela aglomeração de faculdades e adotando o modelo vocacional francês. Porém, o En-
sino Superior esteve presente desde a descoberta do Brasil, pois as primeiras faculdades 
surgiram no Brasil Império. (BOAVENTUra , 2009)
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seus serviços sejam paulatinamente desassociados do imaginário cole-
tivo como um bem público. Essa crise tem origem no endividamento 
externo brasileiro, do fi nal da década de 1960. O Estado brasileiro prio-
rizou a industrialização do país em detrimento do compromisso com a 
universidade, reduzindo as verbas destinadas à sua manutenção.

O “milagre econômico” da década de 1970 não perdurou e o Brasil 
se depara, nos anos 1980, com a maior recessão vivida desde a Grande 
Depressão mundial. Em consequência da queda de investimentos, pro-
vocada pela crise econômica, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 
caiu, aumentando a dívida pública com a promessa de manter o so-
nho do crescimento econômico. Esse conjunto de fatores levou o país a 
uma infl ação de 2.000%. Na década de 1980, a universidade brasileira 
atravessava um momento de grande estagnação e descapitalização. O 
regime militar exercia um controle político sobre a autonomia das uni-
versidades e buscava eliminar a produção e a divulgação do conheci-
mento crítico, patrocinando a abertura do Ensino Superior aos setores 
privados nacionais e internacionais. (REBOUÇAS, 2008)

Em meados da década de 1980, com a Nova República, o Brasil ex-
perimenta o paradoxo da crise econômica e ao mesmo tempo a recupe-
ração da sua autoestima política. Neste período de transição do regime 
autoritário à democracia, em resposta a forte crise fi nanceira, verifi ca-se 
nas universidades uma tendência à privatização. Essa tendência é o refl e-
xo do novo modelo econômico mundial – o neoliberalismo.3 A implan-
tação desse modelo fomentou a ideia de insolubilidade dos problemas 
da universidade pública e a abertura ao mercado foi apresentada como a 
única solução. O resultado dessa política foi o aquecimento do mercado 
privado de Ensino Superior e a transferência de recursos fi nanceiros e 
humanos da universidade pública para o setor privado.

O fi nal do século xx é o momento do baixo crescimento econô-
mico, do aumento do desemprego, do enfraquecimento dos movimen-
tos sociais, da diminuição da autonomia do Estado, da subordinação à 

3 Esse modelo baseia-se na livre concorrência, através da política de abertura dos merca-
dos e privatização das empresas estatais.
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lógica do capital fi nanceiro. O Fundo Monetário Internacional (FMI) 
controla a ação do Estado brasileiro com o rigor da cartilha já implanta-
da em outros países, penalizando a ordem e o desenvolvimento social. 
O Estado brasileiro adota a estratégia de promover ofertas simplifi ca-
das de serviços a um baixo custo, buscando uma maior abrangência e a 
privatização como estímulo à ampliação dos mercados para a oferta de 
bens e serviços sociais, priorizando ações públicas focadas em grupos 
sociais impossibilitados de exercer o consumo – única ação desejada 
para os indivíduos na lógica neoliberalista. As reformas concentram-
se na privatização, estabilização monetária e liberalização do mercado. 
Por outro lado, alguns avanços referentes à garantia de direitos sociais 
foram implantados: a universalização do atendimento a saúde, através 
da implantação do Sistema único de Saúde (SUS), e a universalização 
do acesso à educação pela implantação de uma política quantitativa 
de oferta ao ensino básico. A política adotada para garantir o direito à 
educação e à saúde não escapou à lógica neoliberal, favorecendo a pri-
vatização da saúde e da educação através da proliferação dos planos de 
saúde, escolas e universidades particulares.

Nesse período, na universidade pública brasileira, as crises de 
hegemonia e legitimidade foram potencializadas e somadas à crise 
institucional. A crise de hegemonia foi gerada quando a universidade 
brasileira perdeu a exclusividade na produção de conhecimento e, em 
consequência, perdeu a credibilidade por parte do Estado e da socie-
dade que buscaram alternativas em outras instituições para formação 
especializada. O agravamento da crise de legitimidade ocorreu em fun-
ção da diminuição da priorização das políticas sociais mantidas pelo 
Estado, induzida pelo vigente modelo econômico neoliberal. O resul-
tado dessa política foi o aquecimento do mercado privado de ensino e a 
transferência de recursos fi nanceiros e humanos da universidade públi-
ca para o setor privado. (REBOUÇAS, 2008) A universidade pública 
foi induzida a enfrentar a crise fi nanceira, aportada no ideal neoliberal, 
gerando suas próprias receitas através do estabelecimento de parcerias, 
privatizando partes de seus serviços.
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No início do século xxI, movimentos sociais organizados, setores 
da sociedade e o Banco Mundial cobram do governo brasileiro ações 
que aumentem a geração de trabalho e renda, além de políticas que 
diminuam as desigualdades sociais e regionais e favoreçam a inclusão 
social.4 Nesse contexto, impregnado pela preocupação social, surgem 
as políticas de ações afi rmativas no Brasil, com o objetivo de incluir 
representantes de grupos marginalizados da sociedade para uma con-
dição de cidadão pleno.

A ORIGEM DAS AÇõES AFIRMATIVAS

Os programas de ações afi rmativas fundamentam-se nos princípios 
de igualdade e proporcionalidade. O termo “ação afi rmativa” come-
çou a ser utilizado nos anos 1960, porém as ideias que sustentam este 
conceito circulam no mundo há muito tempo – países como a índia 
e Malásia já adotaram ações com esses princípios. Segundo Skrent-
ny (1996), o conceito de ação afi rmativa é proveniente do conceito 
equidade, que surgiu na Inglaterra para amenizar a dureza do sistema 
de leis comuns (common laws). O termo ação afi rmativa foi utilizado 
pela primeira vez nos EUA, na legislação trabalhista de 1935. Nesse 
contexto foi defi nido que um empregado não poderia ser discrimina-
do por pertencer a um sindicato.

O conceito de ações afi rmativas tomou proporções mais amplas do 
que uma mera política antidiscriminatória. O conceito de ação afi rmativa 
representa, atualmente, a ideia de compensar, no presente, determina-
dos segmentos sociais pelos obstáculos que seus membros enfrentam, 
por motivo da discriminação e marginalização no passado. Esse concei-

4 A partir dos anos 1990, observa-se um fortalecimento da autonomia administrativa dos 
estados e municípios, fomentando a descentralização de políticas públicas. As reformas 
promovidas pelo Estado neste período, de maneira geral, apresentam um caráter regula-
tório, administrativo e voltado às políticas sociais. As resistências às reformas foram su-
peradas, graças ao controle da infl ação e implantação de programas de assistência social, 
como o Bolsa Família. Neste período, observa-se também a retomada de políticas públi-
cas e uma forte preocupação com a mobilização social e a estabilização da economia.
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to refere-se a programas (públicos e privados) que buscam aumentar a 
participação de sujeitos pertencentes a minorias (raciais, étnicas, gênero, 
origem nacional etc.) em todas as esferas da vida pública.

As ações afi rmativas americanas se desenvolveram sob quatro ver-
tentes: a primeira foi a conscientização da sociedade americana sobre 
a necessidade de inclusão social da população negra; a segunda foi o 
estabelecimento de apoio fi nanceiro do Governo Federal aos estados, 
municípios, instituições educacionais e empresas privadas objetivando 
a promoção social da população negra; a terceira foi o estabelecimento 
de percentuais proporcionais a representatividade da população negra 
no acesso ao trabalho, escolas e universidades; e a quarta foi a conces-
são de fi nanciamento para empresários negros e outras minorias, vi-
sando construir uma classe média composta por esses grupos. (SILVA, 
1994)

A reconstrução do Estado democrático brasileiro, a partir de 1985, 
baseou-se nos modelos adotados na Europa e Estados Unidos. Os para-
digmas de nação e direitos civis foram modifi cados e a noção de identi-
dade cultural nacional5 deu lugar aos paradigmas de multiculturalismo6 
e multirracialismo. O conceito de democracia, associado inicialmente à 
liberdade e igualdade individual, é substituído pelos direitos coletivos e 
necessidade de garantir a igualdade de oportunidades a grupos sociais 
distintos. (GUIMARãES, 2006)

Nas últimas décadas, os Estados democráticos estão sendo pres-
sionados, pelos movimentos e organizações sociais, para incluir, em 
suas agendas, políticas de inclusão de grupos historicamente discrimi-
nados, no intuito de diminuir as desigualdades socioeconômicas cria-
das pela exclusão. O Estado brasileiro também se viu obrigado a colo-
car em sua agenda as políticas de ações afi rmativas.

5 Originada no século xIx, caracterizada pelo pertencimento cultural, linguístico e racial 
hegemônico. (GUIMARãES, 2006)

6 Ideologia caracterizada pelo reconhecimento de novas identidades sociais baseadas na 
raça e na cultura. (GUIMARãES, 2006)
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No Brasil, o movimento negro iniciou suas lutas denunciando a 
existência do preconceito racial no país. é o início da contestação do 
mito fundador de nação brasileira – mestiça e culturalmente homogê-
nea. Nos anos 1970, o alvo do movimento negro foi a discriminação 
racial que atravessava a sociedade brasileira. Esta mudança de foco 
relaciona a pobreza negra às desigualdades de tratamento e acesso a 
oportunidades em função da raça. A partir de 1988, com a criminaliza-
ção do racismo no Brasil,7 o movimento negro desenvolve um trabalho 
em defesa dos direitos civis dos negros. Diante do fracasso do combate 
das desigualdades sociais pela punição, o movimento negro brasilei-
ro reivindica a adoção de políticas de ações afi rmativas, já adotas nos 
Estados Unidos nos anos 1960 e pelo governo sul-africano. (GUIMA-
RãES, 2003)

A discussão sobre adoção do Programa de Ações Afi rmativas é ba-
lizada em pesquisas realizadas na sociedade com o objetivo de investi-
gar a condição social de um determinado grupo da população, diagnos-
ticando a desigualdade socioeconômica cultural dessa parcela para se 
estabelecer um programa que atenda verdadeiramente sua necessidade 
de inclusão em todos os aspectos relevantes ao exercício da cidadania, 
como o trabalho digno e a educação formal de qualidade.

As universidades públicas têm muito a contribuir com o desen-
volvimento socioeconômico do estado e do país, pois elas se apresen-
tam como o principal espaço público de produção de conhecimento 
e formação profi ssional dos indivíduos. (DIAS SOBRINhO, 2005) 
A educação superior é um elemento capaz de propiciar a mobilidade 
social em consequência do seu alto poder de empregabilidade, em 
uma sociedade cada vez mais complexa do ponto de vista científi co 
e tecnológico, que estratifi ca as melhores colocações para os sujeitos 
com maior capital intelectual. (ALMEIDA FILhO et al., 2010)

7 A constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, parágrafo xLII, institui o racismo 
como um crime inafi ançável e imprescritível.
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Ações a� rmativas na Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Segundo Brandão (2005), no Brasil, as primeiras iniciativas de 
ação afirmativa ligadas à questão educacional surgiram em 1992, 
através de Organizações Não Governamentais (ONG), com a ofer-
ta de cursinhos preparatórios aos vestibulares voltados para alunos 
sem recursos e/ou afrodescendentes. A Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade Estadual da Bahia (Uneb) 
foram as primeiras universidades brasileiras a aprovar sistemas de 
cotas raciais.

Depois de dois anos de elaboração8 e ampla discussão com a co-
munidade, em 17 de maio de 2004, foi aprovado pelo Conselho Uni-
versitário da UFBA (Consuni) o Programa de Ações Afi rmativas da 
UFBA com 41 votos favoráveis, 2 contrários e 2 abstenções. Segundo 
Almeida Filho e colaboradores (2005), esse programa estrutura-se 
em quatro eixos: preparação, acesso, permanência9 e pós-perma-
nência. Foram previstas atividades de melhoria da formação de es-
tudantes da rede pública,10 maior divulgação da UFBA para esta co-
munidade, ações de preparação para o vestibular com apoio a cursos 
pré-vestibulares gratuitos ou subsidiados, publicação de material di-
dático, permanência nos cursos de graduação e ingresso e conclusão 

8 Em 21 de outubro de 2002, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Con-
sepe) deliberou pela constituição de um grupo de trabalho (GT) com o objetivo de 
estudar, sistematizar e apresentar uma proposta de inclusão social – inserção das popu-
lações sub-representadas na universidade. A criação do GT foi resultado da proposta 
preliminar de ação afi rmativa para acesso e permanência de negros na UFBA, elaborada 
pelo Ceafro - um programa do Centro de Estudos Afro-orientais (Ceao) voltado para 
educação e cidadania de jovens e adolescentes negros. (SANTOS, 2012)

9 Objetivando apoiar a permanência dos alunos na instituição foram pensadas as seguin-
tes medidas: revisão da grade de horários da UFBA visando atender a necessidade de 
alunos que necessitem trabalhar para se manter na universidade; abertura de cursos em 
horários noturnos e aulas em fi ns de semana; programa de sucesso escolar com tutoria, 
reforço e acompanhamento acadêmico e um programa de apoio social ao estudante de 
baixa renda. 

10 Foram propostas ações de incremento da qualidade do ensino ministradas nas escolas 
públicas na Bahia, melhorando a qualifi cação dos alunos egressos dessas escolas através 
do aperfeiçoamento da formação inicial e continuada de professores com a oferta de 
cursos destinados a este público.
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com êxito nos cursos de pós-graduação, além de uma política de cotas 
para ingresso de alunos provenientes de escolas públicas, priorizando 
o ingresso de alunos de etnia negra (preta e/ou parda) na instituição. 
(ALMEIDA FILhO, 2005)

O sistema de cotas é a ação com maior visibilidade e a que levan-
ta maior polêmica, pois reserva 43% das vagas, de todos os cursos de 
graduação, para alunos oriundos de escolas públicas, sendo que, nes-
te universo, 85% são destinados aos autodeclarados negros (pretos e 
pardos) e 15% para não negros. Um percentual de 2% foi destinado 
aos descendentes de índios e uma reserva de duas vagas em cada cur-
so para índios aldeados e estudantes vindos de comunidades quilom-
bolas. (UFBA, 2004) A possibilidade de acesso à universidade an-
tes do sistema de cotas era desigual, principalmente nos cursos com 
maior concorrência e prestígio social em decorrência da desigualdade 
socioeconômica. O objetivo dessa política consiste em acelerar a in-
clusão de grupos sociais, econômicos e étnicos em desvantagem até 
que se torne desnecessária esta reserva. O sistema de cotas adotado 
nas instituições de Ensino Superior é uma solução de contorno para 
o grave problema de educação no país; pode ser visto como uma ação 
estratégica pontual, cujo foco é direcionado apenas para o ingresso, 
procurando alterar o cenário de exclusão dos afrodescendentes do 
Ensino Superior.

Antes da implantação do sistema de cotas, a UFBA já apresentava 
um número elevado de alunos oriundos de escolas públicas e autode-
clarados negros (pretos ou pardos). Estudos mais apurados demons-
traram a existência de uma distribuição desigual da composição social 
e racial/étnica tanto dos candidatos como dos aprovados nos diversos 
cursos da instituição. Era visível o fosso entre os alunos de escolas pú-
blicas e alunos de escolas privadas, principalmente nos cursos mais 
concorridos e historicamente procurados por brancos. O sistema de 
cotas adotado pela UFBA procurou compatibilizar os princípios da 
meritocracia com a democratização, promovendo uma igualdade de 
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acesso à educação superior mediante a incorporação dos excluídos11 
em todos os seus cursos de graduação, mantendo o desempenho dos 
alunos como forma legítima para ingresso na instituição. Como as 
ações de melhoria do ensino fundamental e médio demandam muito 
tempo para que se verifi quem resultados signifi cativos, aguardar esse 
tempo implicaria em condenar pelo menos mais uma geração à exclu-
são do Ensino Superior. (ALMEIDA FILhO et al., 2010)

O qUE MUDOU NA UFBA COM A ADOÇãO DE AÇõES 
AFIRMATIVAS

Após a implantação da política de ações afi rmativas, evidencia-se uma 
mudança signifi cativa no perfi l do corpo discente: percebe-se uma am-
pliação do acesso de estudantes de origem popular na UFBA. A análise 
das mudanças abordadas neste artigo refere-se apenas a representativi-
dade da população alvo das ações afi rmativas nos diversos cursos ofere-
cidos pela UFBA. Não foram realizadas análises das mudanças ocorri-
das em relação à gestão acadêmica e pedagógica.

Comparando os dados do questionário Socioeconômico e Cul-
tural12 dos anos 200413 e 2011,14 percebe-se uma mudança signifi cativa 
no perfi l dos candidatos e alunos desta instituição, principalmente se 
forem analisadas as mudanças ocorridas nos cursos mais prestigiados.15

11 Identifi cados nas pesquisas pela origem escolar e etnia racial.
12 Parte integrante do Requerimento de Inscrição para o processo seletivo da UFBA nos CPL, 

elaborado pela Assessoria de Planejamento da UFBA (Assplan) e do Sistema do Vestibular. 
Dados fornecidos pela Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (Proplan/UFBA).

13 Ano anterior à adoção do sistema de cotas na UFBA e que representa o perfi l dos alunos 
antes da implantação desta política. A fi dedignidade das informações referentes à etnia, 
em princípio, estaria eximida de possíveis declarações distorcidas e/ou tendenciosas 
para obtenção de privilégios nas vagas destinadas aos afrodescendentes.

14 Perfi l mais atual dos alunos após a adoção do sistema de cotas, no início da elaboração 
do artigo.

15 Escala de prestígio dos cursos superiores, adotada no estudo O negro e a universidade 
brasileira. (qUEIROz, 2004) A classifi cação de prestígio dos cursos resultou de um 
levantamento realizado em 1997, com empresas da área de recursos humanos da Re-
gião Metropolitana de Salvador, sobre o valor das profi ssões. Os cursos considerados 
como de alto prestígio correspondem também ao nível de concorrência no vestibular 
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A leitura dos Gráfi cos 1 e 2 revela uma maior incorporação de 
alunos pertencentes a etnias e estratos sociais diferentes, com realida-
des socioeconômicas e culturais distintas, convivendo nos cursos mais 
procurados da instituição e de maior prestígio social. Este é o espaço 
onde se verifi ca de maneira mais contundente o confronto acirrado das 
classes sociais da sociedade baiana, a partir de 2005. O Gráfi co 1 de-
monstra que a distribuição étnica dos estudantes aprovados nos cursos 
da UFBA, no ano de 2011, está mais próximo do perfi l étnico-racial 
dos candidatos inscritos, porém ainda não corresponde a proporção 
do perfi l demográfi co da cidade de Salvador.16 Ao observar os dados 
do ano anterior ao ano de adoção do sistema de cotas, percebe-se uma 
maior participação de brancos aprovados no processo seletivo, princi-
palmente nos cursos de alto prestígio, onde a concorrência é mais acir-
rada e a meritocracia é mais explicitada.

Gráfi co 1 – Etnia dos inscritos, aprovados e aprovados em cursos de Graduação de 
alto prestígio nos processos seletivos de 2004 e 2010 (em percentuais) da UFBA

Fonte: Elaboração da autora com base em dados do questionário Socioeconômico da UFBA 
(2012).

da UFBA, e são: Medicina, Direito, Odontologia, Administração, Processamento de 
Dados, Engenharia Elétrica, Psicologia, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Arqui-
tetura e Engenharia química.

16 Salvador é composta por uma população de 29,36%de pretos, 52,55% de pardos e de 
17,68% de brancos. (IBGE, 2009)
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Gráfi co 2 – Renda familiar dos inscritos, aprovados e aprovados nos cursos de 
graduação de alto prestígio nos processos seletivos de 2004 e 2011 (em percentuais) 
da UFBA

Fonte: Elaboração da autora com base em dados do questionário Socioeconômico da UFBA (2012).

Observando o Gráfi co 2, após a implantação do sistema de cotas, 
percebe-se um número maior de candidatos inscritos com renda fami-
liar abaixo de três salários mínimos e um aumento de 24,6% de candi-
datos aprovados em CPL na UFBA com este perfi l econômico. O as-
pecto mais relevante é o aumento de 22% de candidatos aprovados em 
cursos de alto prestígio com renda familiar de até três salários mínimos. 
Esses cursos estão sendo pleiteados por estudantes de origem popular 
em função do sistema de cotas e das políticas de ação afi rmativa ado-
tadas pela instituição. Os cursos de alto prestígio oferecem para os es-
tudantes de camada popular maior possibilidade de mobilidade social, 
por possuir maior valorização socioeconômica. é importante salientar 
que 55% dos candidatos ao vestibular de 2011 da UFBA inscreveram-
se para cursos de alto prestígio.

Em relação ao ensino básico, o Gráfi co 3 demonstra que a média 
dos escores17 vem caindo tanto para brancos como para negros (pretos 
e pardos), o que salienta uma necessidade de melhoria na educação bá-
sica baiana. O Gráfi co 4 evidencia uma diferença signifi cativa de desem-
penho entre os alunos oriundos de escolas públicas e particulares. Esta 

17 Pontuação obtida pelos candidatos no vestibular. 
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diferença é mais acentuada nos cursos de alto prestígio. A UFBA precisa 
integrar esses alunos para promover uma real inclusão e desenvolver co-
nhecimentos que contemplem a diversidade de realidades existentes na 
sociedade baiana, mantendo a excelência da universidade pública. 

Gráfi co 3 – Média dos escores apresentados pelos inscritos, aprovados e aprovados em 
cursos de alto prestígio nos processos seletivos de 2004 e 2011, segundo a etnia na UFBA

Fonte: Elaboração da autora com base em dados do questionário Socioeconômico da UFBA (2012).

A UFBA pode contribuir para diminuir essas diferenças através 
da percepção das falhas e da indicação de mudanças nos currículos do 
ensino fundamental e médio, buscando preparar melhor os estudantes 
para o Ensino Superior.

Gráfi co 4 – Média dos escores apresentados pelos inscritos, aprovados e aprovados 
em cursos de alto prestígio nos processos seletivos de 2004 e 2011, segundo a origem 
escolar na UFBA

Fonte: Elaboração da autora com base em dados do questionário Socioeconômico da UFBA (2012).
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Apesar da mudança no perfi l dos aprovados na UFBA de 2004 
para 2011, a média dos escores continua mais alta entre brancos, alunos 
oriundos de escolas particulares e provenientes de famílias com maior 
renda, refl etindo as melhores oportunidades de acesso ao ensino fun-
damental e médio entre os mais favorecidos do ponto de vista socioe-
conômico e cultural. Vale ressaltar que a UFBA ainda não conseguiu 
adotar todas as medidas previstas em seu programa de ações afi rmati-
vas, como o oferecimento em larga escala de cursos noturnos e a con-
centração de aulas nos fi nais de semana.

Objetivando melhor descrever o perfi l socioeconômico dos can-
didatos e estudantes da UFBA e ratifi car as mudanças percebidas, antes 
e depois da adoção de ações afi rmativas, foi utilizado um indicador so-
cioeconômico que leva em consideração a trajetória escolar e a situação 
de trabalho do estudante no ato da inscrição no vestibular. Dessa ma-
neira, foi aplicada a escala Fator Socioeconômico (FSE)18 nos dados do 
questionário Socioeconômico e Cultural dos anos 2004 e 2011. Essa 
escala permite expressar a condição socioeconômica do estudante e é 
utilizada para comparar a situação de grupos diferentes de estudantes 
através de seus valores médios e desvios padrões. Essa escala combina 
e atribui pontos de 0 a 2 para as seguintes variáveis: natureza da insti-
tuição onde cursou o Ensino Médio (pública/particular), tipo de curso 
médio frequentado pelo estudante (colegial/profi ssionalizante), turno 
que concluiu o Ensino Médio (diurno/noturno), situação de trabalho 
do estudante ao inscrever-se no vestibular, renda familiar, instrução dos 
pais e a profi ssão do responsável. A escala FSE assume valores discretos 
inteiros entre 0 e 10, porém, os valores médios do FSE para grupos dis-
tintos são expressos em uma escala contínua com um decimal.

Segundo Braga e Peixoto (2006), a escala FSE foi comparada com 
a escala da Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Merca-

18 Escala desenvolvida por Mauro Mendes Braga e Maria do Carmo Lacerda Peixoto e 
descrita no livro o Censo socioeconômico e étnico dos estudantes de graduação da UFMG. 
(Bra GA; PEIxOTO, 2006) Essa escala tem sido empregada em diversos trabalhos re-
lativos à UFMG desde 1999. Como exemplo: Araújo e colaboradores (2004); Braga, 
Peixoto e Bogutchi (2001); Gazzola, Peixoto e Braga (2004); Braga e Peixoto (2006).
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do (Abipeme)19 e foi observada uma excelente correlação entre ambas. 
Franco e Loschi (2005), em estudos independentes sobre as chances 
de aprovação no vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) afi rmam que a escala FSE discrimina melhor os candidatos 
do que a escala Abipeme, justifi cando a sua utilização no estudo com-
parativo da UFBA.

Observando o Gráfi co 5, percebe-se um acréscimo na condição 
socioeconômica dos candidatos inscritos na UFBA no período de 2004 
a 2011, tanto para os cursos de alto prestígio como para os demais cur-
sos. Esse fato é ratifi cado através dos dados publicados, em 2012, pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que apontam uma 
signifi cativa melhoria da condição econômica dos baianos. Outro fato 
a ser observado é que os candidatos inscritos em cursos de alto prestí-
gio apresentam um media do FSE superior quando comparado com os 
demais cursos. 

Gráfi co 5 – Média do Fator Sócio Econômico (FSE) para os candidatos inscritos no 
vestibular da UFBA nos anos de 2004e 2011

Fonte: Elaboração da autora com base em dados do questionário Socioeconômico da UFBA (2012).

19 Escala socioeconômica mais empregada no Brasil, também conhecida como Critério 
Brasil. Ela busca identifi car o poder de compra dos indivíduos. Combina itens de con-
forto familiar, nível de instrução do chefe da família, resultando em oito categorias so-
ciais: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E.
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Gráfi co 6 – Média do Fator Sócio Econômico (FSE) para os candidatos aprovados no 
vestibular da UFBA nos anos de 2004 e 2011

Fonte: Elaboração da autora com base em dados do questionário Socioeconômico da UFBA (2012).

Analisando a condição de aprovação dos estudantes no Gráfi co 6, 
percebe-se que a condição socioeconômica dos estudantes aprovados 
em curso de alto prestígio apresenta uma tendência de queda no perío-
do de 2004 a 2011, ou seja, segundo o FSE, os estudantes que ingressa-
ram nos cursos de alto prestígio após a adoção da política de reserva de 
vagas possuem uma condição socioeconômica um pouco mais baixa. 
Ainda é pequena a redução, mas esse fato fornece indícios de que, gra-
ças à política de ações afi rmativas, outros extratos da população come-
çam a ter acesso à UFBA.

O maior ingresso de alunos oriundos de classes populares nas 
instituições públicas permitiu pressionar o Governo Federal a dispo-
nibilizar mais recursos para estas instituições. Os recursos oriundos da 
política de descentralização orçamentária da Secretaria de Educação 
Superior do Ministério da Educação (Sesu/MEC) fomentaram a im-
plantação do Programa Permanecer na UFBA, no ano de 2007. Este 
programa faz parte das ações da Coordenadoria de Ações Afi rmativas, 
Educação e Diversidade da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da 
Universidade, cujo objetivo é assegurar a permanência bem-sucedida 
de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. Os recursos são 
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destinados a bolsas de permanência com ações no campo da extensão 
universitária, iniciação ao ensino e à pesquisa, voltadas principalmente 
à formação e apoio social aos estudantes, bem como à consolidação de 
novas estruturas universitárias que possibilitem a sustentabilidade da 
política de acesso ao Ensino Superior.

No ano de 2007, foi criado o Plano Nacional de Assistência Es-
tudantil (Pnaes), programa que objetiva democratizar as condições de 
permanência de alunos na educação superior pública federal e redu-
zir as taxas de evasão e retenção através da assistência a estudantes de 
graduação presencial. Nesse programa, são contempladas ações de mo-
radia estudantil, alimentação, transporte, assistência à saúde, inclusão 
digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. (Bra SIL, 2011)

O estado brasileiro promove, também, ações de inclusão de estu-
dantes de classe popular nas instituições de Ensino Superior particu-
lar. Neste sentido, são adotadas duas vertentes: a concessão de bolsas 
de estudo, através do Programa Universidade para Todos (Prouni) e a 
concessão de fi nanciamento estudantil, através do Fundo de Financia-
mento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

CONSIDEra ÇõES FINAIS

é necessário compreender o peso das injunções externas, em um mun-
do globalizado, e perceber a perda de autonomia dos estados e das ins-
tituições submetidos à lógica capitalista vigente. Importante, também, 
é identifi car a intencionalidade da apropriação indevida do conceito 
de cidadania no capitalismo, simplifi cando-a a mera condição de direi-
to ao consumo, uma alavanca motriz da lógica de mercado vigente. O 
grande desafi o dos Estados globalizados é o de promover uma política 
de desenvolvimento atrelada a valores, buscando resolver os problemas 
sociais, diminuindo a desigualdade, principalmente na distribuição das 
suas riquezas e direitos. A correlação entre os direitos e os deveres con-
cretiza a cidadania; uma política de Estado precisa promover os direi-
tos de seus cidadãos para garantir a sua legitimidade.
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A possibilidade de democratização do acesso através do sistema 
de cotas e a ampliação de vagas no Ensino Superior, com investimento 
do estado brasileiro, podem redefi nir a universidade como um direito 
social, fomentando um processo de universalização. A política de ações 
afi rmativas deve ser entendida como uma medida reparatória ou com-
pensatória e não como um benefício concedido a determinados gru-
pos. O sistema de cotas é apreendido aqui como uma tentativa de in-
clusão diferenciada enquanto não surgem mecanismos de nivelamento 
entre os concorrentes ao Ensino Superior, ou não se estabelece uma 
nova forma de ingresso. Essa política não é uma ação única e defi nitiva 
para resolver o problema da exclusão, mas deve ser implanta  da em con-
junto com ações que melhorem a qualidade do ensino público desde a 
educação de base. 

A ampliação de vagas e a adoção de ações afi rmativas no Ensino 
Superior aumentam a participação de indivíduos, pertencentes a clas-
ses populares, no ambiente pensado para a elite. Percebe-se através dos 
dados apresentados neste capítulo que a UFBA buscou compatibilizar 
os princípios da meritocracia com a democratização, fomentando a in-
clusão de grupos excluídos em todos os seus cursos, mantendo o desem-
penho dos alunos como forma legítima para ingresso na universidade.

A diminuição da distância entre a universidade e a sociedade, atra-
vés da adoção de ações afi rmativas, tem contribuído de maneira sig-
nifi cativa para uma revalorização e consequente legitimidade das uni-
versidades públicas brasileiras. Esse fato pode ser percebido através do 
aumento do orçamento destinado às instituições federais nos últimos 
anos, que saltou do patamar de R$ 6,4 bilhões no ano de 2003 para o 
valor de R$ 20,7 bilhões em 2010, incluindo a criação de 14 novas uni-
versidades públicas no período de 2003 a 2010, segundo a Sinopse das 
Ações do MEC Edição 2/2011. (Bra SIL, 2011)

Apesar da descapitalização e mercantilização neoliberal do ensino 
público brasileiro, as universidades públicas, no Brasil, possuem maior 
prestígio social e apresentam um melhor desempenho no Exame Na-
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cional de Desempenho de Estudantes (Enade),20 das 27 instituições 
que obtiveram nota cinco, 16 são instituições públicas. Fomentar o in-
gresso de estudantes de origem popular neste espaço pode acelerar a 
mobilidade social desses sujeitos.

há a necessidade de se elaborar políticas institucionais que pro-
movam a discussão dessas desigualdades e principalmente a integração 
desses sujeitos, pertencentes a diferentes classes sociais, com realida-
des  socioeconômicas e culturais distintas, no intuito de legitimar esta 
instituição como um local de produção de conhecimento necessário à 
sociedade brasileira ainda tão desigual. Além disso, a universidade tem 
muito a colaborar com a educação básica brasileira através de pesquisas, 
intervenções e principalmente pela adequação da grade curricular dos 
cursos que formam os professores desses níveis educacionais. quanto 
maior a aproximação entre escolas e universidades, mais rapidamen-
te poderão ser minimizadas as discrepâncias entre o ensino básico e 
o superior. Acredita-se que, apenas com esses esforços conjuntos será 
confi gurada uma verdadeira inclusão e promoção da igualdade social 
na sociedade brasileira e legitimidade das universidades brasileiras. 
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EDUCAÇãO SUPERIOR E INCLUSãO DE 
ESTUDANTES SURDOS OraLIzADOS

L ET í CI A  S I LV E I R A  VA S CO N CE L O S

S Ô N I A  M A R I A  R O Ch A  S A M PA I O

ESTUDOS SOBRE A UNIVERSIDADE

Ainda são relativamente poucos os estudos nacionais sobre educação 
superior. Por muito tempo a universidade interessou-se por pesquisar 
quase tudo, menos a si mesma. (ALMEIDA FILhO, 2011; SAMPAIO, 
2011) Finalmente, as atuais mudanças por que tem passado a univer-
sidade, no Brasil e no mundo, tornaram insustentável a continuidade 
desse cenário, provocando um crescente interesse por estudos que au-
xiliem a comunidade universitária a compreender seus novos públicos, 
cada vez mais heterogêneo, e a responder às novas demandas sociais, 
formativas e políticas que lhe vão sendo impostas. 

Este trabalho se apoia no pressuposto de que a educação supe-
rior pode e deve ser local de transformação subjetiva e social dos que 
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nela ingressam. Entender a universidade como contexto de desenvolvi-
mento amplia as possibilidades de estudos sobre esta instituição. Para 
além das questões de expansão de vagas, interiorização, novos cursos e 
problemas relativos à gestão, é necessário interessar-se por seus muitos 
atores, procurar compreender suas especifi cidades e fazer ressaltar as 
múltiplas facetas de seu cotidiano. (SAMPAIO, 2011)

As pressões sociais pela ampliação do acesso ao ensino superior 
têm resultado em ações concretas no sentido de garantir uma maior 
abertura das universidades e faculdades ao seu público potencial, po-
dendo-se identifi car uma série de mudanças intensifi cadas, especial-
mente, a partir dos anos 1990. (OLIVEIra  et al., 2008) Esta abertu-
ra, que está longe de se constituir como verdadeira democratização, é 
ainda tímida quando comparada a outros países. As pesquisas sobre 
a universidade devem acompanhar os esforços de democratização do 
acesso à educação superior, sob pena de que estes tropecem na impos-
sibilidade de permanência daqueles que nela ingressam através das no-
vas políticas de inclusão. 

DADOS SOBRE DEFICIENTES NA UNIVERSIDADE

Mesmo sendo um marco na história recente da educação superior, a 
abertura inicial ainda não inclui em sua pauta, diretamente, o acesso de 
pessoas defi cientes. No que diz respeito aos estudantes com defi ciência 
e, mais especifi camente, aos estudantes surdos, os dados do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
de 2009, do censo da educação superior, confi rmam que 0,34% dos alu-
nos matriculados na graduação possuem algum tipo de defi ciência, o 
que representa, em números absolutos, 20.019 pessoas. Dentre estas, 
9% são surdas e 1% são surdas e cegas, totalizando cerca de 2000 estu-
dantes, ou 0,034% de todos os estudantes matriculados. (INEP, 2009) 

Este percentual está bastante aquém da presença de pessoas com 
defi ciência na população em geral. Segundo o censo de 2000 do IBGE, 
14,5% da população tinha algum tipo de defi ciência, o que correspon-
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dia a 24,5 milhões de pessoas. No censo de 2010, essa taxa cresceu para 
23,9%, correspondendo a mais de quarenta e cinco milhões de pessoas. 
(IBGE, 2010) A adoção de políticas de inclusão, desde as séries ini-
ciais, deve refl etir em um aumento progressivo do número de universi-
tários com defi ciência, mas não é sufi ciente esperar pela chegada desses 
novos alunos. Ações de reparação são justifi cadas e necessárias.

Um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, caso aprovado, 
será um passo importante para a concretização desse objetivo. Trata-se 
do Projeto de Lei nº 1241/2011, apresentado em maio de 2011, por 
um deputado do Partido Verde do Rio Grande do Norte, que deter-
mina que as Instituições de Ensino Superior (IES) destinem vagas em 
quantidade proporcional, ou superior, ao número de alunos com defi -
ciência, concluintes do ensino médio. (VOTANAWEB, 2011)

A� liação do estudante surdo oralizado

As ações de ampliação de acesso devem ser acompanhadas de ou-
tras que garantam a permanência, com qualidade, desse novo público 
que chega ao ensino superior. Um conceito que ajuda a pensar sobre 
esse aspecto é o de afi liação estudantil trazido por Coulon (2008). Este 
conceito nos ajuda a pensar que o acesso ao ensino superior não garan-
te o acesso ao saber. Segundo ele, o primeiro desafi o que a universidade 
apresenta aos recém-chegados é o de tornar-se um estudante e disso 
depende a sua permanência e sucesso. O autor descreve três tempos a 
serem percorridos para a realização desta tarefa: o tempo do estranha-
mento, o tempo da aprendizagem e o tempo da afi liação. 

O trajeto, ao longo desses três tempos, vai de um estágio inicial, no 
qual o estudante se vê em um mundo que não lhe é familiar, onde suas 
referências anteriores não mais lhe servem; passando por um período 
de adaptação, em que as novas regras e demandas são aprendidas e aco-
modadas, período em que ele já não é mais aluno do ensino médio, mas 
ainda não é estudante universitário; até que seja capaz de interpretar e 
mesmo transgredir as regras, adquirindo, enfi m, um novo status social, 
tornando-se um membro.
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Para o estudante com alguma defi ciência, o percurso até a afi liação 
apresenta difi culdades específi cas, somadas às enfrentadas por qual-
quer estudante. Para o surdo, as desigualdades linguísticas se apresen-
tam como principal fator difi cultador, afi nal a compreensão do código 
institucional e a apropriação da linguagem natural do grupo, aspectos 
importantes neste processo, dependem, em grande parte, da habilidade 
comunicativa e de interpretação. 

Coulon (2008) entende que o estudante não deve enfrentar so-
zinho esse processo de se tornar membro e propõe uma pedagogia da 
afi liação. Por meio desta, a instituição se responsabiliza por promover 
atividades afi liadoras, que vão desde possibilitar ao estudante produzir 
sentidos sobre sua nova experiência, até instrumentalizá-lo nas técni-
cas de pesquisa documental, por exemplo. Uma das condições para o 
sucesso da pedagogia da afi liação é que a universidade conheça melhor 
o seu público, formado por um número cada vez maior de alunos de 
etnias diversas, de diferentes origens sociais, com formações de base 
variadas e menos lineares, de faixas etárias mais amplas e, também, por 
pessoas defi cientes.

EDUCAÇãO DE SURDOS

A educação de surdos tem uma história marcada por oposições radicais 
entre diferentes abordagens. Destaca-se, aqui, o bilinguismo, que en-
tende que a língua de sinais é a língua natural dos surdos, que devem ter 
acesso ao português, em sua modalidade escrita, como segunda língua; 
e o oralismo, que utiliza técnicas e equipamentos para que a pessoa 
surda aprenda a falar e a se comunicar por meio da Leitura Orofacial 
(LOF). O contato com surdos oralizados mostra que, ainda que esta 
seja uma escolha possível, existe pouca literatura a respeito. 

Embora essa discussão se desenrole de modo bastante veemen-
te no campo da educação, ela transcende as questões pedagógicas e se 
inscreve na própria construção social da surdez. Uma análise histórica 
(BAYTON, 1992) mostra o quanto as diferentes propostas se susten-
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tam bem mais nos ideais e objetivos de cada época e contexto social 
do que em condições concretas de atender aos desejos dos surdos e de 
suas famílias. Portanto, a defi nição da surdez tampouco pode se limitar 
às suas características físicas, mas deve considerar os efeitos da perda 
auditiva na vida da pessoa. (VIROLE, 2006) 

Para o surdo, o fato de tornar-se um universitário e experimentar 
as difi culdades e conquistas cotidianas desta condição, pode se cons-
tituir como instrumento tanto de ressignifi cação subjetiva da surdez, 
quanto de compromisso com a transformação social e a luta contra a 
discriminação da pessoa surda. Para tanto, teoria e prática da educação 
de surdos devem ser revistas e antigas dicotomias precisam ser supe-
radas. Escutar os sujeitos, com seus sentidos e demandas pode ser um 
importante caminho na construção de novas posturas, que sejam mais 
um refl exo dos desejos dos surdos, do que da luta de poder entre cor-
rentes de pensamento. é nesta direção que aponta a etnometodologia.

ETNOMETODOLOGIA: ALGUNS APONTAMENTOS

A etnometodologia é uma corrente da sociologia, que surge nos anos 
1960, nos Estados Unidos. Aponta-se como sua obra fundadora o li-
vro de harold Garfi nkel, Studies in Ethnomethodology, dessa década. 
Sua infl uência, no entanto, extrapola a sociologia, sendo hoje adota-
da por pesquisadores de diversas áreas. Porém, como afi rma Santos 
(2002, p. 13) é ainda comum que a etnometodologia seja tomada 
apenas como um “[...] conjunto de ferramentas metodológicas” e não 
como “uma abordagem ao social”.

Segundo Coulon (1995, p. 30), “[...] a etnometodologia é a pes-
quisa empírica dos métodos que os indivíduos utilizam para dar sen-
tido e ao mesmo tempo realizar as suas ações de todos os dias: comu-
nicar-se, tomar decisões, raciocinar”. Tais métodos são denominados 
etnométodos, como uma maneira de diferenciá-los dos métodos cien-
tífi cos. O prefi xo etno, que surge por associação aos campos da etnobo-
tânica, etnofi siologia e etnofísica, demarca a pertença desses métodos 
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a um grupo específi co, apontando para sua natureza local, ainda que 
universalmente encontrados. Os etnométodos se referem a uma lógica 
do senso comum, que rege as relações sociais que os atores mantêm 
entre si. (COULON, 1995)

é, também, da etnometodologia que Coulon retira um concei-
to fundamental para se entender o processo de afi liação: a noção de 
membro. Membro é aquele que tem o domínio da linguagem natural de 
um grupo e conhece sua forma de organização. (LAPASSADE, 2005) 
Coulon (2008), no entanto, acrescenta que este domínio não é sufi -
ciente para defi nir um membro, pois este deve ainda ser capaz de mos-
trar para os outros que compartilha os etnométodos de uma cultura.

Um pressuposto básico da etnometodologia é o de que o conhe-
cimento prático se constitui como matéria prima privilegiada para a 
construção do conhecimento científi co. Este pressuposto se deriva da 
compreensão de que todo ator social tem capacidade de refl etir sobre 
e interpretar suas atividades práticas cotidianas, apontando em uma 
direção metodológica de privilégio à fala dos atores sobre suas expe-
riências.

O mundo social é, portanto, acessado por meio do discurso e a esta 
característica a etnometodologia vai chamar de descritividade ou accou-
ntability, que signifi ca dizer que “[…] ele é algo disponível, isto é, des-
critível, inteligível, relatável, analisável.” (COULON, 1995, p. 45) é pela 
descrição que se pode acessar, não a realidade em si, mas os mecanismos 
sociais de regulação das práticas cotidianas.

Para tanto, é necessário considerar o conceito de indicialidade ou 
indexicalidade. A indicialidade, na etnometodologia, mostra que são 
as circunstâncias contextuais nas quais se produzem as palavras e ex-
pressões que permitem que se atribua a elas um sentido preciso, sem 
deixar de considerar, no entanto, que tal sentido será sempre local, não 
generalizável para outros contextos. Na etnometodologia, esta impreci-
são absoluta da linguagem não é vista como um defeito a ser superado, 
mas como característica que reforça a importância do contexto e das 
experiências práticas.
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Esta relação intrínseca entre linguagem e contexto, leva a outro 
conceito básico da etnometodologia: o de refl exividade, que indica 
uma compreensão da realidade como sendo construída a partir do dis-
curso produzido sobre ela. Como aponta Lapassade (2005), o concei-
to se refere a essa relação circular na qual os elementos do contexto 
refl etem sobre os sentidos produzidos sobre ele, e vice-versa. Assim, a 
situação descrita se constitui no momento mesmo em que se produz 
um discurso sobre ela, posto que esta produção discursiva provoca uma 
ressignifi cação constante do vivido. Esta compreensão de uma realida-
de que vai se construindo tem efeito direto sobre o modo de se cons-
truir conhecimento. 

A partir da refl exividade compreende-se que os dados não são co-
letados, posto que não existem como tal, apartados do fazer empírico, 
mas se constroem no próprio processo de pesquisa. Outra consequên-
cia do conceito de refl exividade é a compreensão de que participar de 
uma pesquisa, ao menos de uma que busque a produção de sentidos 
por parte dos participantes, tem um efeito sobre eles. Esta percepção 
tem um desdobramento ético importante, que aponta na direção de 
uma maior intervenção dos participantes ao longo de todo o processo 
de produção e análise dos dados. 

ESTUDOS SOBRE A DEFICIêNCIA

A expressão “estudos sobre defi ciência” foi usada pela primeira 
vez em um curso de pós-graduação da Universidade de Kent, no Reino 
Unido, em referência ao campo de estudo que se delineava a partir da 
adoção do modelo social da defi ciência. Este modelo, que tem como 
marco inicial os anos de 1970, surge a partir do questionamento da 
compreensão corrente da defi ciência como a expressão natural e direta 
de uma lesão no corpo. (BARTON; OLIVER, 1997; DINIz, 2007) 
Seu delineamento vai se defi nindo a partir de novos relatos e questio-
namentos acerca da defi ciência e das limitações experimentadas pelos 
defi cientes. Estes relatos se opunham às autobiografi as de “triunfo so-
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bre a tragédia”, que se inscrevem na lógica da meritocracia e valorizam 
os esforços individuais para superação das difi culdades, isentando a so-
ciedade de sua responsabilidade.

O modelo social denuncia a hegemonia de uma compreensão da 
defi ciência sustentada exclusivamente no referencial biomédico. Em 
oposição a isto, propõe que seu estudo seja inserido, também, no cam-
po das humanidades. Para este modelo , não é a lesão ou condição or-
gânica que determina os limites à pessoa defi ciente, mas a relação entre 
esta e um contexto social que não é capaz de incluir um corpo com 
impedimentos. (DINIz, 2007; DINIz; SANTOS; BARBOSA, 2009)

Um evento defl agrador do surgimento do modelo social da defi -
ciência foi a criação, nos anos 1970, da primeira organização, fundada 
e gerida por pessoas defi cientes, para intervir politicamente no modo 
de tratar, no sentido terapêutico e no sentido relacional, o defi ciente. 
Esta organização foi chamada de Liga dos Lesados Físicos Contra a 
Segregação (Upias).1 A Upias demanda que se abandone a concepção 
da defi ciência como tragédia pessoal, passando a compreendê-la como 
uma questão de justiça social. Esta demanda é, portanto, pela desna-
turalização da desigualdade, que deve ser localizada, não mais na pes-
soa defi ciente, mas no ambiente social incapaz de incluir a diferença. 
(BARTON; OLIVER, 1997; DINIz, 2007)

Ao longo dessas quatro décadas de desenvolvimento, podem ser 
identifi cadas duas gerações de teóricos nos estudos sobre a defi ciência. 
(DINIz, 2007) A primeira geração se funda, como dito, a partir da mo-
bilização dos próprios defi cientes. Entre seus representantes estão so-
ciólogos e outros profi ssionais defi cientes, em sua maioria, defi cientes 
físicos. Suas principais metas são: ampliar a compreensão da defi ciên-
cia para outros campos de estudos, tomando-a desde uma perspectiva 
multidisciplinar e; atrelar a experiência de opressão vivida pelo defi -
ciente à ideologia capitalista. Seus teóricos têm como principal refe-
rencial o materialismo histórico. Eles acreditam que, pela remoção das 

1 Th e Union of the Physically Impaired Against Segregation.
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barreiras sociais, o defi ciente pode se tornar uma pessoa potencialmen-
te produtiva e inserida na sociedade.

A primeira geração de teóricos trabalhou com a redefi nição de 
termos como lesão e defi ciência, identifi cando a primeira como um 
dado corporal isento de valor e a segunda como o resultado da inte-
ração do corpo com lesão e uma sociedade discriminatória. Propõe o 
uso dos termos “defi ciente” ou “pessoa defi ciente”, reforçando a ideia 
da defi ciência como parte constitutiva da subjetividade e não um mero 
apêndice, como sugerem termos como: pessoa portadora de necessida-
des especiais. A associação entre a defi ciência e a construção da identi-
dade aproxima os defi cientes de outras minorias sociais. Essa discussão 
reabilita o termo defi ciência, ou defi ciente, e condena o uso do termo 
em inglês handicap, que signifi ca mão no chapéu e associa o defi ciente 
à pessoa que pede dinheiro para sobreviver. (Bra DDOCK; PARISh, 
2001; DINIz, 2007)

A segunda geração se constitui a partir da infl uência de aborda-
gens pós-modernas e de críticas feministas, nos anos 1990 e 2000. Esta 
geração vai construir três críticas principais à anterior. A primeira delas 
é uma crítica ao princípio da igualdade pela independência. Para os te-
óricos da segunda geração, esta seria uma aposta na inclusão e não uma 
crítica aos próprios valores capitalistas de produção e independência. 
Além disso, uma segunda crítica também incide sobre a questão da 
independência, pois os teóricos da segunda geração chamam atenção 
para o fato de que nem todos os defi cientes podem alcançar a indepen-
dência. Para esses autores, os teóricos que fundaram os estudos sobre a 
defi ciência seriam uma elite entre os defi cientes, constituída essencial-
mente por homens defi cientes físicos. 

Com isso, a segunda geração põe em cena uma discussão sobre o 
cuidado e propõe que a interdependência deve ser valorizada e enten-
dida como um valor humano. Para muitos defi cientes a garantia dos 
cuidados é a principal garantia de justiça. Na esteira desta discussão, 
questionam a ideia de que é preciso ser defi ciente para falar sobre defi -
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ciência e dão voz ao cuidador, incluindo sua subjetividade nas discus-
sões sobre o tema. (DINIz, 2007)

Como terceiro ponto de discordância, a segunda geração traz de 
volta a discussão sobre as dores e sofrimentos do corpo lesado, que ha-
via sido alijada pelos primeiros teóricos por medo de que o tema do 
corpo pudesse retornar a defi ciência para o domínio exclusivo da me-
dicina. A proposta da primeira geração dissocia lesão e defi ciência, de-
fi nindo a lesão como pré-social. Para hughes (2002) e Th omas (2002), 
apesar de trazer a defi ciência para o campo do público, essa visão incor-
re no dualismo entre corpo e sociedade que a própria sociologia vinha 
tratando de superar. Não é possível falar de um corpo não marcado pelo 
social. 

Ao reabilitar o tema do corpo, a segunda geração fomenta discus-
sões e elaborações sobre as especifi cidades da construção da subjeti-
vidade de um sujeito marcado por um corpo com lesão. O fato de a 
defi ciência se associar a um impedimento que se expressa no corpo é 
muito importante para o desenvolvimento da segunda geração. A ideia 
de corpo com impedimentos apenas é possível em referência a um cor-
po normal, defi nindo uma relação imediata de superioridade da pessoa 
sem defi ciência, em relação à pessoa defi ciente. (SqUIER, 2008) Essa 
relação desigual se expressa na forma de um lugar social também de-
sigual, vivenciado pela pessoa com defi ciência como uma situação de 
opressão.

A aproximação entre os estudos sobre a defi ciência e outros mo-
vimentos de pessoas que também trazem no corpo aquilo que os colo-
ca em condição de opressão e inferioridade social se refl ete na possi-
bilidade de que ações distributivas e reparadoras sejam demandadas. 
(DINIz, 2007; DINIz; SANTOS; BARBOSA, 2009) Também por 
associação a estes movimentos, que combatem, entre outras coisas, o 
sexismo e o racismo, foi cunhado o termo disablism, traduzido como 
“ideologia de opressão aos defi cientes”. (DINIz, 2007; DINIz; SAN-
TOS; BARBOSA, 2009) As muitas formas de expressão e manutenção 

Observatório da vida estudantil_V3.indb   228 06/12/13   11:06



®229

do disablism ainda precisam ser desveladas, para que possam ser mais 
efi cazmente combatidas. 

RELATO DE CASO

Verônica2 é surda e graduou-se em Designer em uma instituição priva-
da. Em uma entrevista, ela falou sobre sua experiência na faculdade, as 
difi culdades encontradas e os sentidos que foi construindo sobre ser 
surda. Do seu discurso, destacamos o que nos parece apontar para sua 
concepção de surdez, algumas das difi culdades enfrentadas e dos et-
nométodos adotados ao longo do seu percurso. Buscamos ainda iden-
tifi car informações sobre a participação da instituição na sua inclusão 
e permanência. Por fi m, seu discurso abre espaço para uma discussão 
inicial sobre a relação entre pertencimento e engajamento. 

À época da entrevista, Verônica tinha vinte e seis anos e trabalha-
va como designer em uma empresa de comunicação visual. Ela nasceu 
com perda auditiva bilateral profunda, de causa idiopática. Comunica-
se oralmente, se expressa bem e faz boa LOF.

Verônica usa bastante a palavra normal, que aparece com diferen-
tes sentidos ao longo de seu discurso. O termo normal é usado para fa-
lar de comum, de corriqueiro, do que não é digno de nota, como quan-
do se refere a algumas de suas experiências. Normal é também usado 
para se referir a ouvinte, em oposição a surdo, podendo apontar para 
uma compreensão da surdez como défi cit, como desvio. Nesta mesma 
direção, usa o termo normal para se referir à escola regular, em oposi-
ção à escola especial. 

A compreensão da defi ciência e da surdez apenas por seu caráter 
de falta foi questionada pelo modelo social da defi ciência e teóricos dos 
estudos sobre defi ciência (DINIz, 2007), sendo também fortemente 
combatida pelos teóricos dos estudos surdos. (SKLIAR, 2010) O que 
se propõe em substituição a isso é a compreensão da surdez como di-
ferença cultural e linguística e como um dos possíveis modos de ser do 

2 Nome fi ctício.
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humano. Nesta perspectiva, não faria sentido a oposição surdo/normal, 
uma vez que a surdez seria mais um dos estados normais da existência. 

Ao longo da entrevista, embora aponte para a possibilidade do 
surdo fazer parte da sociedade de modo integral, Verônica se refere à 
surdez como uma condição negativa, sempre entendida em relação ao 
ouvir como norma, como ideal. Não é possível identifi car uma positivi-
dade discursiva em relação à surdez, que supere sua associação à restri-
ção. é possível que a escolha pela oralização como forma de construção 
da linguagem, reforce esse tipo de sentido, uma vez que, neste caso, o 
ideal é aproximar-se o máximo possível da linguagem oral, ou seja, pa-
recer-se o máximo possível com o ouvinte. 

Ainda assim, ser tratada como uma pessoa normal aparece, ora 
como algo que lhe coloca em situação de desvantagem, ora como algo 
positivo. Em alguns momentos ser tratada como uma pessoa normal 
signifi ca ser incluída, fazer parte, encontrar-se em igualdade de oportu-
nidades e de expectativas com os outros. Em outras circunstâncias, no 
entanto, isso signifi ca não ter suas necessidades atendidas, não ser con-
siderada na sua especifi cidade. Esse sentido aparece quando se refere, 
por exemplo, ao fato dos professores não se preocuparem em realizar 
adequações em suas condutas, de modo que a qualidade da sua experi-
ência como estudante fosse garantida, ou, pelo menos, facilitada. 

Diante disso, podemos nos remeter ao debate entre a primeira e a 
segunda geração de teóricos dos estudos sobre a defi ciência. Para a se-
gunda geração, como vimos, marcada pela aproximação aos estudos de 
gênero e de raça, não é sufi ciente que se removam as barreiras que im-
pedem o pleno acesso do defi ciente aos bens culturais e sociais, como 
defendido pela primeira geração. Os próprios conceitos, ideias e valo-
res que delineiam a normalidade precisam ser revistos. (DINIz, 2007) 

há 20 anos, no início da escolarização de Verônica, os avanços no 
sentido de uma educação inclusiva eram ainda mais tímidos e a escola 
especial era a escolha mais comum para as crianças defi cientes. Consi-
deremos, por exemplo, que o decreto que regulamenta a Lei que defi ne 
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ações importantes no sentido da inclusão da pessoa surda, a 10.436, é 
apenas de 2005. (Bra SIL, 2005)

Diante da ausência de ações institucionais no sentido de garantir 
a inclusão de Verônica no ambiente acadêmico, ela e sua família foram 
desenvolvendo etnométodos particulares. Desde o recurso constante 
ao reforço escolar, até o estudo essencialmente pela leitura de livros, 
Verônica e sua família se responsabilizaram por suprir as adaptações 
não disponibilizadas institucionalmente. 

Certamente, a situação mudou, como apontado pela própria Ve-
rônica, mas, muitas vezes, a garantia dos direitos não está posta auto-
maticamente, dependendo ainda de muito empenho. No relato de ou-
tra estudante surda, que ingressou no ensino superior em 2011, ela nos 
conta que abandonou um curso pelo fato da instituição não garantir 
a presença de intérprete. Situações semelhantes, de não cumprimento 
das determinações legais sobre inclusão, são relatadas constantemente 
no contato com surdos e suas famílias. 

Na faculdade, Verônica fi cava à mercê da boa vontade dos pro-
fessores e as situações de confl itos tinham que ser negociadas uma a 
uma, com cada professor, sem uma política institucional de inclusão ou 
mesmo algum tipo de apoio. Coulon (2008) afi rma que a instituição de 
ensino superior precisa se comprometer ativamente com o processo de 
afi liação de seus estudantes, ainda que isso implique, como no caso de 
um estudante surdo, em reestruturações radicais das condutas, meto-
dologia de ensino, currículo, processo avaliativo e funcionamento geral 
da instituição. 

Verônica não assumia uma postura ativa de cobrar da instituição 
a garantia de sua inclusão. Seja por falta de coragem, como ela mesma 
afi rma, seja por que a única tentativa neste sentido não tivesse dado 
resultado, seja por que “sabia que era assim”, seja por um desejo de ser 
tratada como normal, Verônica não é a única a se posicionar desta for-
ma. Em alguma medida, a meritocracia presente no ambiente escolar e, 
mais marcadamente ainda, na educação superior, continua valorizando 
histórias de superação individual de difi culdades. 
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é preciso chamar atenção para o desconhecimento das institui-
ções e dos professores tanto sobre a comunicação com a pessoa surda, 
seja ela oralizada, seja usuária de Língua Brasileira de Sinais (Libras), 
quanto sobre as especifi cidades do seu processo de construção de co-
nhecimento. Por onde passou, Verônica era a única estudante surda 
e esta é uma situação bastante comum. De qualquer modo, é preciso 
reconhecer os progressos que estão em curso no sentido da inclusão 
acadêmica desse segmento de pessoas defi cientes. Verônica reconhe-
ce a importância da comunidade surda para estas conquistas, embora 
discorde de algumas de suas demandas. A obrigatoriedade da presença 
de intérprete de Libras, por exemplo, é um passo fundamental, embora 
marcado por problemas de difícil resolução imediata, ainda mais mar-
cantes no âmbito da educação superior. 

Atualmente, o número de intérpretes profi ssionais não é sufi cien-
te para garantir a disponibilidade para todos os alunos surdos. (GUA-
RINELLO et al., 2008) No entanto, ainda que se pudesse garantir o 
intérprete para todos, a inclusão do aluno surdo não pode se restringir 
a esse suporte. Como apontado por Schick (2008 apud hAUSER et al. 
2010), os intérpretes traduzem para a língua de sinais menos de 50% 
do que é dito na sala de aula, já colocando o aluno em situação de des-
vantagem.

Além disso, a tradução pressupõe do intérprete um conhecimen-
to sobre o tema que está sendo tratado, o que, na graduação, se torna 
um grande empecilho. Idealmente, um intérprete que estivesse traba-
lhando com um aluno no curso de física, por exemplo, precisaria ter 
conhecimentos avançados de física, para realizar a tradução de modo 
adequado. A Língua Brasileira de Sinais não possui ainda um vocabulá-
rio amplo, que dê conta, por exemplo, de termos técnicos e jargões das 
diferentes disciplinas (GUARINELLO et al., 2008), sendo necessário, 
muitas vezes, que o intérprete encontre formas alternativas de explicar 
o que foi dito, ou recorra ao alfabeto manual, o que interfere no ritmo 
do discurso e difi culta a compreensão pelo surdo.
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O intérprete não pode estar presente em todos os momentos rele-
vantes para a experiência acadêmica, especialmente nas atividades fora 
da sala e do período de aula. As pesquisas têm mostrado que estraté-
gias de aproximação com outros alunos, especialmente veteranos, são 
muito importantes para facilitar o processo da afi liação (CARNEIRO, 
2010; LOPEz, 2011), pois encurtam o caminho até o conhecimento e 
domínio das regras institucionais, sejam explícitas ou implícitas. Para 
o surdo, em especial o que depende exclusivamente da presença do in-
térprete para se comunicar, muito da socialização é perdido durante os 
intervalos, nas reuniões de grupo, nas atividades sociais, nas reuniões 
para discussão das questões estudantis etc.

A inclusão do estudante surdo não pode ser resumida à garantia 
do intérprete. Todos os atores do ambiente acadêmico precisam se en-
volver neste processo. Por parte do professor, é comum que o desco-
nhecimento da Língua de Sinais faça com que ele se desresponsabilize 
e se coloque como alheio ao processo de inclusão de seu aluno com 
defi ciência. há, contudo, muitas outras ações e práticas, algumas bas-
tante simples, que podem ser adotadas pelo professor. Como nos traz 
Verônica, o hábito de escrever no quadro o cronograma de atividades 
ou a orientação para um exercício, teria lhe evitado muitos constrangi-
mentos e difi culdades. 

Além disso, recursos tecnológicos atuais, como projetores, e-mail 
e mensagem de texto, de uso corriqueiro por um grande número de 
pessoas, podem ser empregados para facilitar a compreensão pelo alu-
no surdo. hoje a utilização destes e de outros recursos fi ca condiciona-
do ao interesse e disponibilidade do professor em fazer adequações em 
sua prática, não sendo ainda parte de uma política institucional. 

Verônica é oralizada e compreende o outro, por meio da LOF. A 
qualidade do seu discurso oral chama atenção pela sua construção cor-
reta (tomando-se como referência o português oral) e vocabulário rico. 
De fato, Verônica diz que sente falta, em Libras, de proposições e arti-
gos, e menciona a restrição do vocabulário em sinais. Isso indica que 
sua construção de linguagem se referencia no português, que se carac-
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teriza, então, como sua primeira língua. Ela não apresenta inversões e 
omissões comuns aos surdos usuários de Libras, que usam o português, 
oral ou escrito, como segunda língua.

A Língua de Sinais é considerada uma língua completa, com estru-
tura gramatical e sintática própria, mas para Verônica, que constrói sua 
linguagem e seu pensamento a partir do português, ela parece uma lín-
gua inferior, incompleta. Acreditava-se que a Língua de Sinais não seria 
capaz de comunicar ideias abstratas e que não possibilitaria algumas 
fi guras de linguagem, como a metáfora e a ironia. hoje, essa discussão 
está superada no meio acadêmico, mas ainda é encontrada na popula-
ção em geral.

Ser usuário de Libras é uma das principais características adotadas 
pela comunidade surda para a identifi cação de seus membros. Verôni-
ca diz ter alguns amigos surdos, com os quais, contudo, convive pou-
co, além de se mostrar inteirada sobre as ações da comunidade surda. 
Reconhece a importância dessa comunidade e atribui ao seu fortaleci-
mento algumas conquistas importantes para a inclusão do surdo, mas 
não parece se identifi car como membro da comunidade.

Por parte da comunidade surda, há relatos de casos em que os sur-
dos oralizados são hostilizados e não considerados como Surdo,3 jus-
tamente pela não adoção da Libras, mas também pela não construção 
de uma identidade surda. Parte da comunidade também não aceita o 
uso de aparelhos auditivos e implantes cocleares. Verônica defende o 
uso de aparelhos e, em 2009, realizou a cirurgia de implante coclear, 
mesmo com a limitação dos resultados auditivos, devido a sua idade. 

Verônica tampouco se reconhece como ouvinte. Não emprega, 
em nenhum momento, o pronome nós, para se referir a nenhum dos 
dois grupos. Ela não compreende o fato de alguns surdos não gostarem, 
da convivência com ouvintes e não identifi ca nesta recusa uma posição 
reativa ou mesmo protetiva por parte dos surdos, diante de situações 
repetidas de preconceito e discriminação.

3 O termo surdo é usado com letra maiúscula para se referir aos membros da comunidade 
surda. 

Observatório da vida estudantil_V3.indb   234 06/12/13   11:06



®235

CONSIDEra ÇõES

Surdos oralizados parecem estar mais predispostos a se identifi car com 
o conceito de surdez como défi cit, uma vez que o processo de orali-
zação depende de intervenções médico-terapêuticas constantes. Além 
disso, eles se encontram excluídos das principais vitórias políticas, que 
se sustentam predominantemente no referencial bilinguísta. No en-
tanto, a escolha pela oralização é uma escolha que cabe ao surdo e à 
sua família. Ela deve, portanto, ser respeitada e seus direitos devem ser 
igualmente garantidos.

Essa grande heterogeneidade entre os defi cientes é bastante dis-
cutida pelos teóricos dos Estudos sobre a Defi ciência e os sistemas de 
classifi cação sustentados unicamente no modelo médico são criticados. 
Conhecemos pouco sobre a experiência cotidiana de ser um estudante 
com defi ciência e nosso parco conhecimento se constrói, geralmente, 
a partir de visões estereotipadas e simplifi cadoras. A proposta da etno-
metodologia, de valorização da vivência cotidiana e do saber do senso 
comum para a construção do conhecimento, tem muito a contribuir 
para o aprofundamento da compreensão dessas diferentes experiên-
cias, de modo que as instituições, e as pessoas que as constituem, pos-
sam atuar na inclusão dos surdos. Voltar o olhar para o micro, para o 
particular, parece coerente com a proposta de construção de um ensino 
superior realmente inclusivo e democrático.

A situação particular de não pertencimento, experimentada por 
Verônica, mas também relatada por outros surdos oralizados, pode ter 
um efeito sobre sua construção da condição de membro também no 
ensino superior. Este conceito, fundamental para a etnometodologia, 
é também central para o processo de afi liação estudantil. (COULON, 
2008) A história dos Estudos sobre Defi ciência mostra que foi pela 
identifi cação dos defi cientes como membros de um grupo que a crítica 
aos modelos vigentes foi ganhando forma e se fortalecendo. Será que 
essa condição marginal do surdo oralizado refl ete numa postura mais 
passiva diante da discriminação sofrida? Será que favorece uma tenta-
tiva de apagamento da diferença, em detrimento de sua valorização?
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O ensino superior deve almejar se constituir como lugar de per-
tencimento para o estudante surdo, ajudando-o a experimentar a con-
dição de membro. Apostamos que esta experiência pode ter efeitos 
transformadores, no âmbito pessoal, mas também social, promovendo 
uma reconstrução da concepção de surdez e de defi ciência. Se a univer-
sidade é um refl exo da sociedade, ela pode também ser local de exercí-
cio de seus melhores valores. 
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NOVA UNIVERSIDADE, NOVOS ESTUDANTES:  
quem são e o que esperam os estudantes  

dos bacharelados interdisciplinares da  
Universidade Federal da Bahia

S Ô N I A  M A R I A  R O Ch A  S A M PA I O

J ACI R A  DA  S I LVA  B A R B O S A

I L I S O N  D I A S  S A N TO S

N A R L A  F E R N A N D E S

M A R í L I A  DA N TA S

INTRODUÇãO

Alvo recente de pesquisas no Brasil, a democratização do acesso à uni-
versidade é reivindicação de parcelas significativas da sociedade ainda 
sem ingresso ao sistema de educação superior, no contexto de uma so-
ciedade baseada na informação e no conhecimento e onde mudanças 
radicais ocorrem no âmbito do trabalho. 

Atualmente, há no Brasil uma baixa cobertura na educação supe-
rior e, simultaneamente, uma demanda potencial por este serviço, sen-
do difícil estimar o número de pleiteantes que buscam formação que 
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os habilite a uma qualifi cação no mercado de trabalho e também a um 
melhor posicionamento na vida social. Além dos concluintes do ensino 
médio, incluem-se, também, neste contingente, aqueles que retornam 
aos bancos escolares após anos sem estudo e que já participam ou não 
do mercado de trabalho. O crescimento de inscritos nos vestibulares 
tradicionais e, principalmente, nas últimas edições do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem),1 expressa o grande interesse da população 
por formação superior e, ao mesmo tempo, revela uma demanda repri-
mida por este nível de ensino. A grande disparidade de renda entre as 
famílias e a reduzida oferta de vagas na educação gratuita e de qualida-
de, tornam o acesso e a permanência no ensino superior, um processo 
ainda muito desigual.

EDUCAÇãO SUPERIOR ENTRE A DEMOCra TIzAÇãO, A 
MASSIFICAÇãO E A ESCASSEz

O acesso à universidade costuma ser visto como um fator fundamental 
para a redução da desigualdade de renda e a consequente melhoria na 
qualidade de vida em sentido amplo, embora ocorra, no Brasil, uma 
inserção diferenciada entre os diferentes segmentos sociais no ensino 
superior. De acordo com Almeida (2010?) o modelo brasileiro deste 
nível de ensino é tardio, fragmentado e privatizado. O padrão de se-
leção instituído privilegia candidatos com maior capital econômico e 
cultural, que ocupam cursos de maior prestígio social e que formam 
uma elite econômica e culturalmente privilegiada. (WAITz; Ara N-
TES, 2009) historicamente, há uma reduzida representatividade de 
pessoas pobres com formação superior, embora tenha sido registrado 
um aumento acentuado da demanda por este grau de ensino a partir 
de meados da década de 1960, o que foi favorecido pelo crescimento 
demográfi co e pela urbanização. 

1 Dados do Ministério da Educação (MEC) informam que, dos 6.497.466 pré-inscritos, 
5.790.989 pessoas estão confi rmadas para participar do exame na edição de 2012. é o 
maior número de todas as edições até então.
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A universidade pública expandiu-se no período compreendido 
entre 1930 e 1970 e passou inúmeras mudanças até o presente. Como 
tantas outras instituições, ela sofre, igualmente, a infl uência da globali-
zação da economia. Para Santos (2008, p. 25):

O desenvolvimento do ensino universitário nos países cen-
trais, anos depois da Segunda Guerra Mundial, assentou, 
por um lado, nos êxitos da luta social pelo direito à educa-
ção, traduzida na exigência da democratização do acesso à 
universidade, e, por outro lado, nos imperativos da econo-
mia que exigia uma maior qualifi cação da mão de obra nos 
setores-chave da indústria. A situação alterou-se, de forma 
signifi cativa, a partir de meados da década de setenta com a 
crise econômica que então estalou.

A partir disso, criou-se uma contradição entre a redução dos in-
vestimentos públicos na educação superior e a intensifi cação da con-
corrência entre empresas, pela busca da inovação tecnológica e, por-
tanto, do conhecimento técnico-científi co e da formação de uma mão 
de obra altamente qualifi cada. Ainda de acordo com o autor, a universi-
dade pública entrou, automaticamente, em uma crise institucional que, 
se já existia antes, aprofundou-se. A crise institucional da universidade, 
na grande maioria dos países, 

[...] foi provocada ou induzida pela perda de prioridade do 
bem público universitário nas políticas públicas e pela con-
sequente secagem fi nanceira e descapitalização das univer-
sidades públicas. As causas e a sua sequência variaram de 
país para país. (SANTOS, 2008, p. 16)

O continuum de contradições que se apresentou no cenário mundial 
agudizou-se na década de 1990, do século passado, e gerou um impacto 
desconcertante na educação superior, uma vez que a universidade, gra-
dualmente, migrou do patamar de criadora de condições para a concor-
rência e para o sucesso no “mercado” do conhecimento. De acordo com o 
autor supracitado, esta pressão produtivista desvirtua a universidade, até 
porque certos objetivos que lhe poderiam estar mais próximos têm sido 
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esvaziados de qualquer preocupação humanista ou cultural. Do mesmo 
modo, a maior autonomia que foi concedida às universidades não teve 
por objetivo preservar a liberdade acadêmica, mas criar condições para as 
universidades se adaptarem às exigências da economia. Neste processo, 
o direito à educação fi ca em segundo plano, uma vez que a universidade 
se transforma num serviço a que se tem acesso, não por via da cidadania, 
mas por via do consumo e, portanto, mediante pagamento. 

A maior frustração da última década foi que “[...] o objetivo de de-
mocratização do acesso não foi conseguido”. (SANTOS, 2008, p. 61) 
Na maioria dos países, os fatores de discriminação, sejam eles devidos a 
classe, raça, sexo ou etnia, continuaram a fazer do acesso uma mistura de 
mérito e privilégio. Em vez de democratização, houve uma massifi cação 
com as políticas mercantilistas do ensino superior fortalecendo o setor 
privado, que hoje detém uma cifra bem superior, tanto no número de 
instituições, como de matrículas, quando comparadas ao ensino público. 
De acordo com Almeida Filho (2008), há no sistema privado hoje quase 
cinco milhões de matrículas, em contraste com pouco mais de um mi-
lhão no setor público. Para Carvalho (2006?) o crescimento de vagas foi 
mais acelerado que a evolução na procura pelas instituições particulares. 
Nestas, o principal entrave à democratização do acesso é a incapacidade 
dos candidatos em ocupar, de forma efetiva, as vagas disponíveis, uma 
vez que não suportam os custos das mensalidades e demais despesas 
demandadas pelo estudo superior. Isto provoca uma assimetria entre o 
abundante número de vagas e o reduzido número de candidatos aptos a 
ingressar e a permanecer até o fi nal do curso em unidades privadas, sendo 
registrados nelas altos índices de desistência e inadimplência.2 Assim, a 
expansão quantitativa do ensino superior brasileiro não benefi ciou a po-
pulação de menor recurso, que depende essencialmente do ensino públi-
co. Mesmo com esta grande oferta de vagas nas instituições particulares, 

2 Com a oferta maior que a procura, as faculdades amargam com cerca de 40 a 50% das 
vagas oferecidas sem preenchimento. De acordo com dados de 2009 da Associação Baia-
na de Mantenedoras do Ensino Superior (Abames), das 105 instituições particulares 
no estado a média de inadimplência fi ca em torno de 25% do número total de alunos. 
(FACULDADES..., 2009)
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o Brasil apresenta um dos percentuais mais baixos do mundo, mesmo 
entre países da América Latina, pois apenas 14,4% da população da faixa 
etária de 18 a 24 anos frequenta esse nível de ensino, o que classifi ca o 
sistema educacional superior brasileiro como elitizado. (CARVALhO, 
2006; OLIVEIra  et al., 2006?) Esses números, de acordo com Guerra e 
Fernandes (2009), evidenciam o desfavorável quadro brasileiro em rela-
ção aos índices educacionais de seus vizinhos: na Argentina, o percentual 
de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior é de 39% e no Chile, de 
27%. Para caracterizar um sistema de massa, de acordo com os autores, o 
sistema deve absorver de 15 a 33% dessa população, e para ser considera-
do universal, deve absorver mais de 33%.

A MUDANÇA

Para reverter esses números desfavoráveis, a universidade brasileira ini-
ciou uma reforma, ao longo do governo de Luís Inácio Lula da Silva 
(2003-2010), com o objetivo central de responder às demandas sociais 
por sua democratização, num processo de inclusão de grupos sociais e 
seus saberes que estiveram, historicamente, fora dos espaços universi-
tários e desprovidos de poder para nele se impor. Reforma Universi-
tária signifi ca, de acordo com Almeida Filho (2008), a reestruturação 
daquilo que se chama de universidade, o que implica rever e atualizar 
(a) a arquitetura acadêmica; (b) a estrutura organizacional; (c) o mo-
delo de política institucional e (d) o modelo de gestão.

Nesse período citado, foi ampliado o número de vagas, criados no-
vos cursos e incentivada a ocupação do turno da noite, com o aprovei-
tamento da estrutura já instalada e ociosa. Além disso, houve a imple-
mentação de políticas direcionadas para a inclusão de novos segmentos 
sociais antes menos representativos no meio universitário, como negros, 
indígenas e estudantes de escolas públicas, através do estabelecimento 
de cotas de acesso. Os resultados dessas mudanças podem ser conferi-
dos através dos dados do Censo da Educação Superior divulgados este 
ano pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Observatório da vida estudantil_V3.indb   243 06/12/13   11:06



®244

Teixeira (Inep), a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios (Pnad) 2011. Como efeito de ações e de políticas governamentais 
recentes, voltadas para a expansão da oferta e a democratização do acesso 
e da permanência no ensino superior, os resultados do Censo reafi rmam 
a tendência de ampliação do atendimento nesse nível de ensino ao longo 
da década. No período 2010-2011, a matrícula em cursos de graduação 
nas universidades cresceu 7,9% na rede pública e 4,8% na rede privada, o 
que confi gura uma média de crescimento de 5,6% nas matrículas para o 
ensino superior. Os dados da Pnad revelam que, entre a população de 18 
a 24 anos que frequenta ou já terminou a graduação, 11,9% estão no Nor-
te, percentual idêntico ao Nordeste; no Sudeste estão 20,1% nessa faixa 
etária, que cresce no Sul (22,1%) e Centro-Oeste (23,9%). Também de 
acordo com a Pnad, nesta população de jovens, a presença dos 20% de 
menor renda na universidade evoluiu quase 10 vezes: de 0,5% em 1997 
para 4,2% em 2011, enquanto os 20% de maior rendimento cresceram 
em menor ritmo (de 22,9% para 47,1%), pouco mais que o dobro. Os 
números apresentados apontam ainda que o percentual de pretos e par-
dos de 18 a 24 anos que frequentam ou já concluíram o ensino superior 
de graduação evoluiu de 1,8% em 1997 para 8,8% em 2011 e 2,2% para 
11%, no mesmo período, respectivamente.

Com o ingresso de novos segmentos da população em universida-
des, e, sendo esse público desconhecido a julgar pela destinação tradi-
cional das vagas disponíveis aos fi lhos das elites, cresce a importância 
de conhecer esses novos estudantes, no sentido de melhor se adaptar 
ao seu perfi l e demandas. No caso da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), além de diversifi car seu público a partir da adoção das po-
líticas de ação afi rmativa desde 2005, no ano de 2008, no âmbito da 
adesão ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni), ela passa a oferecer uma nova opção de 
formação universitária de graduação com base em um regime de ciclos, 
os Bacharelados Interdisciplinares (BI), inclusive na opção noturna.

Os novos cursos agregam formação geral humanística, científi ca 
e artística à possibilidade de aprofundamento em um campo do saber, 

Observatório da vida estudantil_V3.indb   244 06/12/13   11:06



®245

e intencionam promover o desenvolvimento intelectual e a autonomia 
exigidos pela educação permanente, condição para a inserção dos jo-
vens em um mundo mutante e de alta complexidade. A especifi cação 
daquelas áreas se fundamenta no debate acerca das “Três culturas da 
Universidade Nova: a Cultura Científi ca, a Cultura humanística e a 
Cultura Artística”. (ALMEIDA FILhO, 2007) A cada uma dessas cul-
turas corresponde um curso de Bacharelado Interdisciplinar (BI) espe-
cífi co. Dessa forma, os cursos de BI criados na UFBA, até o momento, 
contemplam quatro Grandes áreas: I - Ciência e Tecnologia, II - hu-
manidades; III - Artes; IV - Saúde.

Desde o primeiro ano de funcionamento, desconhecendo as ca-
racterísticas da população que procurariam os recém-criados bacha-
relados interdisciplinares tivemos a ideia de realizar o levantamento 
sociográfi co desses novos estudantes. Um instrumento foi elaborado, 
privilegiando informações nos seguintes níveis: dados de identidade, 
escolaridade, informações sobre os BI, pretensões futuras e expectati-
vas em relação ao curso e informações sobre trabalho e moradia. Esse 
questionário, que sofreu modifi cações visando sua melhoria, foi aplica-
do a cerca de 400 estudantes em 2010 e 611 em 2011, por ocasião da 
realização da primeira matrícula semestral. A análise de dados foi rea-
lizada através de métodos descritivos, explorando as relações entre as 
variáveis e buscando regularidades e causalidades nas opiniões expres-
sas pelos alunos. Para tanto, foram usados testes adequados às análises 
a partir de frequências, como o teste de associação de qui-quadrado, 
bem como as comparações de médias pelos testes t-Student e Análise 
de Variância (Anova). Foi adotado como regra o nível de signifi cância 
de 5% para a decisão nos testes de hipóteses. 

OS NOVOS ESTUDANTES UNIVERSITáRIOS: INFORMAÇõES 
SOCIODEMOGRáFICAS

A caracterização dos estudantes foi feita, inicialmente, a partir de dados 
sociodemográfi cos como idade, sexo e estado civil. Em 2010, a faixa 
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etária dos estudantes dos Bacharelados Interdisciplinares varia entre 
16 e 56 anos. Em 2011, a idade mínima permanece a mesma e o aluno 
mais velho possui 60 anos; a média nos dois casos é de 26 anos. Pouco 
mais da metade dos alunos (52%) possui entre 16 e 23 anos, mas é im-
portante destacar que um quinto dos informantes tem mais de 32 anos. 
No curso de humanidades existe o maior número de alunos acima de 
24 anos, ao contrário do BI de Saúde, com os alunos mais jovens. A ida-
de média do curso de humanidades foi signifi cativamente maior3 que 
a dos demais cursos. Nesse contexto podemos constatar que o BI se 
apresenta como uma possibilidade de ingresso no ensino superior para 
uma parcela de pessoas que não o fi zeram logo em seguida à conclusão 
do ensino médio, e para quem o acesso ao ensino superior não tem uma 
conotação de um acontecimento “natural” e inevitável como ocorrem 
em alguns segmentos sociais.

houve associação signifi cativa4 entre sexo e cursos, com predomí-
nio de mulheres em todos eles nos dois anos em estudo, com exceção de 
Ciência e Tecnologia (CT), onde os homens eram 67% dos alunos em 
2010 e 75% em 2011. A maior representatividade do gênero feminino 
sublinha um importante avanço das mulheres no mundo acadêmico, o 
que é confi rmado por Urpia (2009) ao apresentar que estudos recentes 
sobre mulheres nas universidades brasileiras revelam uma tendência ao 
predomínio das mulheres tanto na matrícula quanto nos concluintes 
dos cursos universitários. Dados do Inep (2011) mostram que a pre-
sença feminina supera, gradativamente, a masculina em quase todos 
os níveis de ensino, principalmente nas universidades, tanto na esfera 
pública quanto na privada. Ao longo do período de 2001 a 2010, as ma-
trículas contaram com participação majoritariamente feminina, que se 
mostra ainda superior considerando-se os concluintes. Em 2010, do to-
tal de 6.379.299 matrículas, 57,0% são femininas e, entre os concluin-
tes, a participação feminina é de 60,9%. As mulheres, na faixa etária en-
tre 18 e 24 anos, têm presença maior que os homens nas universidades. 

3 Teste de diferença entre médias ANOVA (F= 5,858; P = 0,001)
4 Teste de associação de qui-quadrado (χ2 = 25,458; P <0,001)
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De acordo com o Inep, 20,5% das jovens brasileiras frequenta ou já se 
formou em instituição de ensino superior. Entre os homens dessa faixa 
etária o percentual é de 14,6%. Um lugar na universidade é parte de um 
conjunto de conquistas obtidas por parcela importante do público fe-
minino nas últimas décadas, o que gera aumento do grau de instrução, 
contribui para uma maior qualifi cação das mulheres, possibilita em lar-
ga medida o crescimento da população feminina no mercado laboral e 
refl ete na ocupação progressiva de novos postos de trabalho, principal-
mente aqueles tradicionalmente destinados aos homens.

No que se refere ao estado civil, o predomínio é de alunos soltei-
ros (83%), com o maior percentual de casados no curso de humani-
dades (20%). Um quinto dos alunos (20%) possui um ou mais fi lhos,5 
com idades variando de 0 a 38 anos. houve diferença signifi cativa6 en-
tre os cursos no fato de possuir ou não fi lhos, sendo os alunos do BI de 
humanidades os que mais têm fi lhos, quando comparados aos demais 
cursos. Mais de um quinto dos alunos moram com os pais (22%) e 
quase a metade informou que mora com os pais e irmãos (48%). Dos 
entrevistados, 10% moram sozinhos.

Pelos dados obtidos nesta pesquisa, os BI se apresentam como 
uma possibilidade de ampliar a diversidade racial do contingente que 
ingressa no ensino superior, pois quando nos referimos à etnia, 81% 
dos entrevistados se declararam pardos, mulatos ou negros. Compa-
rando os cursos, não houve diferença signifi cativa, com uma pequena 
mudança em se tratando dos alunos de CT onde 26% se autodeclara-
ram brancos. Em 2011 essa confi guração racial se mantém, sendo 79% 
os que se denominam negros, pardos, mulatos ou mestiços. Assim, ob-
serva-se uma diversifi cação nas taxas gerais de ingresso da população 
à universidade com uma diminuição das diferenças entre os grupos 
raciais. 

Parte considerável dos alunos ingressos nos BI são oriundos de es-
colas públicas, 58% em 2010 e 60% em 2011. Destes, 57% não fi zeram 

5 Média = 1,74 fi lhos
6 Teste de associação de qui-quadrado (χ2 = 16,418; P =0,001)
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cursinho pré-vestibular antes do ingresso no Bacharelado Interdisci-
plinar. As instituições privadas representam 35% dos ingressos nos BI, 
obtendo maior representatividade no BI em CT, com 40%. 

No ano de 2010, 46% dos alunos, sem diferença entre os cursos, 
frequentaram alguma faculdade antes de ingressar no BI. Em 2011, esse 
percentual diminuiu para 39,7%. Essa formação foi interrompida em 
61% e em 49% respectivamente. Os principais motivos da interrupção 
do curso foram os problemas fi nanceiros (36%), incompatibilidade 
e/ou expectativas não atendidas (26% em 2010 e 21,8% em 2011), a 
opção por outro curso ou ter ingressado na UFBA (15% em 2010 e 
11,8% em 2011) e falta de tempo ou incompatibilidade com o trabalho 
(13%). Os demais motivos não alcançaram 10% de respostas válidas.

No que compreende o conhecimento de uma língua estrangeira, 
nos anos em que a pesquisa foi realizada, 25% e 20% dos estudantes, 
respectivamente, afi rmaram “dominar” algum idioma, com predomi-
nância do inglês, seguido do espanhol.7 O curso de Saúde apresentou 
o maior número de alunos que afi rmou não ter maiores conhecimen-
tos sobre alguma língua estrangeira, mas essa diferença não foi signi-
fi cativa.

Mais da metade dos ingressantes dos BI são “estudantes trabalha-
dores”: 53% em 2010 e 55% em 2011. A faixa etária desses estudantes 
trabalhadores em 2010 se concentrou entre 20 e 31 anos. Em 2011, esse 
dado permaneceu estável. Em 2010, entre os que trabalhavam, 32,5% 
cursavam o BI de humanidades, 30,20% o BI de Artes, 23% o BI de 
Ciência e Tecnologia e 13,7% o BI de Saúde. Já em 2011, os estudantes 
trabalhadores dos BI estavam assim distribuídos: 50% em humanida-
des, 25% em Artes, 12,5% em Ciência e Tecnologia e 12% em Saúde.

Aos alunos que trabalham, foi questionado se a atividade era ou 
não remunerada, a carga horária e se era possível conciliar o trabalho 
com o curso. Para quase a totalidade dos alunos trabalhadores (96%) 
a atividade é remunerada e 62% trabalham até 40 horas semanais. No 

7 Este dado necessita de revisão. A questão está sendo reavaliada por não ser confi rmada 
pela experiência docente.
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curso de Artes verifi cou-se o maior percentual de alunos trabalhando 
até 20 horas (28%), mas não se verifi caram diferenças entre os cursos. 
Cerca de 65% dos alunos acreditam que poderão conciliar o trabalho 
com os estudos sem perdas de desempenho em alguma das duas ativi-
dades. O curso de Saúde apresentou o maior percentual de alunos que 
não acreditam ser possível conciliar as duas atividades (41%), mas sem 
diferenças signifi cativas entre os cursos. 

Entre os alunos que não trabalham, 74% pretendem trabalhar du-
rante o curso. O maior percentual se verifi cou no curso de Ciência e 
Tecnologia (81%), mas sem diferenças signifi cativas entre os cursos. 
Dessas informações podemos constatar a necessidade evidenciada pe-
los alunos de exercerem alguma atividade remunerada para, dentre ou-
tros aspectos, garantir sua manutenção na universidade. Essa informa-
ção chama a atenção para as políticas de assistência estudantil viabili-
zadoras da permanência do estudante no sistema de educação superior.

SOBRE O BI: CONhECIMENTO, ExPECTATIVAS, PRETENSõES

Os estudantes conheceram o BI principalmente através da internet 
(46% em 2010 e 35,7% em 2011), seguido por informações de amigos 
e parentes (42,5 em 2011 e 30% em 2010) ou de palestras em escolas 
ou cursinhos (17% em 2010 e 12,8% em 2011).8 Os principais motivos 
que os levaram a decidir por esse novo tipo de formação universitária 
foram: a possibilidade de uma formação aberta, com mais chances de 
ingressar no mercado de trabalho (48% em 2010 e 36,6% em 2011), 
acharem importante cursar o BI antes de ingressar num curso tradicio-
nal (36% em 2010 e 27,1% em 2011), ser a formação pessoal desejada 
(24% em 2010 e 17,1% em 2011) e o fato de achar que o ingresso seria 
mais fácil (22% em 2010 e 11,8% em 2011). A infl uência da família e 
de amigos foi citada por 5% e por 2,6% dos entrevistados, nos respecti-

8 A questão admitia mais de uma resposta possível, por isso a soma dos percentuais pode 
ultrapassar 100%.
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vos anos pesquisados. Outros motivos foram levantados, mas nenhum 
citado por mais de dez alunos.9

A principal pretensão dos alunos após a conclusão no BI é fazer a 
seleção interna e ingressar num curso tradicional (74% em 2011 e 67% 
em 2010), seguida do desejo de ingressar num programa de pós-gra-
duação (29% em 2010 e 21,2% em 2011). Do total dos entrevistados 
em 2010, 11% ainda não sabem o que fazer após o BI, percentual que 
diminui para 6,7 no ano seguinte. O percentual dos estudantes que ex-
pressaram a intenção de fazer um concurso com o diploma de Bacharel 
se manteve estável nos dois anos pesquisados, com 8% e 7,2%, respec-
tivamente. Ingressar no mercado de trabalho com esta formação é a 
pretensão de 7% e 9,2% dos entrevistados. 

OUTra S INFORMAÇõES

A maioria dos alunos (66% em 2010 e 61,7% em 2011) disponibiliza 
de uma a três horas diárias para estudar. houve uma diferença signi-
fi cativa entre o número de horas disponibilizadas para o estudo por 
curso.10 Foi registrado um aumento no percentual de estudantes que 
possuem computador em sua residência, indo de 89% para 92,8% nos 
anos em estudo, e não se verifi caram diferenças entre os cursos, apesar 
do percentual mais alto pertencer aos alunos de Ciência e Tecnologia 
(94%). Nos demais cursos, esse percentual foi de 89% em Artes, 85% 
em humanidades e 84% em Saúde. O acesso à internet é facilitado para 
95,5% dos entrevistados em 2011 e 90% em 2010. Apenas 10,9% usam 
os computadores em lan houses ou no trabalho. Os alunos possuem 
uma boa noção de informática, com 90% dominando o Offi  ce (Word, 
Excel etc.), 85% dominando ferramentas de busca e 33%, programas de 
edição de imagens. Apenas cinco alunos mencionaram não dominar o 
uso do computador.

9 A questão admitia mais de uma resposta possível, por isso a soma dos percentuais pode 
ultrapassar 100%.

10 Teste de associação de qui-quadrado (χ2 = 18,378; P =0,005)
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O aluno se informa principalmente pela internet (87%), seguida 
da TV ou rádio (61%) e dos livros (41%). Esse mesmo perfi l se verifi ca 
entre os alunos dos quatro cursos de Bacharelado Interdisciplinar. A 
leitura de temas gerais é mais frequente, como os livros de literatura, 
textos religiosos ou de autoajuda (citada por 73% dos respondentes), 
seguida pelos temas ligados ao estudo (71%) e 28% de temas ligados ao 
trabalho. Em todos os cursos, com exceção de Artes, a leitura ligada aos 
estudos é mais citada que a leitura de temas gerais.

O meio de transporte mais utilizado para chegar à Universidade é 
o ônibus (79% em 2010 e 83,2% em 2011) e o veículo próprio é utili-
zado por 15% e por 13,4% dos alunos nos respectivos anos em análise. 
O tempo gasto com o deslocamento é de até uma hora para 76,5% dos 
estudantes ingressos em 2011 e 74% em 2010. Vale ressaltar os 7% dos 
entrevistados em 2010 e 8,7% em 2011 afi rmam que gastam mais de 
uma hora e meia até duas horas para se deslocarem até o local das aulas. 

As principais atividades de lazer citadas pelos alunos são navegar 
na internet (72%), sair com amigos, namorado(a), esposo(a) ou famí-
lia (70%), fi car em casa (69%), ler (67%) e assistir TV (62%).

ALGUMAS CONSIDEra ÇõES

Diante da heterogeneidade cultural e diferenças de segmentos da po-
pulação brasileira, um dos maiores entraves à universalização da edu-
cação superior parece ser a escassez de vagas públicas, gratuitas e de 
qualidade que permitam o acesso e a permanência dos estudantes. A 
inclusão, na universidade, implica no estabelecimento de políticas pú-
blicas que benefi ciem os atores sociais desde a educação básica, o que 
refl etirá na melhoria da educação superior e, consequentemente pode-
rá elevar a qualifi cação geral da população. A própria forma de seleção 
para o ingresso no ensino superior já começa a ser revista e precisa ser 
reestruturada para incorporar candidatos de diferentes origens socio-
culturais, o que já é realidade, no caso dos BI.
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Pelos dados analisados é possível verifi car que os BI da UFBA são 
uma porta democratizadora para a educaçã o superior, pela massiva par-
ticipação de estudantes de origem popular antes sem oportunidades de 
acesso à vida universitária. Isso promove o desenvolvimento de com-
petências que conferem autonomia para a aprendizagem ao longo do 
percurso da vida bem como uma inserção mais plena na vida social, em 
todas as suas dimensões.

A avaliação e análise de cursos no formato dos BI da UFBA se 
revelam importantes, uma vez que mudanças societais e no mundo do 
trabalho têm exigido que a universidade altere seu foco nas especiali-
zações tradicionais e profi ssionalizantes, abrindo-se para uma forma-
ção verdadeiramente universitária, baseada na interlocução de saberes 
e competências diversas. Desta forma, entendemos que, para que ela 
cumpra seu papel, deve considerar seu aluno como alguém que vive 
um mundo em rápidas, contínuas e inovadoras formas de interação em 
rede. Como afi rmam Sotero e Ramos (2011) propostas interdiscipli-
nares no ensino superior podem contribuir com a formação acadêmica 
numa dimensão multirreferencial e igualitária para alcançar melhores 
resultados sociais. Este movimento parece buscar um ponto de equilí-
brio entre qualidade, equidade e pertinência, uma vez que rompe com 
a tradição do ensino fechado em si mesmo e com o discurso pratica-
mente hegemônico da formação profi ssional de mão de obra qualifi ca-
da para o mercado, como a destinação mais importante para a educação 
superior.
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TraNSIÇõES ENTRE A UNIVERSIDADE  
E O MUNDO DO TraBALhO:  

estratégias e expectativas de concluintes do  
curso de psicologia da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia

V I R G I N I A  T E L E S  C A R N E I R O

S Ô N I A  M A R I A  R O Ch A  S A M PA I O

CONSIDEraÇõES INICIAIS

O início da vida adulta é um período do desenvolvimento humano de 
profunda complexidade e difícil definição, pois não há limites claros 
que coloquem o jovem adulto em uma fase nitidamente separada da 
adolescência e da adultez. Em termos cronológicos, a faixa dos 20 anos 
é comumente identificada como a época de início da adultez jovem. 
No entanto, na contemporaneidade, as fronteiras simbólicas que mar-
cavam a passagem entre as fases da vida estão cada vez mais tênues e, os 
rituais de iniciação, menos específicos e consistentes. De modo geral, 
a literatura aponta para a não linearidade da transição para a vida adul-
ta, na qual se considera que a sequência tradicional: saída da escola, 
inserção no mundo de trabalho, casamento e constituição de família; 
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não corresponde ao jovem adulto contemporâneo. (ARNETT , 2007; 
CAMAra NO et al., 2004; LECCARDI, 2005; PAIS, 2003, 2005)

As pesquisas sobre juventude enfocam diferentes ângulos, mas, 
sem dúvida, uma grande preocupação se refere à relação entre educa-
ção e trabalho, ou seja, à inserção do jovem na vida ativa. De acordo 
com Pais (2003, p. 31, grifo do autor), “Os problemas que, contempo-
raneamente, mais afectam a ‘juventude’ – fazendo dela, por isso mes-
mo, um problema social, são correntemente derivados da difi culdade de 
entrada dos jovens no mundo do trabalho”. Os obstáculos se devem, 
em parte, às várias transformações ocorridas no mundo laboral, como 
novas formas de trabalho fl exível e diminuição da oferta de empregos 
estáveis. No Brasil, de acordo com Pochmann (2004), as transforma-
ções do trabalho têm motivado o distanciamento progressivo entre o 
que os jovens gostariam de ser, ou seja, o que expectam do futuro, e o 
que eles realmente conseguem ser, a partir das contingências cotidianas 
que enfrentam. 

Aliado a isto, a expansão da educação superior brasileira provo-
cada pelas privatizações nos anos 1990, e, mais recentemente, no setor 
público, trouxe um foco maior à relação entre transições juvenis, uni-
versidade e mundo do trabalho. Dentre as políticas do atual governo, a 
que possui maior importância para o presente estudo1 refere-se à inte-
riorização dos cursos superiores, que, como parte do plano de Reestru-
turação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), serve também 
como importante ferramenta de desenvolvimento regional a médio e 
longo prazo.

O presente trabalho relata uma pesquisa em andamento cujo in-
teresse surgiu a partir da vivência em uma universidade pública, no in-
terior da Bahia, ainda em construção, tanto no sentido literal quanto 
fi gurado e, de cujo processo faço parte, como docente. A Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) foi criada em 2005. Localiza-
da na região do recôncavo baiano, nasceu assumindo o compromisso 

1 Este trabalho é parte do projeto de tese de doutorado, ainda em andamento, vinculado 
ao Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia.
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de garantir o acesso, a permanência e a pós-permanência de estudantes 
egressos de escolas públicas, autodeclarados pretos ou pardos, índios 
ou descendentes de índios. Foi a primeira universidade do país que sur-
giu já posicionada em defesa de ações afi rmativas, em prol da política 
de cotas, e que, desde sua criação, possui uma Pró-reitoria de Políticas 
Afi rmativas e Assuntos Estudantis (Propaae), com objetivo o desen-
volvimento de políticas tanto de permanência e assistência estudan-
til como de pós-permanência e visando o desenvolvimento regional. 
Pesquisa acerca do perfi l dos estudantes que ingressaram pelo Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2010, na UFRB (UFRB, 2010) 
aponta alguns dados que podem ser úteis para compreender quem é o 
estudante da instituição. Em 2010, ingressaram 2.145 estudantes, sen-
do 59% do sexo feminino e 41% do sexo masculino. A maioria (41%) 
está na faixa etária em que podemos identifi car a juventude (18 a 20 
anos), há um alto número de estudantes pretos (31%) e pardos (50%) 
e que são oriundos de cidades do interior da Bahia (65%). Dentre as 
universidades federais criadas nos últimos anos, a UFRB possui o maior 
percentual de estudantes das classes C, D e E, sendo, além disso, a insti-
tuição que possui o maior número de estudantes negros entre todas as 
universidades federais brasileiras. A interiorização da universidade pú-
blica, aliada a políticas de assistência estudantil, foi o que possibilitou 
à grande maioria destes estudantes ingressarem na educação superior. 

O objetivo da pesquisa é compreender como concluintes e egres-
sos do curso de Psicologia da UFRB fazem a transição da condição de 
estudante para aquela de profi ssional considerando suas expectativas 
de futuro e estratégias para inserção no mundo de trabalho. Ao assumir 
pesquisar as transições juvenis nessa passagem do ciclo vital de uma 
parcela de nossos jovens, busco compreender a transição não como 
efeito, mas sim como acontecimento, ou seja, como os jovens fazem a 
referida transição. Entender o modo como os jovens fazem é diferente 
de entender os efeitos disto, ou seja, refere-se à compreensão de como 
eles irão agir, de como buscarão, encontrando ou não soluções para en-
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frentar as situações cotidianas que ocorrem entre a formação universi-
tária e a inserção no mundo de trabalho.

é, dessa forma, que a Etnometodologia se confi rma como refe-
rencial teórico mais adequado para orientar meu olhar na busca por 
respostas à questão delineada. De acordo com Coulon (1995, p. 30), 
“A etnometodologia é a pesquisa empírica dos métodos que os indi-
víduos utilizam para dar sentido e, ao mesmo tempo, realizar as suas 
ações de todos os dias: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar”. Ao 
considerar as transições juvenis como não lineares e as múltiplas pos-
sibilidades que constituem o ser jovem, a Etnometodologia parece 
atender melhor a um olhar que busca o social “se fazendo” sem ante-
cipar o que será encontrado, visto que “Os etnometodólogos traba-
lham efetivamente com a hipótese que os fenômenos cotidianos se 
deformam quando examinados através da ‘grade da descrição cientí-
fi ca’”. (COULON, 1995, p. 30)

No que se refere às decisões metodológicas, considerei que o fator 
tempo seria importante, pois ele está muito ligado à ideia de transição, 
bem como que deveria considerar a perspectiva dos próprios jovens, o 
que me levou a avaliar a utilização de uma estratégia onde fosse possí-
vel ouvi-los, permitindo-lhes contar suas histórias. Assim, a pesquisa 
foi dividida em três etapas. Inicialmente, os estudantes concluintes do 
curso de Psicologia deveriam responder a um questionário que serviria 
de base para a seleção dos participantes que seriam entrevistados antes 
da conclusão do curso. Por fi m, os mesmos estudantes seriam entre-
vistados mais uma vez aproximadamente um ano após a conclusão do 
curso de graduação. A divisão entre estes dois momentos para as en-
trevistas foi defi nida de modo a possibilitar o maior intervalo temporal 
possível, mas respeitando também o tempo necessário para fi nalização 
da pesquisa. Vale destacar que, como recurso para obter as narrativas 
nas entrevistas, optei pelo uso da Entrevista Narrativa (EN) no forma-
to sistematizado pelo sociólogo alemão Fritz Schütze e difundido, no 
Brasil, inicialmente, por Jovchelovitch e Bauer (2008). 
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No momento da escrita deste trabalho, a pesquisa está em sua se-
gunda fase. Dos 35 estudantes que responderam ao questionário, 11 fo-
ram selecionados para a fase das entrevistas. Entre os 11 entrevistados, 
seis ingressaram na universidade por cotas, três são do sexo masculino 
e 08 do sexo feminino, a idade varia entre 24 e 31 anos e quatro saíram 
de sua cidade de origem para estudar na UFRB.

A ESCOLhA PELO PROLONGAMENTO DA VIDA ESTUDANTIL

Ao pedir que os entrevistados falassem sobre os caminhos percorridos 
na vida estudantil, todos relataram como foi o processo de escolha so-
bre o ingresso no ensino superior. Para as cinco participantes egressas 
de escolas privadas, essa decisão pareceu naturalizada, pois nenhuma 
delas relatou ter pensado em seguir outro caminho após a conclusão 
do ensino médio. Além disso, todas afi rmaram terem sido incentivadas, 
de algum modo, pela família a continuar os estudos e quatro delas so-
freram pressão da família para escolherem cursos de reconhecido pres-
tígio social, como direito e medicina. De modo diferente, para os seis 
entrevistados egressos de escolas públicas, ingressar na universidade 
não foi um caminho natural, especialmente pelo fato de que todos são 
os primeiros da família no ensino superior. Três deles receberam apoio 
da família nesta decisão. Nenhum dos entrevistados egressos de esco-
la pública sofreu algum tipo de pressão familiar pela escolha do curso. 
Apenas uma entrevistada sentiu-se cobrada pelos pais para ingressar na 
universidade, no entanto, a escolha do curso era restrita às possibilida-
des na própria cidade, visto que migrar para outra cidade para estudar 
seria muito dispendioso.

Os relatos dos entrevistados chamam atenção para a mudança 
proporcionada pela inauguração da UFRB no cotidiano desses jovens. 
Os onze jovens dizem sentirem-se felizes com a implantação da UFRB 
no interior da Bahia, pois isso signifi cou a possibilidade de cursar uma 
universidade federal na própria cidade de residência ou, mesmo que 
precisassem migrar, os custos seriam menores do que se fossem residir 
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em Salvador, a cidade mais próxima com outra universidade federal. 
No entanto, os depoimentos mostram algumas diferenças acerca de 
como essa felicidade era vivenciada, o que revela características mar-
cantes da cultura regional. 

As famílias com condição fi nanceira privilegiada conduziam os 
fi lhos para Salvador para cursar o ensino médio, pois muitos conside-
ravam que o ensino médio da região não era competitivo o sufi ciente 
para que eles pudessem ter sucesso no vestibular em cursos de maior 
prestígio nas instituições particulares ou públicas, especialmente a Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA). A inauguração da UFRB, na ci-
dade, com cursos da área de saúde (enfermagem, nutrição, psicologia 
e bacharelado interdisciplinar em saúde) trouxe nova possibilidade de 
inserção no ensino superior para famílias de maior poder aquisitivo, 
pois uma universidade federal com cursos da área de saúde signifi cava 
um status mais elevado, embora, para muitos, era preferível que o fi -
lho estudasse numa universidade privada em Salvador do que em uma 
pública na própria cidade, já que o fi lho que estuda na capital é sinô-
nimo de ascensão social. Obviamente que, para as famílias de origem 
popular, uma universidade pública local trouxe novas possibilidades de 
ingresso no ensino superior. A vontade de estudar, especialmente na 
cidade, é apontada por estudantes residentes independente de sua ori-
gem social. Mesmo os estudantes que, supostamente, teriam condições 
fi nanceiras de migrar para outra cidade para estudar, deram prioridade 
a realizar a formação universitária mais próximo de casa, por uma ques-
tão de conforto e de manter a proximidade com a família. 

Estamos, de fato, vivenciando um novo momento no ensino supe-
rior brasileiro. A expansão e a interiorização das universidades federais 
provocam alterações nos itinerários de uma parcela da juventude que 
antes tinha que ultrapassar obstáculos a mais para conseguir ingressar 
neste nível de ensino. Ao entrevistar os estudantes, percebi que essa 
transformação provoca alterações no plano individual, familiar e tam-
bém social, num sentido mais amplo. Ao mesmo tempo em que as pes-
soas de origem social privilegiada não precisam se distanciar da família 
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para cursar o ensino superior público, aqueles de origem popular po-
dem, igualmente, permanecer e, acessar o ensino superior, o que antes 
era muito mais difícil.

Para os setores mais pobres, mesmo com a criação de estratégias 
para que o ensino superior possa se tornar mais acessível, como a polí-
tica de reserva de vagas, a trajetória estudantil até a educação superior 
continua sendo uma conquista de difícil realização. Enquanto os en-
trevistados que estudaram em escolas privadas, mesmo sem saber qual 
curso escolher, preferiam os cursos da área de humanas por se iden-
tifi carem com literatura ou história, os estudantes de origem popular 
afi rmam que não podiam escolher cursos que exigiam determinadas 
matérias na segunda fase do vestibular, como matemática e química, 
em virtude da defi ciência de sua formação na educação básica.

Ao analisar a democratização do ensino superior em Portugal, 
Pais (2005, p. 44) afi rma que “[...] devido às pautas selectivas das Uni-
versidades, muitos estudantes acabam por estudar aquilo que não dese-
jam; terminados os cursos, muitos outros acabam trabalhando naquilo 
que não estudaram”. Ainda é cedo para afi rmar que esse fenômeno será 
vivenciado de forma semelhante no Brasil, no entanto, a partir dos re-
latos dos entrevistados, é possível vislumbrar algo no mesmo sentido. 
O acesso e a permanência dos estudantes de origem popular e egressos 
de escolas públicas afl oram tensões em um ambiente historicamente 
ocupado pelas elites, sendo importante para a pesquisa problematizar 
sobre o cotidiano desses jovens, seus anseios, e interpretações sobre 
esse mundo onde constroem suas vidas.

A VIDA NA UNIVERSIDADE E O MUNDO DO Tra BALhO: qUAL 
A RELAÇãO?

A entrada na vida universitária representou uma mudança profunda no 
cotidiano dos entrevistados. Os relatos lembram a frase inicial do livro 
de Coulon (2008, p. 31) acerca da condição de estudante: “A primeira 
tarefa que um estudante deve realizar quando ele chega à universidade 
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é aprender o ofício de estudante.” Como dito anteriormente, para esse 
autor, o problema maior não é entrar na universidade, mas nela perma-
necer, pois os estudantes que não conseguem afi liar-se fracassam ou, 
simplesmente, abandonam. A vida na universidade difere em diversos 
sentidos da vivência escolar, na distribuição do tempo, no exercício da 
autonomia e em exigências diferenciadas relativas às atividades de es-
crever, ler e pensar. 

“Correr atrás” é expressão de uso comum para descrever o que 
chamamos de autonomia, mas sua repetição nos depoimentos propõe 
uma refl exão sobre seu signifi cado. “Correr atrás” indica algo que en-
volve um tempo e um lugar diferente daquele onde se localiza o es-
tudante, ou pelo menos onde se localizava antes de se dar contar da 
necessidade que provoca essa ação. Faz pensar que sabem que há um 
lugar situado além deles e onde precisam chegar rapidamente, ou seja, 
“eu preciso me adaptar a outro tempo e a outro lugar”, como um proje-
tar-se, um ir adiante. Como afi rmado por Coulon (2008, p. 35), a en-
trada na vida universitária é marcada por modifi cações importantes nas 
relações que o indivíduo tem com o tempo: “As aulas não têm mais a 
mesma duração; o volume semanal de horas é muito mais pesado que 
no ensino médio; [...] o ritmo de trabalho é muito diferente; as provas 
não acontecem nos mesmos momentos do ano”.

O interessante é que isso é percebido como aspectos relevantes 
para o treinamento requerido no mundo do trabalho. Eles consideram 
que, assim como na universidade, no mundo do trabalho também se 
vivencia essa “correria” e também é necessário iniciativa e adaptação a 
outros tipos de exigências. O “correr atrás” parece ser um dos princi-
pais etnométodos desenvolvidos pelos estudantes através da interpre-
tação de diferentes regras, como a perda da tutoria vivida na escola, o 
contato mais distanciado com professores e as explicações pouco claras 
para diversos procedimentos administrativos ou pedagógicos, como 
por exemplo, quem é a pessoa a qual eles devem se dirigir para conse-
guir um documento ou como saber se um relatório está escrito dentro 
dos padrões acadêmicos.
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Outro aspecto bastante lembrado pelos entrevistados refere-se a 
mudanças nos modos de se relacionar com as pessoas, pois eles rela-
taram ter sentido essa transformação de diferentes formas. A univer-
sidade é, em si, uma experiência com a diversidade e eles consideram 
esse aspecto algo muito positivo, embora também difícil de manejar. 
Os estudantes interpretam o “respeito às diferenças” como uma regra 
que precisa ser assimilada, tanto pelas divergências nos debates teóri-
cos, como pelo convívio com métodos de trabalho diferentes dos pro-
fessores, e, principalmente, pela diversidade de “visão de mundo e de 
homem” com a qual cada um se identifi ca, algo que é bastante discu-
tido no curso de psicologia. Além disso, a universidade possibilita o 
estabelecimento de relações para obtenção de vantagens, algo que os 
jovens consideram que também vão enfrentar no mundo do trabalho. 
Um dado curioso é que esses relatos apareceram principalmente quan-
do os entrevistados faziam referências às relações pessoais dentro de 
grupos de pesquisa. 

Parece que o tipo de atividade que se exerce nesses grupos exigem 
constantes negociações, o que mostra para esses estudantes a necessi-
dade de manejar relações que, para eles, naquele momento, são como 
relações de trabalho. há um “chefe”, que é o coordenador do grupo, 
e seus subordinados, que são os estudantes de iniciação científi ca. A 
distribuição de tarefas se dá, principalmente, através das relações esta-
belecidas entre orientando e orientador. Nesse sentido, é importante 
estabelecer boas relações com o orientador, pois é ele quem dá a última 
palavra sobre quem faz o quê e o que se ganhará com isso. Esse ganho 
não se refere necessariamente ao auxílio fi nanceiro através de bolsas 
de pesquisa, pois os entrevistados também consideram a publicação 
de artigos e a apresentação de trabalhos em eventos científi cos fatores 
importantes, visto que isso “fortalece o currículo”, ou seja, conta como 
pontuação em atividades na própria universidade ou em futura seleção 
para emprego ou pós-graduação.

O “fazer” da pesquisa também é percebido como importante para 
o mundo do trabalho, pois exige o desenvolvimento de habilidades ne-
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cessárias às atividades de campo. Elisa,2 por exemplo, chama atenção 
para o fato de ter que aprender a negociar com pessoas que estão num 
nível hierárquico superior ao dela, como os responsáveis pelas institui-
ções onde realizava a pesquisa ou o orientador. é interessante atentar 
para o fato de que esse aspecto específi co da mudança na relação com 
a hierarquia surge especialmente no discurso de estudantes egressos 
de escolas públicas e, portanto, pobres. Nesse sentido, ao que parece, 
a universidade é um lugar que revela muito claramente a distinção de 
origens e papéis sociais e, ao mesmo tempo, possibilita refl exões e des-
locamentos desses mesmos papéis.

A refl exão sobre o lugar que o estudante ocupa dentro da insti-
tuição é provocada pelo contato com a diversidade dos caminhos que 
levaram os jovens até a universidade. Se antes, na escola, eles conviviam 
com pessoas e trajetórias aparentemente semelhantes, na universida-
de eles se deparam com caminhos múltiplos e histórias de vida pro-
fundamente diferentes. Obviamente isso vem sendo acentuado com a 
ampliação do acesso à universidade pública para novos públicos. Os 
entrevistados egressos de escolas públicas reconhecem ter difi culdades 
em matérias específi cas pela defi ciência na educação básica e afi rmam 
que essa é uma difi culdade a ser superada. Lucas faz uma refl exão muito 
interessante sobre esse tema ao relatar que quando passou no vestibular 
e, ainda nos primeiros dias de aula, pensou que a primeira coisa que 
precisava aprender era escrever corretamente, para evitar que julgas-
sem que ele não tinha condições de pertencer àquele espaço. Como 
afi rma Coulon (2008, p. 43), “Tornar-se membro não é apenas tornar-
se nativo da organização universitária, é também ser capaz de mostrar 
aos outros que agora possuímos as competências, que possuímos os 
etnométodos de uma cultura”. Lucas parece, portanto, ter rapidamente 
identifi cado uma importante regra para se tornar membro, pois escre-
ver corretamente daria a ele a certifi cação de ser um estudante univer-
sitário. O relato de Lucas mostra também uma busca pela igualdade 

2 Os nomes dos entrevistados são fi ctícios para preservar suas identidades.
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dentro da universidade, mas, ao mesmo tempo, ressalta as marcas dos 
percursos diferenciados de cada um. 

Essa diferença pode ser percebida pelos limites e possibilidades 
na participação em atividades oferecidas dentro e fora da universidade, 
ao longo do curso. São aspectos formais reconhecidos pelos estudan-
tes como essenciais na transição para o mundo do trabalho os estágios 
básicos e profi ssionalizantes. As ênfases escolhidas para a formação em 
psicologia na UFRB estão ligadas à saúde e à educação (Psicologia e pro-
cessos educativos e Psicologia clínica e promoção de saúde), exigindo que 
o estudante tome uma decisão sobre o campo em que pretende atuar 
como estagiário. Isso é motivo de grande ansiedade, pois o principal 
critério para que ele seja incluído nos estágios de sua preferência é a 
média geral obtida no curso e há campos de estágio que são bastante 
concorridos. Além disso, essa exigência força o estudante a fazer uma 
escolha, o que repercute diretamente em sua perspectiva de futuro. O 
momento de escolha dos estágios e a vivência que deles resultam são 
referidos como um momento importante da formação e que tem uma 
relação mais direta com o mundo do trabalho, tanto pelo aspecto teó-
rico-prático como pela experiência direta com ambientes de trabalho 
reais.

Os jovens enfatizam que os estágios possibilitam uma abertu-
ra para a prática profi ssional e, também, para si mesmos. é quando o 
“quase profi ssional” terá que ofi cialmente olhar para sua prática e para 
si, já que é obrigatória a passagem pela supervisão, onde ele precisa-
rá teorizar sobre sua própria atuação e não mais exclusivamente sobre 
a experiência dos autores estudados ao longo do curso. A prática tem 
o poder de aprofundar ou dar início ao processo de reconhecimento 
de si dentro da profi ssão, algo que pude observar em pesquisa anterior 
(CARNEIRO, 2009) ao investigar a experiência de se tornar psicólogo 
clínico a partir da narrativa de estagiários. 

Já que o estágio é nitidamente importante para os estudantes, 
chama à atenção a prática de estágios extracurriculares. O estágio ex-
tracurricular, como o próprio nome diz, é algo realizado fora do currí-
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culo prescrito para o curso. Por este motivo, o estudante precisa ter a 
iniciativa de buscá-lo e de tempo para executá-lo, pois terá que conci-
liá-lo com as atividades curriculares. Vale dizer que a oferta de estágio 
extracurricular é muito pequena na cidade onde se localiza o curso de 
Psicologia e mesmo os supervisores de estágios curriculares encontram 
difi culdades para conseguir campo de estágio, por não haver oferta de 
serviços como em cidades maiores e mais desenvolvidas. Alguns par-
ticipantes relataram não poder fazer o estágio extracurricular por falta 
de tempo. Ao investigar isso de forma mais acurada, percebi que esses 
entrevistados dedicavam vinte horas semanais à pesquisa ou eram estu-
dantes trabalhadores. Estudantes que tiveram maior suporte fi nanceiro 
da família demonstraram menor restrição para experimentar atividades 
diferentes. Alguns jovens não sentiram necessidade de escolher algo 
em troca de um benefício fi nanceiro, tendo um “leque de possibilida-
des” mais amplo. Diante disso, é possível perceber que a permanência 
na universidade continua sendo marcada por diferenças nas possibili-
dades de acessar as oportunidades. De acordo com Coulon (1995), os 
estudos etnometodológicos ajudam a entender os mecanismos cotidia-
nos através dos quais se produz e se organiza localmente a seleção so-
cial. No entanto, isso não signifi ca que a formação seja mais defi citária 
para um ou para outro a depender das escolhas realizadas, mas sim que 
há uma diversidade de caminhos a serem percorridos e que determina-
das vias encontram-se mais abertas para alguns.

ESTra TéGIAS E ExPECTATIVAS DE INSERÇãO NO MUNDO DO 
Tra BALhO

A entrada na educação superior é atravessada por muitas projeções por 
parte dos jovens. A vertente profi ssionalizante é marcante no ensino 
superior brasileiro e obriga o estudante a escolher uma carreira quando 
opta por ir além do ensino obrigatório. O jovem chega à educação su-
perior cercado, na maioria das vezes, por fantasias acerca da profi ssão 
que escolheu, pois é habitual essa escolha ser pautada por compreen-
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sões originárias do senso comum e do que é socialmente hegemônico, 
muitas vezes distantes da realidade profi ssional.

Os jovens afi rmaram ter descoberto a psicologia após o início da 
graduação e relatam que, no momento da escolha do curso, imagina-
vam o psicólogo como um profi ssional liberal que atuava em clínicas de 
atendimento individual. Alguns sentem essa imagem como desagradá-
vel, por não conseguirem se imaginar exercendo esse tipo de atividade, 
enquanto outros se identifi cavam perfeitamente com esse estereótipo 
da profi ssão. A projeção acerca do profi ssional que gostariam de ser 
está muito pautada nas identifi cações que vão ocorrendo ao longo do 
curso com “determinada psicologia”.

Como dito na seção anterior, o momento de escolha pelos está-
gios é um divisor de águas dentro do curso, pois signifi ca para o es-
tudante a chance de se defi nir, pelo menos durante a formação, como 
profi ssional. é importante dizer que o Centro onde funciona o curso 
de psicologia pertence ao campo da saúde e isso infl uencia bastante o 
tipo de componentes curriculares oferecidos, os projetos de pesquisa e 
extensão e as possibilidades de atuação futura. O número de estudantes 
que buscam atuar no campo da saúde é bem superior ao da educação. 
Uma das explicações possíveis para isso é a abertura de postos de tra-
balho para o psicólogo no âmbito da saúde pública a partir da década 
de 1980, quando a Psicologia passa, aos poucos, a ser incorporada na 
Atenção Básica à Saúde, quando antes apenas existia em instituições 
ambulatoriais e hospitalares. (SPINK, 2009) Apesar de, historicamen-
te, um dos primeiros locais de atuação de o psicólogo ser a escola, a 
atuação desse profi ssional nos espaços educativos ocorre em número 
muito aquém do desejável, especialmente no âmbito público. (MARI-
NhO-Ara úJO, 2009) Não pretendo, nesse momento, realizar uma 
análise exaustiva sobre as alianças da psicologia no âmbito da saúde e 
da educação, mas apenas sinalizar que essa diferença alcança a forma-
ção do psicólogo. De algum modo, os estudantes sabem onde eles irão 
conseguir emprego com mais facilidade e isso infl uenciará, em algum 
nível, suas escolhas ao longo do curso.
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Ao serem questionados sobre como imaginam que irão conseguir 
trabalho, narram estratégias que já estavam em ação muito antes da 
fi nalização da graduação. Todos afi rmaram o desejo de atuar na área 
de sua formação e, de modo implícito, demonstram que não conse-
guir isso seria um fracasso tanto para eles quanto para suas famílias, 
que também depositam muitas expectativas. Dos 11 entrevistados, 10 
relataram já ter prestado concurso público, seja especifi camente para 
psicólogo ou para cargos que exigiam diploma de nível médio ou su-
perior. Isso revela que o concurso público tem sido uma via bastante 
procurada para inserção no mundo do trabalho. Muitos dos concursos 
prestados pelos estudantes são realizados por prefeituras municipais 
próximas a Santo Antônio de Jesus ou de suas cidades de origem. Eles 
imaginam que através do concurso público poderão alcançar a autono-
mia fi nanceira. Um dado curioso é que todos querem permanecer resi-
dindo no interior após a conclusão do curso, afi rmando explicitamente 
que não gostariam de se deslocar para grandes centros, como Salvador, 
por exemplo.

As principais justifi cativas dadas pelos entrevistados para a pres-
tação de concursos públicos são a busca pela estabilidade fi nanceira e 
no emprego, pois, via de regra, o concurso garante a permanência no 
trabalho. Isso tem apoio na literatura que afi rma que a precarização 
dos vínculos laborais surge como uma tendência estruturante das so-
ciedades contemporâneas, que impõe aos trabalhadores a necessidade 
de lidar constantemente com o risco e a insegurança. (BECK, 1992; 
CASTEL, 1998) 

Os caminhos identifi cados pelos entrevistados para conseguir em-
prego são o concurso público, a indicação política e atuação em clínicas 
de atendimento psicológico como profi ssional liberal. Esses são etno-
métodos utilizados pelos jovens, isto é, são os procedimentos práticos 
cotidianos que eles percebem para criar, sustentar e gerenciar como 
conseguir ocupar uma vaga no mundo do trabalho. No interior do esta-
do, os concursos municipais, quando ocorrem, oferecem pouquíssimas 
vagas para psicólogos. é muito comum a contratação por tempo deter-
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minado e isso, na maioria das vezes, depende da indicação de alguém 
com vinculação político partidária no governo municipal para o preen-
chimento da vaga.

A indicação é percebida como algo injusto e vergonhoso. Estudos 
realizados no Brasil e em Portugal compartilham essa compreensão. De 
acordo com Guimarães (2004), pesquisas sobre trajetórias de jovens 
brasileiros mostram que mecanismos informais de intermediação são 
recursos poderosos para dar início às incursões no mercado de traba-
lho. Em Portugal, Guerreiro e Abrantes (2007) e Pais (2005) afi rmam 
que as redes sociais são mecanismos fundamentais para inserção no 
mercado de trabalho, especialmente onde há escassez de vagas. Guer-
reiro e Abrantes (2007, p. 46) também dizem que esses recursos tem 
uma conotação ilegítima por parte dos jovens, pois “De facto, o protec-
cionismo a certos indivíduos perverte a lógica da livre concorrência no 
mercado de trabalho”. Os depoimentos apontam para a ilegitimidade 
da indicação de um conhecido como uma via para inserção laboral, e 
isso aparece claramente no discurso de Beatriz quando ela afi rma ter 
vergonha e que não gostaria que ninguém soubesse que conseguiu em-
prego através de indicação política. No entanto, quando diz que não 
quer que ninguém diga que foi fácil, é de se considerar que não é tão 
evidente conseguir um posto de trabalho mesmo por essa via, pois há 
poucas vagas disponíveis. Como afi rma Pais (2005), o maior problema 
para inserção dos jovens no mercado de trabalho se dá pela falta de 
empregos para todos.

Outro caminho para inserção no mercado é o trabalho de forma 
autônoma, como profi ssional liberal, neste caso, como psicólogo em 
alguma clínica privada de atendimento psicológico. Três entrevistadas 
demonstraram ter essa intenção, no entanto, duas delas afi rmam senti-
rem-se inseguras, como se o trabalho clínico envolvesse riscos que não 
são percebidos em outros tipos de trabalho no âmbito da saúde pública. 

Com relação ao prosseguimento dos estudos, todos consideram 
a possibilidade de fazer pós-graduação, seja uma especialização e/ou 
mestrado acadêmico nas áreas de interesse pessoal. Apenas um dos jo-
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vens coloca o mestrado como primeiro objetivo após a conclusão da 
graduação, confi rmando o desejo de seguir carreira acadêmica. Todos 
afi rmam ser importante continuar estudando, o que denota a compre-
ensão da importância da formação ao longo da vida, mesmo já estando 
inseridos no mercado de trabalho.

Os relatos mostram a tendência dos entrevistados em aceitar a pri-
meira oportunidade de trabalho que aparecer, necessitando, para isso, 
de fl exibilidade e disponibilidade. Os jovens interpretam, como regra, 
que é necessário estar disponível às oportunidades que surgirem, pois 
difi cilmente conseguirão o primeiro emprego na área desejada. Na era 
do capitalismo fl exível, é necessário que o indivíduo esteja disposto 
a se adaptar às contingências de modo a conseguir reconfi gurar seus 
projetos pessoais. Os novos sistemas de emprego enfatizam dinâmicas 
crescentes de fl exibilização e individualização das condições de traba-
lho. De acordo com Guerreiro e Abrantes (2007), a instabilidade vi-
venciada pelos jovens no mercado de trabalho difi culta elaborações de 
projetos em longo prazo. Por outro lado, a diversidade de experiências 
é algo valorizado pelos jovens que, cada vez mais, constroem sua carrei-
ra de modo individual. Esses dados são semelhantes aos encontrados 
por Pais (2005) em Portugal, por Arnett  (2011) nos EUA e no Brasil 
por Guimarães (2004).

CONSIDEra ÇõES FINAIS

A passagem da condição de estudante para a de profi ssional é um frag-
mento de transições outras do ciclo da vida, que ocorrem contempora-
neamente e que se reconfi guram constantemente. Não há como pensar 
nessa passagem sem considerar os itinerários múltiplos percorridos 
pelos estudantes que entrevistei e os signifi cados que atribuem a essa 
experiência. As expectativas e estratégias traçadas seguem caminhos 
semelhantes e, ao mesmo tempo, bastante individuais, como aponta a 
literatura sobre juventude. A busca pelo trabalho é parte de uma transi-
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ção mais complexa, no sentido de uma maior responsabilização por si, 
o que tem se tornado referência para a iniciação na vida adulta. 

Esse fragmento é de extrema relevância para a juventude e pare-
ce ocupar, no momento da conclusão dos estudos, um lugar central. 
há um misto de autorrealização e necessidade, embora as narrativas 
apontem para a relevância dessa última. A passagem pela universidade 
é marcada por um “correr atrás”, e, de modo semelhante, a procura por 
trabalho também parece uma corrida cujo desempenho depende, como 
disse Serres (1993), tanto das pernas do corredor como do terreno que 
ele atravessa. Assim como as fronteiras simbólicas que identifi cariam 
a entrada na vida adu lta estão cada vez mais rarefeitas, a transição da 
condição de estudante para a de profi ssional parece não apresentar uma 
separação tão clara, seja porque há uma preocupação cada vez mais pre-
coce com a empregabilidade, seja por haver uma compreensão de que a 
formação ao longo da vida é necessária, mesmo após a conquista de um 
lugar no mundo do trabalho.
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TEMPOS ESTUDANTIS:  
memórias da experiência universitária  

na Universidade de São Paulo

S A M I R  P é R E z  M O RTA DA

PRIMEIROS INFORMES

A educação superior brasileira tem passado por radical processo de 
expansão e transformação. Os dados oficiais são impressionantes. O 
número de matrículas aumentou 110% entre 2001 e 2010, atingindo 
aproximadamente seis milhões de estudantes, com destaque para o 
setor privado, com 74% das matrículas totais. (INEP, 2011) As uni-
versidades públicas também se expandiram significativamente, com a 
criação de novas unidades, e o aumento das vagas oferecidas em univer-
sidades já estabelecidas, incentivadas pelo Programa de Apoio a Planos 
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). 
(BraSIL, 2012) regulamentado pelo Decreto n. 6.096, de 24 de abril 
de 2007.
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Nesse contexto de valorização da educação superior, paradoxal-
mente, diversos autores apontam a universidade como uma instituição 
em crise, ou em franco processo de descaracterização. (MANCEBO, 
2004; ROMãO; MONFREDINI, 2009; SILVA, 2001; SILVA JU-
NIOR, 2004) Novos cursos, mais específi cos e adaptados a demandas 
de mercado, modalidades mais curtas de graduação, educação à distân-
cia, entre outras inovações, têm transformado radicalmente a educação 
superior em diferentes níveis e matizes, da estruturação curricular às 
formas de poder institucional, passando por dimensões cotidianas da 
experiência de seus habitantes.

Com foco em tais transformações, este capítulo aborda aspectos 
menos formalizados da educação superior. As universidades tradicio-
nalmente constituíram ambientes para a vida e a sociabilidade estudan-
til. Foracchi (1977), em seu clássico estudo sobre o movimento estu-
dantil na década de 1960, aponta como os ambientes de convívio e da 
cultura universitária relacionavam-se com a política, e com as demais 
esferas da vida dos jovens. Pesquisas recentes também identifi cam nos 
espaços universitários esta dimensão. Como exemplo, Mesquita (2006) 
aponta a presença da cultura na universidade nos anos 1990 e 2000. 

Observa-se na atualidade, em especial nas instituições privadas, 
alguns elementos que contrastam com outros contextos e tempos da 
vida universitária. Não é raro que os espaços de convivência das no-
víssimas IES assemelhem-se a shopping centers, sugestivos acerca da 
relação com o aluno-consumidor que é estabelecida. A participação 
estudantil nesses contextos é minguada; raramente os discentes alcan-
çam ali constituir um centro ou diretório acadêmico, ou ainda promo-
ver atividades culturais. (MORTADA, 2008) Pode-se supor, portanto, 
na nova confi guração desenhada a partir dos anos 2000, que também 
os modos de vida e experiência do jovem com os espaços acadêmicos 
tenham sofrido transformações. 

Este texto pretende contribuir para a compreensão preliminar 
dessa metamorfose. Busca fazê-lo através do recurso às experiências de 
outras épocas, tendo como base lembranças de militantes estudantis 
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do Curso de Psicologia da Universidade de São Paulo. (MORTADA, 
2008) é intenção, a partir da memória dos estudantes, estabelecer um 
deslocamento diacrônico, possibilitando contrastes e apontamentos 
críticos em relação à universidade contemporânea e à sua possível des-
caracterização na atualidade, principalmente em relação àquilo que re-
presenta (ou representou) para a sociabilidade dos jovens estudantes.

qUESTõES DE ORDEM: O MéTODO

Optei pela modalidade semiestruturada de entrevistas, com especial 
orientação nos trabalhos de Ecléa Bosi (1994, 2003). Busquei a ênfase 
na perspectiva dos militantes, naquilo que eles lembraram e, lembran-
do, revelaram como essencial em suas vidas. Nas entrevistas, procu-
rei instaurar condições para a realização de um trabalho da memória, 
compreendendo por tal expressão que a atividade de lembrar não é a 
mera exposição de conteúdos armazenados, mas atividade intensa de 
recomposição e narrativa a partir do vivido. Segundo a autora, quem 
lembra não o faz de maneira automática ou mecânica, à semelhança de 
um computador; lembrar assemelha-se mais a uma atividade artesanal, 
cuja matéria prima é a experiência. (BOSI, 2003)

Para Bosi (2003), a memória organiza-se menos cronologicamen-
te do que por eventos, acontecimentos singulares, o que chama de mar-
cos de signifi cação concentrada. A lembrança desnuda o que foi em-
pobrecedor e o que foi enriquecedor. Revela aquilo que marcou, que 
foi alvo de investimento, de angústias e afetos. Pequenos instantes são 
trazidos com seus pormenores, vivos, suscitando intenso esforço do 
depoente no percalço dos acontecimentos, das pessoas, datas e lugares. 

Sob infl uência gestaltista, a autora compreende as entrevistas como 
totalidades estruturadas que, indubitavelmente, apesentam lacunas, con-
tradições, descompassos; mas, cujas partes, não podem ser desmembra-
das de maneira simplista e imediata. A memória opera de forma integra-
da, por vezes sintética, avessa à compulsão categorizadora hegemônica 
na maneira pela qual procede em geral a investigação científi ca. Neste 
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estudo, esforcei-me para que as análises, cisões necessárias à pesquisa, 
não rompessem sentidos dados pela totalidade das entrevistas.

Cabe ainda observar que, aqui, o termo experiência, que transver-
salmente marca as refl exões metodológicas e interpretações, é de inspi-
ração benjaminiana. De maneira sucinta, para Walter Benjamin (1994) 
a experiência humana é oposta à mera observação, à vivência superfi -
cial que marca a vida moderna. A expressão experiência universitária, 
ou experiência estudantil, portanto, supõe que a estada do estudante 
na instituição de educação superior não se dá de maneira superfi cial, 
ou passageira; supõe que ela, embora efêmera, tenha poderes e inten-
sidade sufi cientes de ser constitutiva e orientadora na vida do sujeito. 

Os participantes da pesquisa que originou este artigo (MORTA-
DA, 2008) são estudantes do Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo (Ipusp) que se engajaram no movimento estudantil. São 
habitantes da vida universitária em diferentes períodos, entre as déca-
das de 1960 e 1990. Foram, ao todo, dez os militantes entrevistados, 
pertencentes a diferentes grupos políticos. Como critério para a esco-
lha, recorri ao levantamento de nomes entre estudantes e ex-estudan-
tes de psicologia da Universidade de São Paulo (USP), identifi cando 
aqueles militantes lembrados com mais frequência e intensidade por 
seus contemporâneos. Também contou como critério que os militan-
tes reconhecessem como signifi cativa a própria participação na política 
estudantil.

No contexto das entrevistas, quatro temas se destacaram, e serão 
aqui indicados como pontos de convergência para a refl exão sobre o 
presente, por parecerem pertinentes para a refl exão atual sobre a vida 
universitária: 1) Espaços e cultura na vida universitária; 2) A experiên-
cia política na universidade; 3) Antagonismos de classe e vida universi-
tária e; 4) Experiência universitária, técnica e mundo do trabalho.

Segue a pauta: espaços e cultura na vida universitária

Antes de refl etir sobre as diferenças entre as experiências de mili-
tantes mais velhos e mais novos relativas aos espaços físicos e à cultura, 

Observatório da vida estudantil_V3.indb   278 06/12/13   11:06



®279

cabe observar algumas singularidades da USP. O Curso de Psicologia, 
junto aos demais cursos de ciências humanas, originalmente oferecido 
nas dependências da Rua Maria Antonia, região central da cidade, foi 
obrigado a deslocar-se para o bairro do Butantã, depois da destruição 
parcial do prédio por consequência do que fi cou conhecido como Ba-
talha da Maria Antonia. (SANTOS, 1988) O confl ito com estudantes 
do Mackenzie, em especial com integrantes do Comando de Caça aos 
Comunistas (CCC), apoiados e armados pela polícia do exército, re-
dundou na morte de um estudante, militantes feridos e presos, e na 
destruição parcial do edifício, reformado apenas na década de 1990. 

Esse marco aparece na memória dos militantes mais velhos, na in-
tensidade com que lembram do antigo prédio. Os espaços da vida uni-
versitária emergem de maneira intensa e afetiva. O Grêmio é lembrado 
como espaço de convivência, de cultura, de vida em sentido integrado. 
Diz Mariinha, militante dos anos 1960:

O Grêmio era maravilhoso. Tinha um piano, tinha um rapaz ruivo que to-
cava música clássica, outro que tocava jazz [...] Havia festivais de cinema: 
cinema japonês, cinema russo [...] As pessoas recitavam poesias nas assem-
bleias do Grêmio. Não tinha separação entre militância política e cultura. 
Era só a vida que se desabrochava, agora na universidade. As pessoas eram 
lindas nesse sentido: ninguém sabia só de coisas políticas. Mesmo a minha 
turma da psicologia, que não tinha tanta vivência política partidária, tinha 
uma vivência social muito boa, uma vida cultural belíssima.

Em contraste, os militantes dos anos 1990 lembram da frieza e 
por vezes do abandono do espaço, composto por barracões provisórios 
construídos após a destruição da Maria Antonia. Os barracões perma-
neceram até meados dos anos 1990, até a conclusão das obras defi niti-
vas. Lembra Simone, militante dos anos 1990:

Na psicologia, eu vim uma vez antes de entrar no curso. Fiquei assustada, 
porque na época, em 1989, vários prédios haviam sido interditados, mas 
ainda não tinham sido demolidos. Aquele monte de teia de aranha, aquela 
coisa abandonada, vidros quebrados [...] Não tinha ninguém, absolutamen-
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te ninguém no corredor da psicologia... Fiquei andando nesse corredor aqui 
achando tudo muito esquisito. Não entendi nada. Achei um lugar, uma cida-
de abandonada, uma cidade fantasma [...]

A especifi cidade do que a USP viveu comunica-se com uma ten-
dência mais geral, de precarização dos espaços da universidade nos 
anos 1980 e 1990, e da conversão destes em locais de passagem. Nesse 
aspecto, outro elemento contrasta os tempos da política estudantil. Os 
militantes mais novos apontam um espaço universitário cindido entre 
militantes e não militantes. Lembra novamente Simone:

Eu tenho umas lembranças de lugares da universidade cheios de gente... Mas, 
no geral, as minhas lembranças desses lugares são em fi nais de semana, de 
noite, vazios. A gente ia fazer reunião num horário que não tinha mais nin-
guém nas salas de aula. Ou nos fi nais de semana. É como se a militância 
fi casse na USP fechada, na USP vazia [...] Essa é a minha lembrança.

Essa alteração espacial remete, nas entrevistas, à metamorfose da 
vida cultural na universidade. Salta aos olhos uma espécie de síntese 
explosiva que os militantes despejam quando lembram dos lugares da 
rua Maria Antonia. Emergem descrições povoadas de termos com forte 
conotação sensorial. Lembra Mariinha: “aquele saguão da Maria Anto-
nia, que perfume, que maravilha [...] Perfume de vida!”.

Nas lembranças de estudantes dos anos 1960, o assunto vem es-
pontaneamente, indissociável da experiência política. As propostas es-
téticas frequentemente suscitavam debates políticos, opunham grupos 
de forma intensa e pública. São conhecidas as experiências dos Cen-
tros Populares de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes 
(UNE), e o teatro Ofi cina, em São Paulo. O cinema e a literatura são 
evocados com intensidade pelos estudantes. 

Os militantes mais novos também associaram elementos cultu-
rais à vivência universitária e à participação política. Mas há aqui um 
fenômeno diferente. Entre os estudantes mais novos, músicas, teatro, 
aparecem como que expatriados da universidade. O processo que os 
gera tornou-se distante desse habitat. Perdeu-se a tangibilidade e o sen-
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timento de pertença que tornavam possível identifi car as produções 
como habitantes de um mundo compartilhado. 

Tal como sugerem as entrevistas, a cultura deixou de ser produção 
e experiência coletiva para tornar-se objeto importado e exterior. Dei-
xou de ser elemento revolucionário, desafi o estético e existencial a ser 
enfrentado, para ser objeto de fruição e prazer individual. 

Segue a pauta: a experiência política na universidade

Lembro que estava chovendo, uma enxurrada, e a polícia nos cavalos... 
Quando eu olho, uma pessoa caiu no chão. Era o Rubens Paiva. Eu fui quase 
ajudá-lo, mas era tanta correria, cavalo atrás... Ele conseguiu se levantar, 
deu um soco em um policial e saiu correndo. Não sei se foi preso ali. Até hoje 
não se sabe o que foi feito dele. Foi a última vez que o vi. O deputado Rubens 
Paiva foi de grande valor. De repente, um membro do congresso nacional, 
correndo da polícia, apanhando de militar na rua. Esse foi o teor do Golpe, 
não existia mais poder político. (Mariinha)

O contexto político variou radicalmente durante os períodos atra-
vessados pelos militantes. Os depoimentos abrangem os anos que ante-
cederam a Ditadura civil-militar no Brasil até os anos 1990, momentos 
iniciais da hegemonia neoliberal e arrefecimento dos movimentos so-
ciais. O movimento estudantil acompanhou esses contextos, e as lem-
branças aqui suscitadas são intensas em todas as épocas. 

Em 1968, o quadro político nacional passa por um momento de 
infl exão, defi nido pelo quinto Ato Institucional (AI-5). Prisões, mor-
tes, torturas são agora sistematizadas e organizadas pelo aparelho de 
estado, através de seus órgãos de inteligência. Os militantes organizam-
se clandestinamente, tendo o medo como constante em suas vidas co-
tidianas. Lembra Lúcia, militante dos anos 1960:

Aquele som horroroso do casco dos cavalos nas pedras, e depois da botina 
dos soldados [...] Estoura bomba, entram, batem em todo mundo [...] Essa 
lembrança auditiva e de cheiro de bomba marcou todo mundo. Eu estava 
namorando, e a gente gostava de andar por aí, mas tinha muito medo, você 
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podia ser confundido e preso na rua. E sempre esse barulho de casco de ca-
valo na poça de água, na pedra [...] A gente não sabe dos nossos limites se 
for torturado. Comentava com o meu marido que era melhor um não falar 
nada para o outro. O maior medo era expor a vida dos outros. Esse foi um 
medo que sempre me acompanhou e a todos os outros companheiros. Mesmo 
depois, como professora, sempre tive medo do passado, medo de dar entrevis-
tas, de expor a organização, de expor pessoas.

Nesse ponto, é abortada uma complexa e integrada experiência. 
O Golpe dirige-se ao poder político, ao campo das resistências sociais. 
Mas é um golpe, na visão dos militantes, que afeta a existência de ma-
neira ampla, além da política e dos militantes. Lembra Mariinha:

Houve muitos suicídios de jovens. Às vezes, a militância era suicida porque 
não tinha saída, se entregava para a morte, mas eu digo que esses outros 
suicidas são também consequências da Ditadura. Se não houvesse Ditadura, 
não haveria essas mortes. A gente que é psicólogo sabe que tem de haver 
condições de ambiente para ter o surto, não está marcado geneticamente. 
Houve muitos suicídios. Houve suicídios que foram consequência da situação 
política no país, de pessoas que fi caram existencialmente sem saída. Elas não 
tinham essa vocação para a militância armada, que também era um suicí-
dio, mas também não havia lugar no país para elas.

Tem-se um processo de enfraquecimento da Ditadura civil-militar 
a partir de 1975. O regime oscila entre a intensifi cação das mortes de 
opositores políticos, como na Guerrilha do Araguaia, e nos assassina-
tos de militantes do PCB e PC do B; e o estabelecimento de um pro-
cesso de transição. (GASPARI, 2004) Nesse contexto, o movimento 
estudantil mobiliza-se em torno da Campanha pela Anistia. Abre-se 
novamente a possibilidade de movimentos de massa. Lembra Yara, mi-
litante dos anos 1970:

Em 1975, tiveram muitos acontecimentos. A morte do Herzog. A Psico foi 
em peso para o cemitério. Supunha-se que, naqueles tempos difíceis, as coisas 
mais graves, como assassinatos, tinham parado de acontecer. De repente, o 
cara era jornalista, trabalhava em um órgão grande de imprensa, professor 
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da USP. Deu um pânico generalizado: ‘por que esse cara?’ Se esse cara é 
assassinado, estamos desamparados! Foi impactante. Havia tendências no 
movimento estudantil muito mais à esquerda. Era com muito medo que, em 
uma assembleia, eu levantava a mão a favor de passeatas fora do campus. 
Fiquei muito apavorada naquela passeata em que a gente quase foi preso. 
Um menino atrás de mim levou cintada de pneu. Trataram a gente feito 
criança. Fiquei apavorada quando fui presa na PUC. Eu estava no meio e 
não acreditava, porque para mim eles não entravam na universidade. E eu 
fui presa lá dentro. Fomos parar na detenção, na ROTA.

Nos anos 1980, o movimento estudantil, embora não mais como 
protagonista, participa intensamente das movimentações e organiza-
ções populares protagonizadas pelo movimento sindical. (SADER, 
1988) As lembranças dos estudantes são ricas nesse sentido. Os qua-
dros do movimento são absorvidos pelas novas organizações, e uma 
outra confi guração política emerge, na transição dos grupos clandesti-
nos para os partidos políticos. Na política universitária, tem-se maior 
expansão e infl uência destes partidos, agora mais profi ssionalizados e 
estruturados. 

há aqui uma angústia comum, experiência sentida e relatada por 
diversos militantes dessa época. O que retorna enquanto possibilidade 
política parece ter se corrompido. Segundo Ribeiro Neto (1985), po-
lítica e vida universitária dissociam-se nos anos 1980, uma vez que a 
condição de estudante, experiência central e catalisadora da vida e da 
política, deixa de exercer papel central na vida dos jovens: “[...] dei-
xa de signifi car um investimento global, um território onde múltiplas 
experiências podem encontrar-se e ser pensadas”. (RIBEIRO NETO, 
1985, p. 63) Segundo o autor, as assembleias estudantis e demais fó-
runs políticos passam a valer como espaço de cooptação. Embora for-
malmente semelhante às décadas anteriores, mesmo em suas palavras 
de ordem, há uma cisão entre estudantes e militantes qualitativamente 
diferente, central em suas experiências. As entidades então se afastam, 
e pode-se observar, paradoxalmente, segundo o autor, um movimento 
estudantil sem os estudantes.
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Ser estudante tornou-se isto: ser o corpo, a carne bruta 
para que uma aristocracia aja e pense em seu nome, para 
que busque em seu nome os objetivos dela. Este processo 
foi tão profundo que as próprias entidades são percebidas 
como partes deste estamento aristocrático. O movimento 
estudantil hoje é o movimento deste estamento, ao qual as 
pessoas que frequentam a universidade recusam a legitimi-
dade que a existência de um corpo de estudantes daria. (RI-
BEIRO NETO, 1985, p. 67)

As entrevistas com militantes dos anos 1980 e 1990 confi rmam 
essas interpretações. São frequentes lembranças de episódios em que se 
sentiram manipulados ou manipuladores. Suas falas são permeadas de 
angústia, severas críticas e autocríticas. Lembram-se da assimetria en-
tre militantes mais jovens e mais experientes, e do caráter profi ssional 
da política estudantil: “Escola de política” e “política de gente grande” 
são termos empregados por Simone, que revelam uma triste reprodu-
ção de mazelas da política geral.

Merece destaque o espaço de deliberação máxima do movimento 
estudantil. A UNE cresceu, expandiu em número de militantes e em re-
cursos que administra. Contrasta sua infraestrutura atual com as faixas 
e cartazes pintados à mão nas décadas anteriores. Seu descrédito avan-
çou na mesma medida de seu orçamento, e a entidade, na perspectiva 
dos depoentes mais novos, fi gura como organela de um partido, sus-
tentada por um passado que se desdobra por glorifi car. Seus congres-
sos são lembrados como espaços de violência e manipulação. Abaixo, 
um relato ilustrativo de um Congresso da UNE no fi nal dos anos 1980. 
Lembra Mário, militante dos anos 1980-1990:

Teve uma tensão muito grande. As pessoas se empurraram, teve porrada; 
teve gente que foi jogada do palco, caiu uma caixa de som em cima de um 
cara... O presidente da UNE tomou um soco na boca. A gente fez um cordão 
de isolamento do palco onde fi cavam todas as atas de inscrição dos delega-
dos, com cinco fi las de estudantes, grudados uns nos outros. Quatro dias de 
Congresso foi isso. Só empurrão, safanão, vaia [...] Dividimos a quadra no 
meio, para você ver onde chegou. Ficou um espaço de um metro entre o PC 
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do B e o PT. E o mais louco, que me chocou muito. Estava tenso, aí abaixou, 
todo mundo foi sentando: “senta, senta, o Congresso vai andar”. Nesse vão 
de um metro, o pessoal do PT e do PC do B começava a jogar cartas, conver-
sar [...] De repente, a coisa esquentava, o pessoal recolhia as cartas: ‘valeu, 
você parece ser um cara legal, mas nós vamos sair no tapa’. É como se você 
sentasse durante uma guerra, armado até os dentes, o cara do outro lado 
armado até os dentes, e enquanto não mandam você atacar, a gente joga 
baralho! Eu vi gente levantando, dando um tapa no ombro do outro e falan-
do: ‘valeu, cara, agora é cada um por si’. Se eles permanecessem como duas 
hordas hostis, não teria me chocado. A hostilidade é assim, não tem razão de 
ser. Mas não era isso. Era surreal. Acabou sendo essa a lógica do Congresso, 
completamente esquizofr ênica.

Segue a pauta: antagonismos de classe e vida universitária

Lembro de uma impressão muito ruim quando cheguei... Que todo mundo 
já se conhecia. As pessoas que entraram comigo já se conhecia dos colégios 
particulares. Do Santa Cruz, Logus [...] Era gente que tinha muito mais 
grana que eu. Isso eu já percebi logo de cara, porque as pessoas chegavam 
todas de carro. Tinha gente que vinha de motorista! As pessoas começavam 
a conversar: ‘então, acho que nessa semana eu vou viajar para a Patagônia. 
Quer ir?’: ‘Não [...]’. Foi um choque isso. (Simone)

As lembranças dos militantes evocam o tema da humilhação so-
cial. humilhar vem de húmus, signifi ca colocar o outro em posição in-
ferior, rebaixá-lo à terra, em sua dignidade. O termo humilhação social 
assume conotação mais específi ca, fenômeno que incide em grupos 
humanos, sejam minorias étnicas ou de gênero, categorias e classes so-
ciais. Em especial, na sociedade capitalista, tem como alvo os oprimi-
dos.

Na acepção de Gonçalves Filho (2007), humilhação social é uma 
modalidade de angústia disparada pelo enigma da desigualdade de 
classes. Angústia é aqui empregada em seu signifi cado psicanalítico, su-
pondo impulso indeterminado de energia psíquica; impulso desvincu-
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lado de símbolos e representações necessárias para que a pessoa possa 
enfrentá-lo pela linguagem e ações conscientes. 

O autor identifi ca elementos e expressões variadas da humilhação 
social. O rebaixamento manifesta-se na soberba, implícita ou explícita, 
que marca o trato dos empregados pelos patrões; manifesta-se na conver-
são de direitos em favores, marca do clientelismo nacional; sua corres-
pondente psicossocial é o sentimento de não ter direitos. Outra manifes-
tação do fenômeno é aquilo que o autor identifi cou como invisibilidade 
pública. Nos lugares habitados pelas classes ricas, não notamos faxinei-
ras, garis, copeiras, garçons. Contam como coisas, fazem parte da paisa-
gem inerte dos shopping centers ou dos lugares onde trabalhamos.

Barbosa (2004) entrevistou estudantes de origem pobre na USP. 
Partindo de experiências pessoais, identifi cou episódios, sentimentos, 
compreensões e formas de vida estruturadas em torno do impacto da 
desigualdade de classes junto a colegas e professores. Para esses estu-
dantes, o ingresso na universidade é sempre uma abertura para um novo 
mundo e novas possibilidades; ao mesmo tempo, representa angústia. 
A sensação de euforia por terem ingressado no vestibular é substituída 
por outro tipo de sentimento. Um dos estudantes entrevistados pela 
autora afi rma:

[...] mesmo estando dentro, eu me senti excluído [...] Não 
havia espaço entre os colegas e professores para falar de tra-
balho, de sustento ou de ganhar dinheiro. Parecia um curso 
destinado para quem não precisa trabalhar, para quem tem 
família rica e a mente limpa só pra ciência. (BARBOSA, 
2004, p. 174)

Na universidade, a humilhação social vem na mensagem, dita e 
repetida, que a academia não é para gente pobre, reiterando a relação 
entre saber e status própria da sociedade capitalista, mais explícita no 
país em que a expressão doutor banalizou-se em símbolo inapropriado 
de status. Lembra uma estudante de psicologia entrevistada por Barbo-
sa (2004, p. 249): “Eu achava que eu era carente cultural, que não tinha 
inteligência sufi ciente para poder aprender”. 
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Consoante com as impressões de Barbosa, lembra Luizão, militan-
te dos anos 1980:

Nos momentos de intervalo, de conversa, fui descobrindo que as pessoas 
eram bem diferentes de mim. Os assuntos que circulavam eram outros, as 
preocupações eram outras. Encontrei pessoas de colégios tradicionais como 
o Bandeirantes, como o Porto Seguro. Eram pessoas que haviam passado 
férias na Europa [...] Não encontrei pessoas que trabalhassem, que tinham 
uma realidade parecida com a minha. Isso era praticamente inexistente aqui 
no Ipusp. Então, eu não tinha muito trânsito ali. As pessoas falavam coisas 
que chegava assim como voltava. Eu não tinha o que dizer [...] As minhas 
experiências não cabiam ali. Quem iria entender o cotidiano de uma pessoa 
que estava estudando e estava em busca de trabalho? Não dava liga.

Os estudantes entrevistados por Barbosa refugiaram-se frequen-
temente na acolhida e reconhecimento de outros colegas pobres, igual-
mente marginalizados. Não raro, sentiram-se em casa apenas frequen-
tando outros grupos de convívio, fora da universidade. No caso de 
militantes, é frequente que essas ilhas de refúgio sejam as correntes e 
partidos políticos. Afi rma Simone: “[...] voltei para o meu PT na Zona 
Leste; vinha na Psico e batia cartão mesmo. Assistia à aula e assinava lista”. 

Militantes mais velhos e mais novos viveram episódios semelhan-
tes de contraste de classes, humilhação social. A diferença entre ambos 
é sugerida pela ênfase dada ao assunto durante as entrevistas. Nas lem-
branças dos militantes dos anos 1960, nada que se aproximasse à humi-
lhação aparece como centro. Para estes, a soberba de jovens abastados 
em relação ao ativismo ou simplismo intelectual de colegas é ocasional, 
e frequentemente a atitude arrogante é revista e atenuada por experiên-
cias mais decisivas vividas em comum, em especial no campo da cultu-
ra, da política e da própria formação. Para os militantes dos anos 1980 
e 1990, em diversas passagens os antagonismos de classe parecem cen-
trais, como demonstram os trechos das entrevistas de Simone e Luizão. 
O que não raro afastou os militantes de grupos de colegas, ou mesmo 
colocou a psicologia e a própria universidade como lugar hostil, terra 
estrangeira para gente pobre. 
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As entrevistas sugerem que a experiência universitária dos anos 
1980 e 1990 não alcançou estabelecer um campo cultural e social 
entre os estudantes em que as origens socioeconômicas fi cassem em 
segundo plano. As memórias de militantes mais velhos indicam que 
isso aconteceu nos anos 1960. Se as desigualdades sociais não desa-
pareceram entre os militantes mais velhos, a centralidade da política, 
as experiências culturais, a vida universitária em sua totalidade, ao 
que parece, atenuaram, ou mesmo superaram, as experiências de hu-
milhação social.

Experiência universitária, técnica e mundo do trabalho

O que estava sendo construído para mim era que a psicologia era um instru-
mento para legitimar as desigualdades todas que existem. Ela estava com-
pletamente fora do mundo, do mundo social que existe. Ia achando que não 
queria ser psicóloga; que psicologia era isso. Não conseguia ver que teria 
outra possibilidade de ser psicólogo, de fazer psicologia fora disso. Era uma 
experiência muito ruim. A cada aula eu ia me indignando com o que as 
pessoas falavam. Sobre os testes de QI por exemplo. Achava que a psicologia 
tinha que ser atacada, criticada. Ia construindo para mim que a psicologia 
era um instrumento poderoso e perigoso a serviço do sistema. (Simone)

Assim como em outras áreas, a formação do psicólogo passou por 
diferentes momentos em sua relação com o mercado profi ssional e a 
técnica a ele associada. O surgimento dos primeiros cursos de psico-
logia no Brasil é indissociável das demandas de desenvolvimento eco-
nômico nacional nos anos 1950 e 1960. A formação de psicólogos foi 
demandada pelo crescimento industrial e urbano do país. Posterior-
mente, novas transformações sociais também incidiram nos cursos de 
graduação. 

Nos anos 1990, os militantes relatam frequentemente aversão à 
psicologia, à sua vocação e compromisso com as elites. Os militantes 
rejeitam uma formação explicitamente orientada para demandas de 
uma classe social. Em psicologia, tal orientação tem sido fartamente 
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questionada, em especial a partir dos anos 1990, com o redireciona-
mento do compromisso social da psicologia. (BOCK, 1999, 2008; 
YAMAMOTO, 2007) Na formação do psicólogo, os currículos origi-
nários não deixam saudades. Os conteúdos alargaram-se e tornaram-se 
mais heterogêneos. Novas possibilidades teóricas e de prática profi ssio-
nal se estabeleceram, enriquecendo o pensamento e os horizontes pro-
fi ssionais. O campo de trabalho também se diversifi cou, produzindo 
impactos na formação. (AChCAR, 1994) Ampliou-se, na psicologia, a 
abrangência de teorias críticas aos modelos tradicionais, aproximando 
a profi ssão dos problemas sociais do país. Anuncia-se de forma explíci-
ta, a partir dos anos 2000, as possibilidades de um novo compromisso 
social da psicologia. (BOCK, 2003) 

há uma série de avanços em relação à formação do psicólogo, no-
tados pelos depoentes. No entanto, há também nas lembranças sinais 
de estreitamento, mais especifi camente no que se refere a um processo 
de tecnicização da formação. Nesse campo, sempre observou-se tensão 
entre as demandas do mercado e as origens fi losófi cas da profi ssão. Nos 
anos 1960, a infl uência norte-americana é identifi cada como empobre-
cedora, tecnicista e anti-intelectual. Lembra Mariinha:

Já antevíamos, naquela época, que na medida em que apareciam professores 
só de psicologia a coisa começava a americanizar. Isto é, fi car mais tecnológi-
ca, e desembocar numa terapia que já ouvíamos falar nos Estados Unidos e 
tínhamos vergonha. Tínhamos grande respeito pela psicanálise e pela psico-
logia, mas não pela psicologia científi ca, separada da fi losofi a.

Nesse período, está em curso a Reforma Universitária de 1968. 
O modelo norte-americano sobrepõe-se na educação superior bra-
sileira através dos acordos Ministério da Educação - United States 
Agency for International Development (MEC-USAID). (CARDO-
SO, 2001) A formação é orientada de acordo com sua aplicabilidade 
técnica, e com as demandas de desenvolvimento. Simone, nos anos 
1990, encontra um curso formatado em novo padrão:
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Lembro de ter uma briga sobre o psicólogo ser técnico. O curso formava téc-
nicos que vã o lá e trabalham no consultório. Eu não queria que fosse assim; 
pensava no psicólogo como alguém capaz de fazer uma leitura dos aconteci-
mentos. Um intelectual, não um executor de coisas.

Os militantes apontam de forma conjugada, em diferentes tem-
pos, o aspecto tecnicista da formação em psicologia, sua separação das 
origens fi losófi cas; e a vinculação das práticas profi ssionais às deman-
das de mercado. 

Entre os militantes mais velhos, é notável o impacto transfor-
mador provocado pelas leituras, pelas ideias que eram digeridas e 
serviam como referenciais para a política. Se havia escassez de refe-
renciais e limitações curriculares se compararmos com a atualidade, 
o que aparece nas entrevistas, como compensação, indica um alto po-
der que esses poucos referenciais exerciam para a compreensão da re-
alidade e para a própria militância. Lembra Lúcia, militante dos anos 
1960:

Éramos uma geração de extrato urbano que conversava e discutia sobre tudo 
o que lhe era possível. O pouco de informação acessível, se compararmos com 
o que se oferece aos jovens de hoje pela internet e demais ligações mundiais, 
alimentava nossa avidez por conhecimento e novas ideias, em seguida troca-
das e trabalhadas em longas e intermináveis discussões. 

Embora mais rica em conteúdo, a julgar pelas entrevistas, a ten-
dência tecnicista na formação do psicólogo tende a obliterar o senso 
crítico e a capacidade de espanto frente ao real, uma vez que calcada em 
técnicas aplicáveis e submetidas a demandas específi cas de mercado. 
As memórias dos militantes no percurso da formação em psicologia 
nos colocam a atualidade das concepções de Adorno (1996) sobre se-
miformação, sua crítica à submissão da racionalidade e da educação à 
técnica, e desta ao mercado, e as consequências desse processo para a 
consciência crítica.
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O qUE OCORRER: NOTAS BREVES PAra  A ExPERIêNCIA 
UNIVERSITáRIA NO PRESENTE

Em todos os níveis, as pessoas estão utilizando como “utopia” salvar sua pró-
pria pele. Essa é a utopia do mundo hoje. Ninguém quer pensar em algo 
maior: em Centro Acadêmico, em entidade estudantil, em movimento social, 
em sindicato... Parece que ninguém quer perder; ninguém quer deixar de ga-
nhar de forma imediata. E é preciso ser perseverante, dar um tempo para as 
coisas. Em todos os níveis o que eu percebo é que todo mundo quer o melhor 
para si agora, e passa por cima de quem quer que seja. A gente, em qualquer 
lugar, está buscando esse espaço coletivo. Mas ele hoje está realmente muito 
difícil. Tem lugares em que eu vou, chego sozinho, saio sozinho. (Luizão, 
militante nos anos 1980)

A fala do ex-militante é representativa de um momento de arrefe-
cimento da sociedade e das lutas sociais vividas nos anos 1990. Esse es-
tado geral mais amplo relaciona-se com o que viveram na universidade, 
para além da política estudantil. 

Os depoimentos dos anos 1960 e 1970 trazem uma visão inte-
grada de política, universidade e cultura, rompida com a Ditadura 
Civil-militar. Décadas depois, os militantes sentem uma experiência 
fragmentada. Resta a sensação de isolamento retratada, uma vez que 
a unidade sentida dava-se pela existência de um coletivo comum, que 
compartilhava suas experiências na universidade.

Nos anos 1990 e 2000, com a ampliação avassaladora da educa-
ção superior, novos personagens ingressaram em cursos de graduação. 
Nesse novo momento, as perguntas enunciadas aqui pelos militantes se 
recolocam. A pesquisa é insufi ciente para apontar tendências do mo-
mento atual. No entanto, a memória dos militantes pode servir como 
foco em problemas que a vida universitária atual deve enfrentar. 

A mercantilização da educação superior, sua rápida expansão e 
conversão em serviço (SILVA JUNIOR, 2004) provavelmente trará 
novos impactos relativos à fragmentação da experiência e da cultura 
universitária. Mas outros fatores caminham no sentido contrário, como 
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o acesso de outros extratos sociais à educação superior. Nesse sentido, 
observam-se novos questionamentos e outros personagens: militantes, 
habitantes dessa nova vida e cultura estudantil.1 Caberia compreender, 
a partir das experiências deles, as questões levantadas pelos militantes 
entrevistados. Em especial, podem nos ajudar a responder se a expe-
riência estudantil permanece decisiva, central na vida dos jovens, ou 
se ela tornou-se secundária, periférica em relação a outras esferas da 
vida. Trata-se de questionar se os novos espaços da educação superior 
servem enquanto locus de uma experiência política e cultural decisiva, 
integradora; ou se o jovem que ingressa hoje na universidade, à seme-
lhança de seu colega dos anos 1980, chega sozinho e sai sozinho, no 
sentido cultural, político e existencial que a expressão carrega.
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A CATEGORIA RUPTUra-TraNSIÇãO NO 
ESTUDO DAS TraJETÓRIAS AFETIVO-SExUAIS 

DE UNIVERSITáRIOS

A N A  U R P I A

S Ô N I A  S A M PA I O

INTRODUÇãO

Notamos que no nível social, os espaços contemporâneos estão em rá-
pida transformação, e no nível individual, trajetórias pessoais tendem 
a se fazer de maneira não-linear, individualizadas, e através de frequen-
tes mudanças ou pontos de ruptura. Uma prioridade empírica é, então, 
não somente o estudo da estabilidade e da norma, mas, sobretudo, o 
exame de mudanças e bifurcações nas trajetórias de vida dos jovens 
(zITTOUN, 2012), que tendem a se alongar (GALLAND, 2009, 
2000), inclusive no Brasil, com a recente ampliação do acesso à edu-
cação superior. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (2000, 2010), do total de pessoas frequentando a escola em 
2010, no Brasil, 10,4% delas estavam cursando o nível superior, com-
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parado a 5,36%, em 2000, o que signifi ca um aumento de quase 100% 
em dez anos.

Curioso observar, porém, que se esta tendência ao alongamento é 
visível entre os jovens com maior acesso à escolarização, tanto no do-
mínio profi ssional como no familiar, é antes a tendência inversa que 
prevalece no domínio da sexualidade. (GALLAND, 2009; BOzON, 
2003) Notamos, particularmente no Brasil, um descompasso, entre a 
sexualidade exercida cada vez mais cedo, o prolongamento do tempo 
passado na escola, a ampliação do tempo de coabitação com a família 
de origem, a antecipação da maternidade [ou a recorrência a práticas de 
aborto], e as difi culdades de inserção no mundo do trabalho. (CAMA-
ra NO; MELLO, 2006)

Assim, a preocupação com a conduta sexual do jovem torna-se 
da ordem do dia, mas no Brasil é fato que a grande parte da literatura 
sobre o tema ainda está focada no fenômeno da gravidez na adoles-
cência. (hEILBORN; CABra L, 2006) Os poucos estudos que tem 
como objeto a população jovem universitária (das camadas médias), 
pós-adolescência, verifi cam que esta vivencia a primeira relação sexual 
próximo à entrada na vida universitária, um dado que, segundo Pirott a 
e Schor (2004, p. 500) “[...] pode indicar o signifi cado que esses dois 
eventos adquirem na vida desses jovens, como um rito de passagem 
(ruptura-transição) de ingresso na vida adulta [...]”. Contudo, pouco 
sabemos sobre como os jovens que alongam a juventude via escolari-
zação superior constroem as suas trajetórias na esfera da vida afetivo-
sexual, e bem menos sobre as rupturas-transições que experienciam ao 
longo de seus percursos.

Este artigo propõe, então, o uso da noção de transição, ou, mais 
precisamente, do par ruptura-transição como unidade de análise para o 
estudo das trajetórias afetivo-sexuais de jovens universitários. Isto por 
considerar que esta nos habilita a capturar esses processos de mudança 
(zITT OUN, 2009) que, de acordo com a literatura sobre o tema, pare-
cem mais acentuados e frequentes entre os jovens da contemporanei-
dade, do que entre os jovens das gerações precedentes.
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A partir desta escolha analítica, apresentamos parte do resulta-
do de uma pesquisa de doutorado em andamento, cujo propósito é 
compreender os processos dialógicos de mudanças que ocorrem ao 
longo das trajetórias afetivo-sexuais de estudantes universitários de 
duas gerações distintas – uma das quais entre a década de 60 e 70, 
outra entre a primeira e a segunda década dos anos 2000. Nosso obje-
tivo aqui é responder às questões de pesquisa que se relacionam mais 
diretamente à proposta deste colóquio, que colocou em pauta o tema 
juventude, universidade e responsabilidade social. Desse modo, per-
guntamos: o ingresso na universidade poderia ser considerado como 
uma experiência de ruptura no curso das trajetórias afetivo-sexuais 
dos jovens das distintas gerações? que dimensões da esfera da vida 
afetivo-sexual (práticas, concepções, planos de futuro) seriam mais 
afetadas por esta experiência? Antes, porém, apresentaremos a cate-
goria ruptura-transição.

RUPTUra -Tra NSIÇãO COMO UNIDADE DE ANáLISE

Fortemente infl uenciados pela Teoria Geral dos Sistemas de Berta-
lanff y (2010), os teóricos da Psicologia Cultural, à qual se fi lia esta 
pesquisa de doutorado, compreendem que o ser humano, como um 
organismo vivo, se constitui em um sistema aberto. Nesse caso, seu de-
senvolvimento pode ser descrito como um processo de ajustamento a 
mudanças constantes entre o organismo e o ambiente, através de uma 
série de períodos relativamente estáveis, que se alternam com perío-
dos de mudanças mais proeminentes devido a rupturas no processo de 
ajustamento.

A partir dessa perspectiva, poderíamos dizer que, na condição de 
sistemas abertos e, portanto, complexos, as pessoas experienciam, ao 
longo do curso de suas vidas, dois tipos de mudanças: transitivas e in-
transitivas. (zITT OUN, 2009, 2012) As primeiras, transitivas, são qua-
se circulares. Elas participam da contínua e regular evolução/regulação 
do sistema. Existem como parte da dinâmica transitiva, ou fenômeno 
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circular da vida cotidiana das pessoas. Em contraste, as últimas, intran-
sitivas, quebram esse círculo. Estas requerem uma reelaboração do en-
tendimento da pessoa sobre si mesma e o mundo, dos seus mecanismos 
de ação e relacionamento com o ambiente. (zITT OUN, 2009)

Mudanças transitivas podem ser compreendidas como parte das 
transações/interações cotidianas entre a pessoa e seu ambiente, en-
quanto as mudanças intransitivas estão relacionadas a cortes mais cla-
ros, que chamamos de rupturas. Rupturas são momentos em que mo-
dos de ajustamento progressivo são interrompidos e podem ser resul-
tantes de fatores internos ou externos. Elas podem ser esperadas pela 
pessoa ou não. Rupturas são o que os pesquisadores do curso de vida 
chamam de turn-points ou momentos críticos. Elas usualmente consti-
tuem pontos de bifurcação em uma trajetória de vida. (SATO; VALSI-
NER, 2010; zITT OUN, 2012) 

O que é interessante nesses momentos de ruptura é que eles de-
mandam mudanças intransitivas substanciais – processos de ajusta-
mento ou adaptação entre a pessoa e seu ambiente. São estes os pro-
cessos que chamamos de transições. A partir da perspectiva do curso 
de vida, rupturas seguidas por transições são momentos de mudanças 
aceleradas ou catalisadas, ocasiões para o desenvolvimento de novas 
habilidades, para o aprendizado e para mudanças identitárias. Transi-
ções podem ser vistas como processos que envolvem e permitem uma 
reorganização do sistema (zITT OUN, 2012), fundamentais para o 
prosseguimento do curso desenvolvimental da pessoa, particularmen-
te da “pessoa jovem”. A noção de ruptura-transição tem sido usada para 
designar momentos de mudança tanto a partir da percepção das pes-
soas sobre eventos/circunstâncias de suas trajetórias de vida quanto a 
partir do olhar de observadores externos. (zITT OUN, 2012) Mas é 
importante lembrar que não obstante um observador externo/pesqui-
sador tenha boas razões para crer que um evento é uma ruptura poten-
cial, o estudo de casos individuais revela surpresas.

Na pesquisa que ora apresentamos, parto do pressuposto de que 
a “primeira vez” pode se constituir em uma experiência de ruptura nas 
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trajetórias juvenis, funcionando como um rito de passagem de ingres-
so no universo da sexualidade adulta, e que a entrada na universidade 
pode operar mudanças nessas trajetórias, seja no domínio das práticas, 
das concepções ou dos projetos de vida que se desenham na esfera da 
vida afetivo-sexual. Os relatos têm nos mostrado que é especialmente 
na dimensão dos projetos de vida que se produzem as mudanças mais 
signifi cativas nessa espera da vida juvenil quando os/as jovens ingres-
sam na universidade.

ENTra DA NA UNIVERSIDADE: MUDANÇAS NAS Tra JETÓRIAS 
E PROJETOS JUVENIS?

Mais que um ponto de chegada, a universidade é um ponto de partida, 
particularmente para os jovens da geração mais nova. Mesmo os jovens 
das camadas sociais recém-chegadas a esse contexto formativo já en-
tenderam que é nesse cenário que tudo começa, e não onde termina 
para que um novo ciclo se inicie: o do trabalho.

No que diz respeito à geração mais nova, uma observação interes-
sante a ser feita é que, se, por um lado, a universidade não aparece como 
uma ruptura nas práticas e concepções acerca da sexualidade – poucos 
jovens até o momento fi zeram referência a esse tipo de mudança–, por 
outro lado, tem um efeito de ruptura bastante marcado no domínio 
dos projetos de futuro relacionados à esfera da vida conjugal e familiar, 
postergando os planos de entrada nos papéis conjugais e parentais, tal 
como observa Galland (2009), no contexto francês, quando se refere 
aos jovens com maior acesso à escolarização.

Deste modo, quando pergunto aos jovens da geração mais nova se 
houve mudanças em seus projetos de vida após o ingresso na universi-
dade, a resposta é, em geral, afi rmativa e enfática, e os projetos de vida, 
a partir deste evento de passagem, tem mais ou menos o mesmo teor: 
casamento está fora dos planos ou em um futuro distante; uma união 
estável é possível, mas apenas se encontrarem alguém que comungue 
dos mesmos ideais de liberdade e de formação profi ssional; uma car-
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reira formativa longa, que inclui o alcance de títulos de mestrado e 
doutorado que lhes possibilitem permanecer aprendendo, estudando, 
realizando-se profi ssionalmente, e que lhes garantam ascensão social; 
fi lhos, mas poucos ou apenas um, mas em um futuro distante, após o 
alcance dos títulos necessários para garantir a estes segurança e condi-
ções de vida melhores que as que possuem. Este último mais para quem 
é oriundo de camadas sociais menos privilegiadas que para aqueles que 
são oriundos de famílias mais privilegiadas em termos de condições 
socioeconômicas.

Mudou. Mudou completamente, assim, no sentido de que eu não quero ser 
mãe, eu não quero casar, eu só quero estudar. Porque, tipo assim, quando eu 
terminar a faculdade eu vou querer um mestrado, vou querer um doutorado, 
e eu não consigo, assim, ser mãe e terminar meu mestrado, fazer meu mes-
trado, fazer minha outra graduação [psicologia]. Não quero fi lhos, casar? 
Se for uma pessoa muito compreensiva, tipo ele. Ele também não pensa em 
engravidar, porque ele quer fazer mestrado, quer fazer doutorado. (Elsa, 21 
anos).

Lena, tal como Elsa, diz que após sua entrada na universidade, os 
seus projetos de vida mudaram muito, de sorte que casar e ter fi lhos já 
não estava nos planos, pelo menos não nos planos mais imediatos:

Quando o relacionamento acabou e eu entrei na universidade, aí as coisas 
mudaram completamente. Que antes eu achava que a gente ia casar e ter 
fi lhinhos e sermos felizes pra sempre. Aí as coisas mudaram. 

quando pergunto quais os planos agora, ela primeiro diz que o 
plano é não ter planos, e depois, refere-se aos projetos de continuidade 
formativa.

Agora [sorriso]. Agora o plano é não ter plano. [sorrisos] Agora não sei, 
não sei mesmo. Eu tô fi nalizando o curso agora e eu pretendo entrar numa 
pós-graduação, sabe? Mas não aqui. Eu preciso ir embora de Salvador. Eu 
acho que... eu sempre pensei em Salvador como uma passagem transitória. 
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Vivi aqui intensamente, mas acho que já está vencendo o prazo de validade. 
(Lena, 23 anos).

Lázaro não tem dúvida que seus planos mudaram após a entrada 
na universidade, segundo ele, antes sequer tinha projetos, exceto o de 
passar na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Após o ingresso, já 
pensa em unir-se com uma pessoa, mas não dentro do modelo de casa-
mento, porém, quer muito ter um fi lho, de preferência homem.

Sem dúvida. Porque antes não tinha projeto nenhum, antes era [?]. Agora 
eu quero sim ter fi lhos, no mínimo eu quero ter um fi lho homem, acho uma 
experiência interessante, e... quero sim ter um relacionamento estável com 
alguém, não necessariamente casar, não acho...[acho que o casamento estra-
ga a relação?], ter uma união estável, morar com uma pessoa, morei um ano 
e meio com uma menina e adorei. É uma experiência enriquecedora, morar 
com alguém e ter um fi lho, [?] sabe? (Lázaro, 19 anos).

Essa ruptura nos projetos de vida dos jovens da geração mais nova 
no que tange a amor, família, casamento, fi lhos, deve-se não apenas a 
mudanças de valores na esfera da vida afetivo-sexual juvenil contem-
porânea, mas, também, às transformações na esfera da vida laboral. O 
mundo do trabalho cada vez mais exige titulações, contudo, é bom di-
zer, se estas são um passaporte para o ingresso na esfera do trabalho, 
não garante permanência ou reingresso.

Uma análise intergeracional nos permite ver que a passagem pela 
universidade dava aos jovens com acesso à educação superior, nos anos 
60-70, maiores chances de concretizar, de forma mais imediata, pla-
nos como casamento, família, fi lhos. Mais que isso, ela permitia que o 
projeto de ascensão social organizado antes do ingresso no contexto 
universitário realmente se concretizasse logo após a saída. O relato de 
Ondina é um bom exemplo disso: “Quando eu me formei eu tinha três 
empregos.”

O projeto de formação de uma nova família era possível não ape-
nas porque fazia parte dos planos de uma grande parcela dos jovens 
naquele contexto social e histórico, como porque ainda era realizável 
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naquela conjuntura social, especialmente para os poucos que conse-
guiam obter o diploma de nível superior. Tendo chegado ali, o futuro 
estava praticamente garantido, com uma entrada relativamente rápi-
da no mundo do trabalho e na vida conjugal, o que necessariamente 
não ocorre nos dias de hoje, quando os jovens tendem a experimentar 
maior descontinuidade no curso de suas trajetórias no campo do traba-
lho como também no campo da vida afetivo-sexual. Romanelli (1995, 
p. 446), pesquisando as representações de pais e fi lhos acerca da edu-
cação superior lembra:

Em passado recente, que coincidiu com um período de 
amplo desenvolvimento econômico no País as aspirações 
ascensionais de pais e fi lhos puderam, em grande parte, 
tornar-se realidade. A partir da década de 80, considerada 
década perdida, as possibilidades de ascensão via escolari-
zação superior tendem a ser cada vez mais restritas. 

Assim, a formação de uma nova família, desde que com condições 
de vida melhores que as que eles já tinham, era uma meta para os jovens 
dos anos 60-70 entrevistados, antes e após o ingresso na universidade. 
Casamento e fi lhos, estes últimos no plural, faziam parte do projeto, 
mas deveriam seguir esta ordem, linearmente, a fi m de evitar quaisquer 
constrangimentos sociais, mais às mulheres que aos homens, obvia-
mente. Desse modo, Ondina responde sobre o desejo de engravidar 
após a experiência de iniciação sexual:

Não, era casar, ter nossos fi lhos, e aí eu já considerava que a gente tava co-
meçando tarde. Porque a gente já tinha individualmente formado, feito uma 
pós-graduação e trabalhado. Então, a gente agora tinha era que parir e cons-
tituir a família, entendeu?

Para os jovens da geração mais nova, entrar na universidade é fun-
damental, porém, não necessariamente sufi ciente para garantir ingres-
so e permanência no mundo do trabalho, permitindo que a ascensão 
social desejada se concretize. Daí que estes, ao contrário daqueles que 
viveram nos anos 60-70, postergam ao máximo planos como casamen-
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to, família, fi lhos. O caminho até esse tipo de meta é para eles mais 
longo, isso tanto porque os valores mudaram e há uma maior abertura 
para experiências afetivo-sexuais fora do contexto de uma união está-
vel e dissociada da ideia de reprodução, como porque cada vez mais os 
jovens precisam estudar e ter títulos para ter acesso a melhores posi-
ções no mundo do trabalho e ascender socialmente. Além disso, algo 
de novo parece estar ocorrendo na própria compreensão do que signi-
fi ca estudar, que passa, de um lado, de fi m a meio – para alcançar uma 
melhor posição no mundo do trabalho –, mas também de meio a fi m, 
na medida em que vem se constituindo não apenas em uma necessida-
de para os que se encontram na juventude, como em um estilo de vida 
generalizável para todas as idades, e não apenas circunscrita ao período 
juvenil. Isso, obviamente, em função das próprias exigências do mundo 
do trabalho, que não demanda apenas que você tenha concluído curso 
superior, mas que você permaneça qualifi cando-se ao longo de toda a 
sua carreira profi ssional e vida trabalhista.

Elsa, oriunda de camadas sociais menos privilegiadas, está muito 
ciente desta necessidade e não vê possibilidade de abrir mão disso, o 
que coloca o projeto de um fi lho como algo quase impossível ou inima-
ginável. Ela considera que, quando fi nalmente estiver em condições de 
tê-los, talvez já não tenha mais energia física sufi ciente para isso. “Imagi-
ne! Eu penso em fazer outra graduação, fazer mestrado, doutorado, eu vou 
ter fi lho com trinta, quase quarenta anos. Será que eu vou estar com muita 
paciência e muito gás pra tá... não sei se eu vou estar com gás sufi ciente”.

Para a geração mais nova, a questão central após aportar nessa 
estação chamada universidade, deixa de ser casar e ter fi lhos e passa 
a ser realizar-se profi ssionalmente, construindo um futuro promissor 
onde pode ou não vir a existir família e fi lhos, o que não implica em 
dizer que a afetividade tenha sido deixada de lado. Ao contrário, a es-
fera da vida afetivo-sexual é experienciada com intensidade, mas sem 
que haja a necessidade de assumir compromissos para além do simples 
prazer de estar junto, tal como Giddens (1993) indica quando sugere 
a ideia de relacionamento puro, no sentido restritivo do termo. O rela-
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cionamento puro correspondendo à ideia de que se entra numa relação 
apenas pela própria relação, bem como só se permanece nela somente 
enquanto ambas as partes considerarem-se mutuamente satisfeitas, daí 
que casar-se não necessariamente faz parte dos projetos.

“Tra JETÓRIAS ExPECTATIVADAS” E PRáTICAS 
CONTra CEPTIVAS

Nesse contexto, e considerando que estamos falando de uma juventu-
de com maior acesso à escolarização, a gravidez não amedronta pela 
“perda da virgindade” e pelo receio da censura social, como ocorreu 
em especial com as mulheres da geração mais velha, mas, sobretudo, 
porque isso poderia representar uma ruptura nos planos de futuro re-
lacionados à dimensão formativo-profi ssional, apenas iniciada com a 
entrada na universidade.

Mesmo os homens, que não são tão afetados quanto as mulheres 
quando diante de uma gravidez não planejada, revelam-se muito pre-
ocupados quanto à possibilidade de tornarem-se pais antes da reali-
zação de seus planos nas outras esferas da experiência juvenil. Lázaro 
diz ter muito medo de viver uma experiência de gravidez, visto que 
isso, a exemplo do que ocorreu com uma prima sua, que engravidou 
na adolescência, poderia, nas palavras do próprio jovem, “destruir” 
seus planos. Assim, quando pergunto de quem era a preocupação 
com o uso do preservativo em seu primeiro relacionamento sexual, 
Lázaro responde:

Eu não deixava nem ela ter cuidado, eu já tinha cuidado. Antes dela... eu já 
tirava a camisinha, e tal. Sempre tive cuidado porque eu tinha muito receio 
[...]. E também uma prima minha, ela é 5 anos mais velha que eu e ela teve 
fi lho com 15 anos e isso destruiu a vida dela, o plano dela. Eu não queria isso 
pra mim de jeito nenhum. Então, eu sempre tinha a camisinha em um lugar 
fácil, na mochila. Quando vivia situações onde não tinha, eu dava um jeito, 
aí eu dava um jeito, mas eu nunca... (Lázaro, 19 anos).

Observatório da vida estudantil_V3.indb   304 06/12/13   11:06



®305

Tal como ocorre na realidade portuguesa, conforme indica Pais 
(2012, p. 143), “Uma gravidez inesperada é frequentemente assumida 
como sinônimo de um ‘estrago de vida’” pelos/as jovens entrevistados/
as até o momento. Elsa também se refere a este medo de engravidar 
quando pergunto se ela teve alguma experiência de gravidez ao lon-
go do tempo em que seguiu tendo relações sexuais com o namorado: 
“Não. Eu morro de medo de engravidar. Eu tenho muito cuidado. Depois 
eu pego a camisinha puxo toda, amarro, se eu achar que tem alguma coi-
sa, minha fi lha, é pílula do dia seguinte.” quando pergunto o porquê do 
medo, ela responde: 

É porque eu tenho projeção, então, eu não quero engravidar, eu não sei se 
eu quero ter fi lho agora, quanto mais eu, sozinha, eu não tenho condições 
de ter fi lho. E ele também não quer agora, porque ele fala que ele quer ter as 
coisas dele, a gente tem que ter estabilidade para dar o melhor pros nossos 
fi lhos. Porque a gente não quer que ele passe pelo que a gente passou. (Elsa, 
21 anos)

Observem que tanto Lázaro quanto Elsa teme a gravidez, e o prin-
cipal argumento é que esta poderia impossibilitar a concretização de 
seus planos em outras esferas da experiência. Elsa usa uma expressão 
muito signifi cativa para explicar o porquê do medo de engravidar: “eu 
tenho projeção”, o que poderíamos traduzir como “eu tenho projetos” 
que me direcionam para o futuro, que não inclui, necessariamente, ca-
samento e fi lhos, como ocorreu de modo mais evidente com as mulhe-
res da geração dos anos 60-70.

O uso consciente e regular de preservativo marca a trajetória afe-
tivo-sexual de todos os jovens da geração mais nova entrevistados até 
agora, achado que vai na contramão do que prega o senso comum sobre 
a irresponsabilidade juvenil no que tange à vida sexual. Isso, porém, 
não ocorre com a geração dos anos 60-70. Esta parecia, ao contrário, 
estar pouco ambientada à cultura de uso regular de preservativo para 
evitar uma gravidez não planejada e também prevenir doenças sexu-
almente transmissíveis. Afi nal, no Brasil, a transição da fecundidade 
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que se realizou, segundo Bozon (2004), em três décadas, desde os anos 
1965, o que se observou foi uma ampliação da atividade sexual fora do 
contexto de uma união estável ou casamento entre os/as jovens, sem 
que o uso de contraceptivos tivesse penetrado os costumes com o mes-
mo ritmo. Ondina, 60 anos de idade, revela isso em seu relato. quando 
pergunto se ela e o parceiro usaram preservativo na ocasião da primeira 
vez e nas vezes subsequentes, ela diz:

Não porque a gente nem atentava para isso. Tanto sim que quando eu casei, 
né, o que a gente fez, isso, foi agilizar o casamento pra que a gente tivesse 
a liberdade. Porque eu tinha problema circulatório, e não podia usar anti-
concepcional, não é, não podia usar. Tanto sim que quando eu casei, [...] eu 
engravidei logo, durante a lua de mel. Eu tomei um mês, não chegou nem 
a um mês aquele... [diz o nome do anticoncepcional oral], que era o mais 
simples que a ginecologista tinha passado. Então ela disse assim: ‘olhe, no 
exercício sexual, usem camisinha, se vocês quiserem manter relações’, mas 
a gente não usava. A gente evitava, aí: ‘oh, vamos casar, que aí a gente fi ca 
livre, né?’ Fazia aquele coito interrompido, também, né? (Ondina, 60 anos)

João, da mesma geração que Ondina, também responde negati-
vamente quando pergunto se usou preservativo na sua primeira vez, e 
lembra ter tomado um “susto” em função disso.

Tivemos um susto, porque aí, lembro bem disso, a menstruação de Raquel 
atrasou, aí fi camos preocupados, pensamos até em consultar uma colega nos-
sa do trabalho, né, porque trabalhamos no CPAD juntos, Raquel chegou a 
trabalhar comigo, como estagiária. Mas aí..essas coisas assim de vocês, né? 
Minha fi lha mesmo é toda... Mas foi uma excelente chamada de atenção. 
( João, 56 anos)

houve um caso, porém, em que após as primeiras relações sem 
proteção, a gravidez se confi rmou, e a jovem precisou decidir se levaria 
ou não a gravidez a termo, o que implicaria em enfrentar a família e os 
preconceitos sociais em torno da “perda da virgindade” ou em provocar 
um aborto. Ondina e seu namorado decidem pelo aborto, e ao fazer 
esta “escolha” experiencia este acontecimento como uma ruptura em 

Observatório da vida estudantil_V3.indb   306 06/12/13   11:06



®307

sua trajetória afetivo-sexual e reprodutiva. quando pergunto para ela 
sobre a experiência, ela diz: “Doloroso. Foi horrível.” E mal consegue 
falar, o que indica que até hoje Ondina sofre com a decisão tomada há 
muitos anos atrás, ainda no início de sua vida afetivo-sexual. Em ter-
mos psicológicos é preciso considerar que Ondina nunca contou sobre 
o ocorrido a ninguém, de tal sorte que não teve oportunidade de elabo-
rar a situação que para ela se confi gurou como disruptiva. 

Obviamente que uma experiência de ruptura como esta precisava 
ser compartilhada, mas como fazer isso no contexto sócio-histórico em 
que a geração de Ondina viveu a sua juventude? Vale lembrar que o 
aborto provocado nesta altura era um recurso que protegia a mulher 
não exatamente de ter fi lhos que não planejou para sua vida, mas um 
recurso que salvaguardava sua honra e a de sua família. “A perda da vir-
gindade” fora do contexto do casamento ainda era mal vista, especial-
mente para os segmentos mais populares, de tal sorte que se a jovem 
quisesse manter o status de moça de família, deveria manter-se virgem 
ou silenciosa quanto ao fato. Somente o casamento outorgava o acesso 
à sexualidade feminina.

Assim, Ondina, diante de uma gravidez imprevista e fora do 
contexto do casamento, vê-se numa situação difícil. Ali estava em 
jogo não somente os seus projetos de futuro como a sua imagem e 
a do parceiro frente às duas famílias. Por tudo isso, o casal decide 
pelo abortamento, que embora ilegal no Brasil, é também uma prática 
frequente (hEILBORN; CABra L, 2011) e presente há longa data, 
mas marcada por um diferencial de gênero e de “classe” que põe em 
situação de constrangimento social as mulheres e não os homens, e 
particularmente aquelas das camadas sociais com menor acesso à es-
colarização.

Conversamos a respeito, e aí o que é que nós chegamos a dizer. A gente ti-
nha um planejamento, e eu acho que aí que entrou nossa imaturidade, né? 
Porque apesar da idade, de cumprir formando, trabalhando, a gente teve 
um medo de enfr entamento das famílias dos dois lados, entendeu? Talvez 
até pela imagem que a gente tinha na família dos dois. Era assim... nós que 
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criamos nosso problema, nós que tínhamos que dar a solução. (Ondina, 60 
anos). 

Na geração mais nova, nenhum dos jovens relatou uma experiên-
cia de aborto, o que tem estreita relação com o modo com que lidavam 
com a contracepção. O comportamento contraceptivo dessa geração 
de jovens parece começar a responder à ampla divulgação do uso de 
preservativos que teve seu auge somente nos anos 80-90, com a epide-
mia da Aids em cena, quando a geração dos anos 60-70 já havia vivido 
o período juvenil. Mas não podemos deixar de sublinhar que este uso 
talvez mais consciente e regular que observamos no relato dos jovens 
da geração dos anos 2000, independente do gênero, se deve em muito 
ao fato de que estes jovens possuem projetos de vida orientadores de 
futuro que se diferenciam daqueles da geração mais velha até aqui en-
trevistada, bem como de outros jovens da mesma geração destes, mas 
com menor acesso à escolarização, como observam outras pesquisas.

Suas ações e pensamentos nesse campo da sexualidade não res-
pondem apenas a circunscritores psicossociais relativos às suas trajetó-
rias sociobiográfi cas, mas a esta orientação para o futuro, ou, nas pala-
vras de Pais (2003, p. 255), às suas trajetórias expectativadas. Esse é um 
elemento que considero fundamental como resultado desta pesquisa: 
o poder orientador que tem o futuro, em termos de expectativas, nas 
práticas contraceptivas e protetivas das diferentes gerações. Não é so-
mente o passado que defi ne o presente, mas, sobretudo, o futuro, que 
por sua vez, também se desenha a partir das expectativas que são cons-
truídas em torno dele.

Contudo, as trajetórias expectativadas não devem ser compreendi-
das como uma construção de cunho estritamente individual, elas fazem 
parte de um projeto delineado coletivamente em torno da chamada ju-
ventude, ou de uma parcela dela. Nas palavras de Velho (2008, p. 29), 
“O projeto não é um fenômeno puramente interno, subjetivo. Formula-
se e é elaborado dentro de um campo de possibilidades [...]”, circunscrito 
histórica e culturalmente. Nesse sentido, é bom lembrar que é somente 
nas últimas décadas que a universidade começa a se constituir, no Bra-
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sil, em um ponto de passagem quase que obrigatório para uma parcela 
da juventude, que ao entrar nesse novo contexto, veem seus projetos 
de vida redesenhados, não tanto em torno de metas como casamento e 
fi lhos, como outrora, mas de uma longa carreira formativo-profi ssional. 
Carreira que ao tempo que possibilita melhores chances de entrar ou 
de se posicionar no mundo do trabalho, também adia sobremaneira a 
entrada nos papéis parentais.

ALGUMAS NOTAS FINAIS

Para os jovens, independente da geração, a chegada à universidade 
implica, tal como apontam diversas pesquisas nesse campo, em refor-
mular relacionamentos interpessoais e familiares, estabelecer novas 
amizades, redefi nir a posição de estudante, organizar e gerir tempos 
e atividades com maior autonomia (COULON, 2008; ALMEIDA et 
al., 2006; BARROS, 2004), bem como em refazer planos de futuro no 
que tange à esfera da vida afetivo-sexual. Para aqueles que conseguem 
ter acesso à universidade, esta funciona como o primeiro passo de 
um projeto formativo-profi ssional que parece infi ndável e que muitas 
vezes adia ou até inviabiliza projetos outros na esfera da vida afetivo-
sexual e familiar.

Essa experiência tem, para muitos, o papel de um rito de passagem 
(ruptura-transição), provocando uma série de mudanças, particular-
mente entre os jovens da geração mais nova de camadas sociais menos 
favorecidas, e aqueles oriundos de cidades interioranas que, por oca-
sião do ingresso na universidade, vem morar na “cidade grande” (inde-
pendente da geração). Estas mudanças não se limitam apenas à esfera 
da vida estudantil, correspondendo ao aprendizado do ofício de estu-
dante (COULON, 2008), se estendem tanto à esfera das sociabilidades 
juvenis como da vida afetivo-sexual, atingindo com maior intensidade 
a dimensão dos projetos de futuro.

O ingresso nesse novo contexto parece constituir-se, ao menos 
para uma parcela desta população jovem, uma ruptura tão esperada 
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quanto inovadora, reconfi gurando trajetórias que, do aqui-agora se 
projetam para o futuro em novas formas de ser e agir no mundo. Nesse 
processo, nos fazem ver que conquistar essa nova esfera da vida coti-
diana – a universidade –, é também a possibilidade de experienciar, em 
maior ou menor grau, rupturas-transições, ou seja, momentos de mu-
danças aceleradas ou catalisadas com importantes repercussões para o 
curso de suas vidas e, particularmente, para a entrada na adultez.

Finalizando, é importante ainda dizer que, no contexto dessa 
pesquisa, o uso da categoria analítica ruptura-transição nos tem per-
mitido olhar tanto para aquelas mudanças produzidas na trajetória afe-
tivo-sexual do jovem de forma contínua – uma lenta acumulação de 
reconfi gurações da pessoa no espaço e no tempo e a partir da interação 
com os outros sociais, como para aquelas que aparecem como eventos 
causados por ou que causam descontinuidade ou ruptura. (zITT OUN, 
2012)
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UNIVERSIDADE E  
RESPONSABILIDADE SOCIAL1

A L A I N  CO U L O N

há quase 60 anos, no início dos anos 1960, quando P. Bourdieu e J. 
C. Passeron realizaram sua famosa pesquisa sobre os estudantes e sua 
cultura, a França tinha pouco mais de 200.000 estudantes. Eram, na sua 
imensa maioria, filhos de pais oriundos de categorias socioprofissio-
nais superiores. Em 2012, o número de estudantes é doze vezes maior, 
tendo eles se beneficiado da democratização do acesso à universidade. 
Em 2010, mais da metade dos jovens de uma geração acessaram o ensi-
no superior e esta tendência continua: 55% dos jovens na faixa de 20-
24 anos ingressaram em cursos superiores (diplomados ou não) contra 
27% das pessoas na faixa entre 45-49 anos. Isso demonstra o esforço 
especialmente orçamentário que foi feito durante os 25 últimos anos, 
período durante o qual a proporção de jovens que se matricularam no 
ensino superior dobrou. hoje, mais da metade desses 2.400.000 estu-
dantes estão em universidades; os outros frequentam os institutos uni-

1 Traduzido do original por Georgina Gonçalves dos Santos.
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versitários de tecnologia, os cursos para formação de técnicos superio-
res, as escolas de altos estudos ou cursos preparatórios.

No Brasil, muitas mudanças também aconteceram na educação 
superior ao longo das três últimas décadas. O aumento do número de 
instituições, de novos tipos de formação e do número de estudantes ma-
triculados são indicadores potentes dessa expansão radical do ensino 
superior brasileiro. Segundo o censo do ensino superior realizado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 
o Brasil contava, em 2010, com 6,5 milhões de estudantes universitários 
(graduação e pós-graduação), após um aumento do efetivo estudantil de 
apenas 7% entre 2009 e 2010, que passa a 110% entre 2001 e 2010! Por 
outro lado, se, em 2010, 74% dos estudantes estavam matriculados nos 
estabelecimentos privados de ensino superior, o número de estudantes 
aumentou em 86% nas universidades públicas federais entre 2001 e 2010 
e em 67% nas universidades públicas estaduais.

Apesar dos números que impressionam, o Brasil está longe de atin-
gir os objetivos que o Plano Nacional de Educação (PNE) fi xou para 
a década 2001-2010 que previa 30% dos jovens brasileiros de 18 a 24 
anos matriculados no ensino superior. Em 2010, foram apenas 14,4%, 
contra 12,2% em 2001. Esses indicadores mostram o caminho que o 
Brasil deve ainda percorrer para enfrentar os desafi os de seu desenvol-
vimento numa economia globalizada. Esta ambição foi reafi rmada pelo 
novo Plano Nacional de Educação (PNE) para a década 2011-2020, 
que prevê 33% dos jovens brasileiros desta faixa etária matriculados no 
ensino superior em 2020.

No decorrer dos 20 últimos anos, tanto no Brasil quanto na Fran-
ça, é pouco dizer que o mundo mudou e, com ele, os saberes e os co-
nhecimentos, as tecnologias e os savoir-faire. Se a universidade conti-
nua tendo uma função na cultura e de produção e transmissão de co-
nhecimentos, ela tem ainda um papel primordial no desenvolvimento 
econômico e social. Pela sua função de promover a pesquisa, ela não 
apenas acompanhou o progresso, mas o provocou e o acelerou. qual-
quer que seja o domínio de atividades humanas que examinemos, o rit-
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mo das descobertas científi cas é tão acelerado quanto a obsolescência 
dos saberes. Podemos concordar, por exemplo, que o desenvolvimento 
das tecnologias da informação modifi cou completamente nossas for-
mas de aprender, de ensinar, de trabalhar e de viver. Os modos de aces-
so ao saber se alteraram, bem como a natureza das competências de que 
precisamos. Essas mudanças são portadoras de transformações radicais 
e têm um impacto sobre a universidade e sobre seu cotidiano. 

A lei francesa de 2007, chamada Liberdade e Responsabilidade 
das Universidades (LRU), que atribui mais autonomia às universida-
des, também lhes atribui a missão de inserção profi ssional de seus di-
plomados, além de suas missões tradicionais de formação e pesquisa. 
Esta é, portanto, uma responsabilidade nova para nossos estabeleci-
mentos, mesmo que seja evidente para os estudantes e suas famílias 
que reivindicam do Estado uma inserção profi ssional de qualidade, 
que um diploma universitário deve ser fonte de emprego e possibili-
dade de mobilidade social. Esta inserção profi ssional deve ser medida 
anualmente e será considerada como critério para o fi nanciamento das 
universidades no futuro, que depende não apenas do seu desempenho 
na formação, mas leva em conta, cada vez mais, a qualidade do trabalho 
realizado para que os diplomados encontrem saídas profi ssionais com-
patíveis com os estudos que realizaram.

A competividade mundial se acentua. O Brasil bem sabe disso, seu 
PIB ultrapassou o da Grã-Bretanha em janeiro de 2012! Para enfrentar 
esses novos desafi os, a França lançou, em 2009, um novo programa de 
investimentos no futuro com um valor de 35 bilhões de euros dos quais 
22 bilhões são destinados ao ensino superior e que se estenderá pelos 
próximos oito anos. Este programa gerou uma atividade extraordinária 
em todas as instituições, principalmente no campo da pesquisa e da 
formação, na medida em que não existe excelência em pesquisa sem 
excelência em formação. 

Essas duas decisões – a nova lei e o programa de investimentos 
no futuro –, marcam uma vontade política maior e serão alavancas de 
extrema importância para os próximos 20 anos. Elas expressam a res-
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ponsabilidade social da universidade em relação à sociedade em geral e, 
especialmente, frente à juventude, segmento social mais afetado pelas 
rápidas mudanças sociais. 

O Brasil não permaneceu inativo no campo universitário, mes-
mo que seu desenvolvimento se tenha fundado principalmente sobre 
o crescimento do consumo interno no decorrer da última década. Os 
desafi os que enfrenta são semelhantes àqueles da Europa e da França, 
tendo ainda a missão de progredir em seu desenvolvimento. A este de-
safi o corresponde a expansão espetacular do ensino superior no decor-
rer dos dez últimos anos: o Brasil sabe muito bem que a economia do 
saber é essencial nos intercâmbios globalizados de hoje. Essa é a razão 
pela qual o Brasil atua para tecer uma rede de novas universidades em 
cidades médias e não apenas nas grandes metrópoles. Esta expansão 
constitui uma boa ferramenta de democratização, em complemento às 
políticas afi rmativas que já permitem o acolhimento de populações de 
estudantes habitualmente ignoradas pelo ensino superior. Trata-se en-
tão de um papel social essencial, mesmo sabendo que uma boa política 
universitária não é sufi ciente para resolver os problemas colocados pe-
las desigualdades sociais.

Outras interrogações se colocam para o sistema universitário bra-
sileiro: a adequação formação-emprego, a formação dos professores, 
notadamente do ensino superior, a pedagogia renovada, frente a uma 
juventude plural e diversifi cada, heterogênea, que exige seu lugar na 
sociedade e no mercado do trabalho. No Brasil, bem como na França 
e na Europa, os jovens são, de fato, muito atingidos pelo desemprego, 
ou pelo subemprego, e apenas uma política educativa ambiciosa pode 
responder às suas expectativas. 

Uma evolução nítida se faz sentir nas universidades brasileiras há 
vários anos. Alguns professores e, entre eles, alguns reitores de univer-
sidades, conscientizaram-se de que o perfi l do estudante brasileiro está 
mudando, com exigências acadêmicas que evoluem. Assim como na 
França, de 10 estudantes, 7 trabalham durante seus estudos, em tempo 
integral ou parcial, segundo os dados do censo do ensino superior de 
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2010. Todas estas evoluções contribuem para modifi car a identidade 
histórica das universidades, constrangidas a se adaptar aos novos de-
safi os do mundo, onde novos países, como o Brasil, são chamados a 
desempenhar um papel importante nos 30 próximos anos. De fato, não 
há desenvolvimento social sem o desenvolvimento concomitante dos 
sistemas universitários e dos centros de pesquisa científi ca em todos 
os campos. O processo de globalização, a mudança do papel do Estado 
e de suas políticas públicas nos obrigam a repensar o papel e a função 
das universidades sem, no entanto, negar sua tarefa de difusão da cul-
tura erudita. A ciência, o conhecimento e as inovações tecnológicas se 
tornaram parâmetros decisivos de competitividade e esta nova situação 
exige uma universidade mais fl exível, que se adapte melhor às exigên-
cias de um mundo novo.

Como pressentimos, a universidade tem um papel histórico a de-
sempenhar nas transformações do mundo de amanhã. Uma nova socie-
dade do conhecimento está nascendo, esse é o grande desafi o de todas 
as nações no século xxI. Por isso, a universidade deve ser pensada com 
cautela, muita refl exão e harmonia; ela deve ser, ao mesmo tempo, o 
motor do desenvolvimento tecnológico, econômico e cultural e fi car 
atenta ao desenvolvimento social, pois não pode haver desenvolvimen-
to sem democracia e sem o acesso de todas as camadas sociais a uma 
melhor qualidade de vida. 

Sobre todas estas questões essenciais, a universidade, campo de 
batalha por excelência, tem que abrir o disputatio (debate), não apenas 
sobre as questões científi cas que são sua razão “natural” de existir, mas 
também sobre todas as questões de sociedade sobre as quais possui, 
bem mais do que a classe política propriamente dita, um tesouro de 
competências eminentes. 
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A AVALIAÇãO DO ENSINO PELO ESTUDANTE, 
A PEDAGOGIA UNIVERSITáRIA E  

O OFíCIO DE PROFESSOR1

S A E E D  PA I VA N D I

INTRODUÇãO

A Avaliação do Ensino pelos Estudantes (AEE) foi introduzida na uni-
versidade num contexto marcado pela valorização da missão do ensino 
e pelos esforços em melhorar a qualidade pedagógica da formação uni-
versitária. Essa prática se desenvolve em várias partes do mundo acerca 
de apenas 20 anos.

O avanço da AEE se liga, diretamente, à evolução da missão de 
ensino da universidade que, no século xIx, viveu uma virada radical 
após o nascimento da universidade moderna com a generalização do 
modelo humboldtiano. Nesse modelo, a pesquisa é considerada uma 
atividade superior em relação ao ensino: os estudantes estão na univer-

1 Traduzido do original por Sônia Maria Rocha Sampaio.

Observatório da vida estudantil_V3.indb   319 06/12/13   11:06



®320

sidade para serem formados (bildung) para e pela pesquisa. (ChARLE; 
VERGER, 1994; DUPONT; OSSANDON, 1994; RENAUT, 1995) 
A profi ssão de professor, concebida nesse modelo, postula a unidade 
entre ensino e pesquisa e a prioridade desta última, embora a univer-
sidade recrute, avalie e recompense, essencialmente, tomando como 
base as atividades de pesquisa. Entretanto, do ponto de vista histórico, 
o ensino é a missão mais antiga da universidade e, segundo M. Freitag 
(1995), esse conceito conserva, através da história, uma grande estabi-
lidade semântica.

Na medida em que a identidade do professor, a partir de hum-
boldt, é fundada na associação entre as atividades de ensino e de pes-
quisa, por princípio, não haveria separação entre o desenvolvimento, o 
acúmulo e a difusão dos conhecimentos. (BURGEL, 2006) Mas, para 
o professor universitário, o ensino encontra sentido e legitimidade ape-
nas com referência à pesquisa.

Desde a sua origem, a universidade foi organizada para e pelo pro-
fessor, considerado como o centro do dispositivo pedagógico, sendo o 
estudante o discípulo que se benefi ciaria do ensino de seu mestre que 
encarnava a cultura legítima, a herança cultural, a consciência e a fé nos 
valores transmitidos. O “’dom pedagógico’ seria a forma mais atuante 
da ascendência espiritual do professor”. (FERRY, 1985, p. 167) Nessa 
cultura, a ideia de educar e de participar da transformação da nova ge-
ração foi um valor cardinal que atravessou séculos.

Apesar das mutações da universidade contemporânea, algumas 
tradições e valores sobreviveram ao longo da história. As liberdades 
acadêmicas do mestre universitário constituem um exemplo vivo desta 
tradição. O fascínio pela universidade como instituição também pode 
ser compreendido por regras culturais como a da autonomia pedagó-
gica. Na tradição universitária europeia, a autonomia é frequentemen-
te associada à liberdade da qual o professor necessita para conceber e 
organizar tanto o ensino quanto a pesquisa como ele bem quiser. Para 
muitos professores universitários, a autonomia signifi ca o exercício de 
seu ofício sem interferência. Entretanto, essa liberdade reivindicada 
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pelo professor pode levá-lo a adotar um comportamento muito indivi-
dualista no interior da instituição universitária. A cultura docente não 
aprecia o constrangimento, a ingerência, o controle, o ter de dar conta 
de suas atividades. Como destacam Antoine e Passeron (1966, p. 46):

[...] num sistema desse tipo, o professor deve cultivar, ciosa-
mente, sua independência pedagógica e seu isolamento de 
forma a proteger a única liberdade que ele tem: dar sua aula 
como bem entende, sem se ajustar às expectativas de quem 
quer que seja. 

Ao longo do século xx, o estatuto de professor universitário e 
suas missões evoluíram bastante e continuam sendo objeto de debates 
contraditórios sobre os justos lugares do ensino e da pesquisa. Arti-
cular pesquisa e ensino permanece uma questão espinhosa no mundo 
universitário. (MUSSELIN, 2008; PAIVANDI, 2010b) A missão en-
sino, na universidade moderna, caracterizou-se por três traços histó-
ricos: uma ampla autonomia pedagógica, a ausência de avaliação (de 
qualquer tipo) e a ausência da formação pedagógica dos professores
-pesquisadores.

A diversifi cação das formas de ensino, o uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC), o ensino à distância, o desenvol-
vimento da formação continuada e a pressão externa por mais efi ciên-
cia parecem ter perturbado, consideravelmente, a missão de ensino e a 
paisagem pedagógica da universidade. Vivemos na lógica de uma uni-
versidade onde convivem diversos modos de ensino, de formação, de 
pedagogia e de relação professor-estudante. Soma-se a isso que, cada 
vez mais, a universidade é instada a combinar formação dos jovens e 
”reciclagem” dos adultos, cultura geral e conhecimentos especializa-
dos, polivalência e interdisciplinaridade. Entretanto, pesquisas sobre a 
universidade mostram que as abordagens pedagógicas estão em defasa-
gem permanente com relação às verdadeiras necessidades dos estudan-
tes. (BIGGS, 1987; DONNAY; ROMAINVILLE, 1996; ra MSDEN, 
1992)
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AS MUTAÇõES DA UNIVERSIDADE 

O desenvolvimento da AEE e o lugar cada vez mais valorizado do ensi-
no universitário podem ser compreendidos, antes de mais nada, pelas 
transformações ocorridas nas universidades no mundo inteiro. O para-
digma humboldtiano da universidade moderna e a cultura dominante 
no mundo universitário, que dão conta, em primeiro lugar, das exigên-
cias da pesquisa em detrimento do ensino, são agora questionados no 
contexto da universidade de massa. A massifi cação da universidade e 
a pressão da demanda social contribuíram para questionar este mode-
lo fortemente elitista e focado na formação intelectual dos estudan-
tes, forçando-a a rever sua cultura e seus esquemas tradicionais. Além 
disso, o crescimento de fenômenos como o fracasso e o abandono, a 
necessidade de melhorar sua efi cácia pedagógica, parecem ter levado 
a universidade a refl etir sobre suas modalidades de ensino. (ALAVA; 
ROMAINVILLE, 2001; COULON, 1997; ERLICh, 1998; FRENAY 
et al., 1998; ROMAINVILLE, 2000) De fato, o peso da quantidade e a 
heterogeneidade dos estudantes modifi caram tanto a situação pedagó-
gica quanto o ambiente humano da universidade. Segundo Fave-Bon-
net (2003, p. 34), a relação pedagógica foi marcada pela massifi cação 
que “[...] provocou uma ruptura social e cultural entre as universidades 
e os estudantes”.

A relação professor/estudante, no contexto da universidade de 
massa, também vai conhecer uma mudança signifi cativa. Numa univer-
sidade massifi cada, o professor frequentemente se sente frustrado pela 
falta de interesse epistêmico e pelo desenvolvimento, entre os estudan-
tes, de uma relação utilitarista com o saber. (COULON; PAIVANDI, 
2008; DUBET, 1994; ERLICh, 1998) é por essa razão que, no discur-
so de certos professores, o estudante constitui uma “categoria proble-
mática” (MARTUCCELLI, 1995), sendo criticado pelo seu baixo ní-
vel, falta de motivação e ausência de projeto. (COULON; PAIVANDI, 
2008; PAIVANDI, 2010c; ROMAINVILLE, 2000) O desenvolvimen-
to de campos de pesquisa focalizados na aprendizagem dos estudantes 
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e nas práticas de ensino testemunha o novo lugar dessa missão na vida 
acadêmica em todo mundo. 

A imagem do professor universitário sofrerá também uma mudan-
ça notável relacionada ao crescimento numérico do corpo docente e 
ao apagamento dos marcadores tradicionais da relação social e educa-
tiva entre as gerações. A valorização do indivíduo e o enfraquecimento 
da autoridade tornam a relação pedagógica mais difícil e confl itante. 
(MARTUCCELLI, 1995; PINEL, 2003) Fazendo um balanço das pes-
quisas francesas sobre os estudantes e os professores, Coulon e Paivan-
di (2008) afi rmam ter a impressão que esses dois mundos se comuni-
cam pouco entre si. O ensino e a pedagogia são o objeto principal das 
críticas feitas à universidade por parte dos estudantes. Segundo eles, 
os professores são “[...] bons sábios, mas não bons pedagogos”. (COU-
LON; PAIVANDI, 2008, p. 29) No contexto francês, três domínios são 
abordados pelos estudantes em relação às práticas pedagógicas de seus 
professores: as exigências e as expectativas pouco explícitas, sobretudo, 
no início do percurso universitário, a organização das aulas e suas práti-
cas pedagógicas (falam de uma pedagogia inconsistente, em particular, 
nas aulas magistrais), as relações extraclasse. (COULON; PAIVANDI, 
2008) hadji, Bargel e Masjuan (2004), em uma pesquisa sobre os es-
tudantes na França, Alemanha e Espanha, sublinham que apenas um 
quarto dos estudantes considera manter relações muito boas com seus 
professores.

Na universidade francesa, tudo acontece como se se tratasse de 
um mundo sem comunicação verdadeira. Se, para o professor, o estu-
dante é o culpado ou, na melhor das hipóteses, vítima de um sistema 
inadequado, o estudante está longe de compartilhar esta apreciação 
questionando o trabalho do professor, sua pedagogia e sua débil capa-
cidade relacional. Os discursos dominantes convergem para a ideia de 
que a falta está sempre do lado dos estudantes, como já o indicavam 
Forquin e Guyot (1980) e como confi rma a pesquisa realizada sobre os 
monitores. (COULON; ENNAFAA; PAIVANDI, 2004)
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A AVALIAÇãO DO ENSINO

Levar em conta a missão de ensino da universidade coincide com o iní-
cio de sua avaliação pelos estudantes desenvolvida, progressivamente, 
após a segunda guerra mundial no meio universitário anglo-saxão e, 
em particular, nos Estados Unidos. A avaliação do ensino assume várias 
formas e cobre múltiplas situações. No fi nal de uma aula, o professor 
pode perguntar a seus estudantes, informalmente, se eles a entenderam 
bem, ou prever avaliações externas quando um grupo de experts avalia 
um determinado programa de estudos. Essas diversas abordagens ten-
tam coletar informações para regular dispositivos de ensino, sem, ne-
cessariamente, compartilharem as mesmas lógicas ou métodos. A ver-
são institucional da AEE designa os procedimentos através dos quais 
os estudantes participam da avaliação sobre as aulas ou programas de 
ensino específi cos sob a responsabilidade de professores ou equipes de 
professores. (ROMAINVILLE; COGGI, 2009, p. 13) Trata-se de uma 
avaliação formativa que utiliza um questionário e visa a melhoria do 
ensino. A AEE focava, essencialmente, as condições pedagógicas com 
o objetivo de favorecer a aprendizagem através de apreciações e feedba-
cks dos estudantes. No entanto, além do objetivo pedagógico, o proces-
so avaliativo se tornou, rapidamente, um instrumento administrativo 
(avaliação somativa) utilizado para o progresso na carreira universitária 
(promoções, advertências).

No plano histórico, a primeira iniciativa da AEE remete a 1924, 
quando a Associação dos Estudantes de harvard publicou seu primeiro 
guia sobre a avaliação do ensino, o Confi dentiel Guideon Teaching. Esta 
primeira iniciativa foi seguida por várias universidades americanas e a 
AEE se tornou uma prática, cada vez mais comum, a partir dos anos 
1960. O contexto particular do ensino superior americano, bem como 
a forte presença do setor privado ou do seu interesse, a partir do fi nal do 
século xIx, em promover o caráter “utilitário” do ensino e da pesquisa, 
certamente, participaram da disseminação do dispositivo da AEE.

A Europa se interessou por essa modalidade de avaliação do ensi-
no bem mais tarde e de forma diferente, sendo que os países mais in-
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fl uenciados pelo modelo americano desenvolveram mais rapidamente 
esta avaliação. A declaração de Bolonha, de 19 de junho de 1999, que 
inicia a construção do Espaço Europeu do Ensino Superior (EEES), 
deve ser considerada como um marco a esse respeito. Entre as linhas de 
ação propostas, a declaração propõe o desenvolvimento de instrumen-
tos comuns que permita uma melhor avaliação da qualidade do ensino, 
orientação que se pode confi rmar através das inúmeras referências pu-
blicadas ao longo de duas décadas. Para tomar um exemplo, a quarta 
referência da European Association for quality Assurance in higher 
Education (ENqA) exige que cada instituição assegure a competência 
e a qualidade de seu corpo docente. Por essa recomendação, os pro-
fessores devem ter uma apreciação, por parte dos estudantes, sobre a 
qualidade de suas atividades de ensino. Em alguns países, a AEE foi 
instituída há varias décadas, fazendo parte da cultura universitária.

No contexto universitário francês, a avaliação do ensino pelos es-
tudantes foi colocada na ordem do dia das reformas universitárias ape-
nas nos anos de 1990. As duas reformas importantes do ensino superior 
– a lei de Faure, de 1968, proposta por um governo de direita, e a lei de 
Savary, de 1984, proposta por um governo de esquerda – nada indicam 
relativo à AEE. A Lei de 1984 (artigo 56) sublinha que a apreciação da 
atividade do professor-pesquisador, tanto para o recrutamento quanto 
para a carreira, deve levar em conta o conjunto de suas funções (ensino, 
pesquisa, administração) ainda que sem evocar as formas de avaliá-las. 
Esse mesmo texto legal (artigo 57) reafi rma a liberdade “pedagógica” 
dos professores-pesquisadores que “[...] gozam de plena independên-
cia e liberdade de expressão no exercício de suas funções de ensino e de 
pesquisa [...]” Esses dois artigos não parecem se ajustar muito, pois a 
avaliação do ensino tende a se opor à autonomia pedagógica prometida 
pela lei.

Os anos 1990 marcam uma ruptura progressiva desta tradição. O 
decreto Lang, de 26 de maio de 1992,2 relativo aos diplomas de estu-

2 Não se trata aqui da avaliação mais institucional e global praticada pelo Comitê Nacio-
nal de Avaliação (CNE) e pela Agência de Avaliação da Pesquisa e do Ensino Superior 
(AERES). Esta última abordagem foi analisada por J. Ardoino e G. Berger (1989).
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dos universitários, preconiza “[...] um procedimento de avaliação dos 
professores, que recorra, notadamente, à apreciação dos estudantes”. 
Porém, é o decreto Bayrou, de 9 de abril de 1997, no artigo 23, que 
impõe, claramente, esta obrigação à universidade: “Para cada curso, um 
procedimento de avaliação do ensino e da formação deve ser organiza-
do. Esta avaliação, que leva em conta a apreciação dos estudantes, diz 
respeito aos objetivos da formação e do ensino.” Trata-se de permitir 
aos professores tomar conhecimento da avaliação que fazem os estu-
dantes sobre os elementos pedagógicos do ensino que ele ministra. O 
procedimento indica também a avaliação da organização dos estudos 
em cada formação por uma comissão. Mas, como mostra o relatório 
Dejean (2002), esta disposição regulamentar foi pouco ou não aplicada 
e, quando isso aconteceu, deu-se de forma quase clandestina ou experi-
mental e sempre parcial. O decreto de 1997 utilizava uma terminologia 
prudente, já que falava de “avaliação do ensino” e não de avaliação dos 
próprios professores, além de não explicitar que se tratava de avaliação 
feita pelos estudantes, como se pratica em vários países do mundo in-
teiro.

Face à inércia das universidades francesas, os poderes públicos 
tentam aumentar a pressão sobre elas. O processo de Bolonha e as re-
formas relativas à harmonização do ensino superior na Europa também 
contribuíram para acelerar a implantação da avaliação do ensino. A re-
forma Licence-Master-Doctorat (LMD) (2002), assim como a lei de 10 
de agosto de 2007, relativa às liberdades e responsabilidades das uni-
versidades, chamam ambas a atenção para o caráter obrigatório deste 
procedimento.

A avaliação do ensino pelos estudantes pode assim ser conside-
rada como um ato instituinte num contexto universitário europeu em 
transformação. Segundo a visão institucional, a avaliação do ensino se 
torna uma alavanca para melhorar os dispositivos pedagógicos. Dessa 
forma, os poderes públicos intensifi cam seu poder de pressão, de ma-
neira a desenvolver a cultura da avaliação e generalizá-la nas universida-
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des.3 O relatório do Conselho de Modernização das Políticas Públicas 
(CMPP) de 20 de junho de 2010 preconiza ao Ministério do Ensino 
Superior e da Pesquisa, “implantar uma abordagem sobre a qualidade 
na universidade, notadamente no domínio das formações, e desenvol-
ver a avaliação [do ensino] pelos estudantes”.

Benefi ciando-se do apoio de autoridades universitárias ou minis-
teriais, a AEE pode tornar-se um potente motor para a aceitação e a uti-
lização dos resultados oriundos deste procedimento avaliativo. As pes-
quisas sobre a AEE (LUCAS, 1990; PAULSEN; FELDMAN, 1995) 
destacam a importância de uma cultura universitária que dê suporte ao 
ensino e à sua avaliação. No entanto, apesar do desenvolvimento mun-
dial considerável dessa avaliação (DETROz, 2008; SELDIN, 1991), 
o uso dos seus resultados e seu impacto real são ainda objeto de muito 
debate e, nem sempre, os professores universitários adotam percepções 
claras em relação à ela. Em uma pesquisa de Wright e Neil (1995), os 
gestores acadêmicos, em países como o Canadá, Estados-Unidos, Aus-
trália e os países europeus, deviam classifi car 36 estratégias que permi-
tissem melhorar a qualidade do ensino. A obtenção de dados entre os 
estudantes, no meio do ano letivo, situou-se na 21ª posição entre as 36 
estratégias listadas.

OS DESAFIOS INSTITUCIONAIS E FORMATIVOS

No contexto global da abordagem relativa à qualidade na universidade, 
a avaliação se apresenta como a ferramenta apropriada para entender, 
ao menos parcialmente, a realidade universitária. Os desafi os institu-
cionais e pedagógicos da avaliação do ensino e sua infl uência sobre a 
vida acadêmica estão na origem de múltiplos debates. Sua introdução 
infl uencia, de maneira efetiva ou simbólica, a paisagem pedagógica e 

3 A AERES indica, nos princípios que constituem sua abordagem avaliativa, o lugar atri-
buído aos estudantes. Segundo essa agência, “a organização da avaliação do ensino com 
e pelos estudantes, de cada módulo até a obtenção do diploma, é um componente desta 
autoavaliação. Ela participa da apreciação da relevância dos meios pedagógicos utiliza-
dos”.
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humana das aulas. A AEE se torna um novo ator pedagógico e um novo 
regulador da relação educativa entre estudantes e professores e implica 
uma mudança signifi cativa no contexto educacional, renovando o con-
trato pedagógico entre esses atores no seio da universidade. 

Os objetivos formais e reais da AEE provocaram numerosos de-
bates críticos e contraditórios no mundo todo ao longo de mais de sete 
décadas de pesquisas e refl exões sobre esta temática.4 Bedin (2009), 
Bernard (1998), Centra (1993), Crawford e Shutler (1999), Detroz 
(2008), Doyle (1983), McKeachie (1979), Murray (1984) e Younès 
(2009b) concordam, mais ou menos, sobre os dois objetivos mais im-
portantes desta abordagem: o objetivo formativo, focado na melhoria 
do ensino, e o objetivo institucional ou administrativo, que visa a ges-
tão da carreira docente no que diz respeito à promoção, sanções e re-
novação de contratos. Esses dois objetivos traduzem um conjunto de 
questões relativas aos estudantes, aos professores e à própria instituição 
universitária.

O primeiro desafi o que se destaca nos debates sobre a AEE diz res-
peito à dimensão formativa deste procedimento e ao desenvolvimento 
profi ssional esperado dos professores universitários. Este desafi o faz 
sentido quando a AEE é, claramente, apresentada pela instituição como 
um mecanismo a serviço do apoio pedagógico aos professores. Imagi-
na-se que as informações que resultam da AEE permitem aos profes-
sores-pesquisadores evoluir sua concepção de ensino, perceber melhor 
as questões ligadas ao ato de aprender e as eventuais difi culdades de 
aprendizagem dos estudantes. Os dados coletados podem tornar-se um 
fator de mudança e de melhoria efetiva do ensino. Segundo a pesquisa 
conduzida por Bernard, Postiaux e Salcin (2000, p. 633) no Canadá, 
mais da metade dos professores consideram que “[...] a avaliação feita 
pelos estudantes os ajudam a identifi car os pontos fortes e fracos do 
ensino [que ministram]” e que “[...] os comentários escritos pelos estu-
dantes são uma fonte interessante de sugestões para melhorar o ensino”.

4 Ver especialmente Aleamoni M. L. (1999). “Student Rating Myths Versus Research 
Facts from 1924 to 1998”, Journal of Personnel Evaluation in Education, 13:2, 153-166.
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O impacto sobre o ambiente pedagógico é outro desafi o formati-
vo da AEE. Este impacto pode ser direto ou indireto, pois toda práti-
ca avaliativa, no quadro das atividades institucionais, inscreve-se num 
dado ambiente social sendo, então, profundamente atravessada, se não 
modulada, pelo peso dos desafi os sociais. A AEE não constitui um pro-
cedimento puramente administrativo ou educativo, ela tem um forte 
signifi cado no contexto educativo universitário. questões essenciais 
como a relação educativa, a autoridade docente, as interações e as tro-
cas interpessoais estão diretamente envolvidas no processo que tende a 
reforçar o papel do estudante na situação pedagógica como um parcei-
ro, conferindo-lhe o poder de expressar sua opinião sobre os elementos 
constitutivos de uma aula. A opinião do estudante pode permitir abrir 
a “caixa preta” das situações pedagógicas. Ele é a única testemunha do 
trabalho pedagógico do professor: apenas ele pode dizer, mesmo de 
forma imperfeita ou incompleta, se o ensino recebido foi efi ciente, 
compreensível e útil. A avaliação pode, igualmente, possibilitar que o 
professor fale de seus estudantes e das difi culdades que encontrou.

A AEE deve permitir o desenvolvimento de um diálogo entre 
parceiros. Nessa perspectiva, ela pode ser a via para uma relação mais 
ajustada, uma autoridade mais sadia e a redução da assimetria pedagó-
gica. Ensinar na universidade atual é, em primeiro lugar, admitir que os 
estudantes estão mudando. Se eles mudam, através da sua palavra e de 
suas práticas, colocam o professor em situação de mudança, pois é pre-
ciso enfrentar, constantemente, novas situações. A dinâmica relacional 
constitui um elemento determinante da integração e da afi liação inte-
lectual dos estudantes na universidade. Os professores e os estudantes 
coconstroem o sentido desta relação ao longo de um trabalho contínuo 
de recomposição interpretativa e a AEE pode criar um espaço propício 
para esta comunicação dialógica.

Entre os seus objetivos formativos, pode-se mencionar a refl e-
xão sobre a experiência de aprendizagem dos estudantes visando sua 
melhoria. Além disso, o estudante que se torna avaliador da pedagogia 
desenvolve uma percepção diferente de sua posição e de seu lugar na 
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situação pedagógica. Tem mais chance de sentir melhor seu pertenci-
mento à instituição e ao grupo e de estar mais envolvido na relação 
com o professor e seu trabalho pedagógico. Assim, levar em conta sua 
opinião, torna-se um fator de envolvimento e de compromisso com a 
universidade. Em certas instituições americanas, os estudantes levam 
em consideração os resultados da avaliação do ensino para melhor or-
ganizar seu programa de estudos. A ampla difusão dos resultados da 
AEE parece permitir aos estudantes escolher os cursos em função das 
apreciações feitas por outros. (BERNARD; Tra hAN, 1988)

A melhoria dos programas de estudo e as reformas curriculares 
constituem um dos resultados esperados da AEE em universidades. 
(YOUNÈS, 2009a) A avaliação do ensino e da formação é o meio de 
descobrir falhas eventuais em um programa de estudos ou abordagem 
pedagógica e de remediá-las através de um debate coletivo no seio de 
uma dada formação ou de um departamento. Trata-se de uma tomada 
de consciência coletiva institucional que facilita a evolução da orienta-
ção pedagógica e que leva em conta os problemas pedagógicos e rela-
cionais dos estudantes.

O uso institucional da AEE é uma questão muito colocada por au-
toridades acadêmicas e ministeriais. Trata-se de utilizar os dados desse 
tipo de avaliação em certos procedimentos “administrativos” ou para 
o controle institucional do trabalho pedagógico dos professores-pes-
quisadores em decisões ligadas à carreira docente. (DONOVAN; MA-
DER; ShINSKY, 2007; DETROz, 2008; FONTAINE, 2009; YOU-
NÈS, 2009b) Este uso não formativo da AEE, para fi ns administrativos 
e institucionais, suscitou muitas críticas, pois, para muitos, a avaliação 
feita pelos estudantes não pode ser reconhecida como o único meio 
de avaliação do ensino universitário e do professor. Bernard, Postiaux 
e Salcin (2000) mostram que 71% dos professores-pesquisadores se 
opõem a que a AEE ou a Avaliação da Formação pelos Estudantes 
(AFE) sejam os únicos critérios utilizados. há várias décadas, tenta-
se desenvolver outras ferramentas como a autoavaliação, a avaliação 
pelos pares, a avaliação do material de ensino e os resultados pedagó-
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gicos para apreender os diferentes aspectos do ensino universitário. 
Mais recentemente, surgiu o dossiê docente como sendo a ferramen-
ta mais completa para a avaliação administrativa. (BERNARD, 1992; 
BRINKO, 1993; CENTra , 1993; FRENCh-LAzOVIK, 1981)

Essas questões relativas à AEE não se manifestam da mesma for-
ma nos diferentes contextos do ensino superior, e as práticas e os efei-
tos desta abordagem se tornaram objeto de numerosas pesquisas que 
resultam numa literatura bastante contrastante sobre a temática da 
avaliação, que se tornou um tema verdadeiramente polêmico. Os pes-
quisadores que atuam e publicam nesse campo parecem estar bastante 
divididos em relação ao tema. A validade e a pertinência da avaliação 
realizada por estudantes e a percepção dos professores estão no cerne 
desses trabalhos de pesquisa. Também são questionados o impacto das 
características das aulas, dos públicos estudantis, dos professores, do 
meio ambiente social e pedagógico ou as particularidades das discipli-
nas etc. sobre os resultados da avaliação.

A tensão gerada entre os objetivos formativos e administrativos 
da AEE também se tornou um campo de pesquisa e refl exão que ain-
da não atingiu um consenso entre os pesquisadores que tratam destas 
questões. (ROMAINVILLE; COGGI, 2009; YOUNÈS, 2009b) Po-
demos pensar que qualquer dispositivo de avaliação é suscetível de se 
transformar, de uma maneira ou de outra, numa ferramenta de controle 
institucional e de criar certa tensão entre a vocação administrativa e a 
vocação formativa.

Outra dimensão menos desenvolvida nos trabalhos de pesquisa 
sobre a AEE diz respeito aos efeitos reais produzidos por sua adoção, 
tanto entre os professores-pesquisadores quanto entre os estudantes. 
Algumas pesquisas mostram que a avaliação exerce um impacto sobre a 
abordagem pedagógica do professor agindo sobre sua renovação (BER-
NARD; NORMAND, 1998), entretanto, sem analisar de uma maneira 
mais fi na os processos e as modalidades destas transformações. Uma 
pesquisa realizada com 400 estudantes de 2º e 3º ano, em sete forma-
ções diferentes (ThIVIERGE; BERNARD, 1996), revela que, para 
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eles, a avaliação é uma operação importante para melhorar o ensino e a 
formação. Entretanto, acham que ela tem pouco impacto sobre a qua-
lidade da formação e que pouco infl uencia as práticas dos professores 
que não se dão ao trabalho de ler seus comentários.

A PERTINêNCIA DA AEE

Apesar da avaliação do ensino pelo estudante, como um eixo importan-
te para a melhoria da educação, ter se tornado uma norma institucional 
em vários países, os debates a respeito da sua pertinência persistem. 
Parte da literatura crítica sobre a AAE põe em questão o papel e o va-
lor das avaliações feitas pelos estudantes. (CROSBY 1999; DETROz, 
2010, 2008; NADEAU, 1977; SPROULE, 2000) Pode o ensino uni-
versitário ser avaliado de forma objetiva e pertinente? Os estudantes 
são capazes de ter uma opinião objetiva e de mobilizar recursos para 
emitir um julgamento válido e dar sua opinião sobre a qualidade dos 
cursos ministrados pelos professores? Essas questões, entre tantas 
outras, estão na origem de pesquisas que estudam, principalmente, a 
validade desse tipo de avaliação. (ABra MI; D’APOLLONIA, 1990; 
MARSh, 1987)

A AEE também suscita muitas interrogações metodológicas foca-
lizadas nas propriedades psicométricas de um instrumento de medi-
da da qualidade do ensino. Uma crítica, alegada com frequência, trata 
dos aspectos normativos do questionário utilizado e da interpretação 
que pode ser feita sobre as respostas fornecidas pelos estudantes. (DE-
TROz, 2008, p. 120) O problema residiria na difi culdade em formular 
uma defi nição única, aceita por todos, sobre o que é um ensino uni-
versitário de qualidade. A “[...] defi nição daquilo que produz uma boa 
aula, uma boa formação, fl utua segundo as pessoas interrogadas e os 
critérios de avaliação permanecem implícitos”. (ROMAINVILLE; 
COGGI, 2009, p. 145) Barnett  (1998) enfatiza também a ausência de 
um quadro conceitual sólido para realizar a avaliação, pois os professo-
res universitários vivem um período de “grande complexidade”. Às ve-
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zes, essas críticas levam os avaliados a contestarem a AEE e os critérios 
que elege. Esta escolha de critérios de qualidade para o ensino está “no 
cruzamento das representações e das expectativas individuais dos di-
ferentes públicos e atores ligados a essa questão”. (RICCI, 2009, p. 37)

O risco de impor uma visão normativa do ensino como modelo a 
seguir é evocado por alguns pesquisadores. Garcia (2007) sublinha o 
risco de avaliar as competências pedagógicas dos professores a partir 
de uma defi nição positiva do que são as “boas práticas pedagógicas” 
(p. 118). Para muitos, a diversidade e a especifi cidade do ofício de 
professor tornam a sua avaliação impossível. (BERTra ND, 1993; 
MUSSELIN, 2008) Garcia contesta a objetividade reivindicada pela 
avaliação ao denunciar o “risco de desumanizar” a pedagogia e redu-
zi-la a algo mensurável. Os professores “bem avaliados” através desta 
ferramenta poderiam se considerar como sábios-pedagogos entre os 
“profanos”, que seriam os professores sem formação pedagógica. In-
terroga-se também acerca do impacto das condições de distribuição 
e aplicação do questionário (quando, como e por quem). Segundo 
Gillmore (1984), se as apreciações feitas pelos estudantes são utili-
zadas para defi nir a carreira universitária, é pertinente questionar sua 
validade e sua confi abilidade. Além do mais, em geral, nem todas as 
atividades de ensino se tornam objeto de avaliação: a atuação em la-
boratórios, os estágios, os seminários e a orientação de estudantes de 
2º e 3º ciclos frequentemente não são avaliados.

Os estudos internacionais tendem a rejeitar uma parte dessas crí-
ticas, mostrando que as avaliações dos estudantes constituem fonte 
privilegiada de informação e apresentariam maior confi abilidade que 
a avaliação feita pelos pares. (KEMBER; GOW, 1992; ROMAINVIL-
LE; COGGI, 2009) Ao fazer um balanço crítico da literatura em língua 
inglesa, Younès (2009b, p. 204) sublinha que “[...] as questões metodo-
lógicas são indissociáveis daquelas relacionadas aos modelos utilizados 
e, de forma mais ampla, do próprio sentido do ensino universitário”. 
Essas questões metodológicas e técnicas convidam à adoção de uma 
postura crítica em relação a esse procedimento sem invalidar o valor 
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formativo da opinião dos estudantes. Partindo do contexto pedagógi-
co universitário, podemos dizer que “[...] os estudantes são as únicas 
testemunhas constantes do trabalho do professor”. (BERNARD; POS-
TIAUx; SALCIN, 2000, p. 627) Neste sentido, eles constituem uma 
fonte incontornável de informações sobre a clareza das exposições, a 
pertinência dos suportes utilizados, precisando, a partir de sua experi-
ência, se o ensino dispensado tem sido adequado, efi caz, compreensível 
e se a correção dos trabalhos os ajudou a progredir. (MURra Y, 1984)

Como podemos melhorar a pedagogia e a qualidade da aprendi-
zagem dos estudantes sem fazer o balanço do ensino e sem conhecer 
os efeitos produzidos pela abordagem pedagógica desenvolvida pelo 
professor? Um bom pesquisador não é, necessariamente, um bom pro-
fessor. Aleamoni (1999, p. 154), em sua pesquisa, não achou nenhuma 
correlação entre a qualidade das publicações de um pesquisador e sua 
AEE, nem entre essas próprias publicações e a avaliação pedagógica fei-
ta pelos pares. A avaliação permite levantar o véu que ocultam os elos 
que faltam entre o projeto pedagógico da instituição, o apoio pedagógi-
co proposto aos estudantes e a qualidade efetiva do ensino.

As universidades norte-americanas, que implantaram um proces-
so de avaliação, esforçaram-se muito para melhorar os procedimentos, 
tentando elaborar ferramentas mais adaptadas que levem em conta a 
variedade das situações e práticas pedagógicas. Bernard, Postiaux e Sal-
cin (2000) mostram como o melhoramento progressivo da avaliação 
do ensino permite aumentar seu papel dentro do contexto pedagógico. 
é preciso evitar o uso de uma única ferramenta para avaliar um objeto 
multidimensional como o ensino. A opinião dos estudantes não pode 
ser a única testemunha da sua qualidade. Para aumentar a confi abilida-
de, a avaliação também pode integrar a opinião do professor sobre seus 
estudantes e as difi culdades encontradas, como a impressão de estu-
dantes egressos. (REGE COLET, 2002) Ao apoiar um modelo multi-
critério – estudantes, ex-estudantes, julgamento dos pares e de peritos 
externos –, Aleamoni (1999) pensa que seria possível dar um lugar per-
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tinente à AEE/AFE dentro de um dispositivo completo de avaliação da 
qualidade.

A LEITUra  CRíTICA DA AEE

Parte das publicações sobre a AEE foca as percepções de professores 
e estudantes em relação a esta abordagem e revela que esses dois par-
ceiros não apreciam da mesma forma este tipo de avaliação do ensino. 
A análise dessas pesquisas autoriza dizer que a maioria dos estudan-
tes admite a relevância desta abordagem, mas que os professores não a 
apreciam tanto. (DETROz, 2008)

Na França, poucas pesquisas se interessaram pela opinião dos 
professores em relação à AEE. Em contrapartida, nos países onde a 
avaliação é desenvolvida, encontramos numerosos estudos e pesquisas 
sobre esta temática. De forma geral, a revisão dessa literatura permi-
te afi rmar que a avaliação do ensino é mal aceita entre os professores. 
(BERNARD et al., 2000; DETROz, 2008) O que torna os docentes 
mais críticos em relação a esse procedimento é o uso administrativo 
dos resultados da AEE. Enquanto alguns admitem a avaliação como 
um processo a serviço do melhoramento da pedagogia, outros criticam 
seu lugar na política atual da universidade, seus procedimentos buro-
cráticos e seus efeitos “perversos”. Como destaca Bernard e colabora-
dores(2000 et al.), não é raro ouvir professores colocarem em questão 
o valor e a efi cácia deste tipo de avaliação.

A avaliação do ensino desafi a, abertamente, certos valores tradi-
cionais da universidade, como a liberdade pedagógica da qual se be-
nefi ciam, historicamente, os docentes. é a razão pela qual, em certos 
países, a avaliação das atividades dos professores-pesquisadores pode 
ser percebida como uma contracultura, até como um choque cultural. 
(GARCIA, 2008; PINEL, 2003) As pesquisas sobre o mundo docente 
mostram que os interessados percebem também a avaliação de suas ati-
vidades como o crescimento da fi scalização e da pressão externa para 
aumentar a efi cácia da universidade. (DETROz, 2008) Ardoino e Ber-
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ger (1989) consideram que a avaliação é, quase sempre, vítima de sua 
instrumentalização, sendo mais vivenciada como ferramenta de pilota-
gem econômica que como postura que permite acessar a complexidade 
multirreferencial das situações educativas.

Às vezes, a crítica à AEE diz respeito a tradições universitárias 
muito presentes na cultura do ensino. O ensino universitário era sem-
pre um ato “quase religioso” (hUBERMANN, 1975), ninguém se au-
torizava a avaliá-lo ou melhorá-lo. Os ensaios críticos publicados sobre 
a avaliação da universidade em geral ou a AEE, em particular, refl etem 
a existência de uma oposição “cultural”. Entende-se que este proces-
so provoque resistência, pois pode ser considerado, pelos professores, 
como um “perigo de ingerência” em sua liberdade acadêmica. Além 
disso, a evolução do modelo universitário é contestada por alguns. 
(BLAY, 2009; GARCIA, 2008; GINGra S, 2008; SPROULE; VAL-
SAN, 2009) Segundo eles, a avaliação é próxima da “regulação”, da qual 
seria um avatar, e parte do conjunto de ferramentas da nova burocracia, 
onde se reforçam mutuamente a desregulamentação e o endurecimen-
to do controle. (BARBéRIS, 2009)

Desta forma, a avaliação do ensino pelo estudante é percebida 
como uma medida “administrativa” a serviço da “tirania do pensamen-
to uniformizante” (SIMONET, 2009), como uma “legitimidade de 
tipo gerencial” (GARCIA, 2008) ou ainda, como “paradigma da ação 
racional”. Para esse autor, a avaliação termina por recomendar tudo o 
que os governos precisam para construir o mercado da formação: asse-
gurar a qualidade, a reforma do estatuto dos professores, a “governan-
ça”, a defi nição da oferta em função da necessidade dos estudantes e 
do mercado do trabalho etc. (GARCIA, 2008) A abordagem avaliativa 
teria, então, por objetivo a efi ciência da ação. Critica-se, desta forma, 
o caráter técnico, instrumental, pré-construído e obrigatório da ava-
liação, que tenta tornar tudo “previsível”, “mensurável”, “controlável”. 
(BLAY, 2009; GINGra S, 2008; SIMONET, 2009; SPROULE, 2000; 
zARKA , 2009) Esta nova governança reduziria, assim, a realidade pe-
dagógica à “pobreza da mensuração”, onde só “a potência do resultado 
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conta”. Através da avaliação, identifi camos “a cultura da efi ciência”, “o 
culto obsedante do desempenho”, “a ditadura da quantifi cação”. (DE-
TROz, 2008)

O discurso crítico também tem como alvo as consequências “pe-
dagógicas” da avaliação que desempenha um papel de regulação entre 
as aulas realizadas pelos professores e as expectativas dos estudantes. 
Garcia (2008) evoca a instrumentalização e os usos estratégicos que 
estes podem fazer do crédito que é conferido ao seu julgamento. O 
autor pensa que a abordagem corre o risco de incentivar os estudan-
tes, que não se esforçaram o mínimo necessário para obter sucesso 
(presença nas aulas, revisão dos ensinamentos, mobilização intelec-
tual etc.), a transferir sua própria responsabilidade para o professor, 
considerando que este é o responsável pelo seu fracasso. Para certos 
autores, a AEE tende a atribuir, implicitamente, ao professor-pesqui-
sador a principal responsabilidade pelo “resultado” da relação peda-
gógica. Na opinião do autor, esta perspectiva percebe o docente como 
um “prestador de serviço” e o estudante como um “consumidor” sem 
responsabilidade na “produção” do “serviço” em questão. Esta lógica 
pode minimizar o papel do estudante na aprendizagem e incentivá-lo 
a responsabilizar inteiramente o outro pelo seu fracasso. Outra con-
sequência indesejável é quando a avaliação incentiva os professores 
a dar notas, integrando às consequências dessa nota a avaliação que 
será feita de seu trabalho.

Também é possível pensar que, atrás da avaliação do ensino, es-
conde-se a avaliação do professor pelos estudantes, na medida em que 
se sabe que a avaliação docente pode ser um refl exo da personalidade 
do professor e não da qualidade das aulas que ele ministra. Parte dos 
professores desconfi a que essa mudança fragiliza o lugar tradicional do 
mestre (PINEL, 2003, p. 21), sendo um ato que “ameaça a assimetria”, 
“[...] sela a tirania do consenso e da transitividade relacional, negando 
as diferenças entre posições e gerações”.
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ENTENDER MELhOR A RECUSA DA AEE

As pesquisas sobre os professores-pesquisadores ou a prática pedagó-
gica em universidades permitem entender melhor em que a AEE pode 
desafi ar ou mesmo se opor a uma cultura universitária bastante antiga 
e conservadora. Alguns autores consideram até que as particularidades 
da profi ssão de professor universitário ou das atividades acadêmicas 
não permitem avaliá-los, qualquer que seja o objetivo desejado. Mus-
selin (2008) rejeita a ideia de que a especifi cidade da profi ssão docente 
tornaria sua avaliação impossível. Para o autor, as transformações em 
curso indicam que as atividades acadêmicas se inscrevem, cada vez 
mais, nos conceitos ordinários de “trabalho”. Podendo ser, por isso 
mesmo, avaliadas e organizadas como tal e não mais como atividades 
comparáveis às produções artísticas que repousam sobre a vocação e o 
talento, irredutíveis aos critérios comuns do trabalho e reguladas ape-
nas pelo controle dos pares. A mesma constatação é feita por diversos 
pesquisadores do mundo anglo-saxão. (BESS, 1982; BERTra ND, 
1993; DONALD, 1990; FINKELSTEIN, 1984; FRENAY et al., 1998; 
ra MSDEN, 1992)

Pesquisas sobre o mundo acadêmico, que não são muito numero-
sas, permitem entender melhor a universidade e sua cultura. Em um dos 
primeiros trabalhos sobre o tema, Parsons e Platt  (1973) enumeram as 
seguintes características para designar o ofício de professor universitá-
rio: o poder absoluto de recrutar, formar e qualifi car seus membros; a 
responsabilidade pela regulação da qualidade do trabalho; alto prestí-
gio social e seu assentamento sobre um corpo esotérico e complexo de 
saber. Esses autores ainda sublinham o grande impacto da disciplina 
de pertencimento sobre a organização da profi ssão acadêmica. Através 
dos dados de sua pesquisa sobre as universidades americanas, Finkels-
tein (1984) descreve o docente como um profi ssional fortemente en-
volvido com seu trabalho, com poucos amigos e lazer e que trabalha de 
50 a 60 horas por semana em horários irregulares. Para um professor 
universitário, o trabalho é um modo de vida, uma forma de se realizar 
e servir. O autor observa, no mínimo, cinco traços psicológicos sobre 
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os quais é fundado o ofício docente: gosto e capacidade para o desen-
volvimento intelectual, o desejo de autonomia profi ssional, a necessi-
dade de realização pessoal, o desejo de servir à comunidade e o apego 
aos princípios de livre competição, excelência e mérito. Esses traços 
revelam a copresença de várias dimensões, difi cilmente separáveis, na 
organização do trabalho docente na universidade. (FINKELSTEIN; 
SEAL; SChUSTER, 1998)

Outra pesquisa marcante sobre os professores universitários es-
tadunidenses defi ne o ofício de professor como sendo original, dinâ-
mico, multifacetado e caracterizado pelo entrelaçamento de atividades 
exercidas por diferentes motivos. (CLARK, 1987) Segundo Clark, não 
existe um perfi l único de professor universitário, mas uma multidão 
de modelos e confi gurações das tarefas docentes. No entanto, o indi-
vidualismo, a liberdade profi ssional e a competição constituem as três 
características comuns deste ofício. O autor pensa que a diversidade 
das atividades docentes se explica pela infl uência exercida tanto pelo 
ambiente interno quanto externo à instituição universitária, mas tam-
bém por livre escolha dos indivíduos, pelos ganhos simbólicos que o 
trabalho docente permite e a competição entre instituições e pesquisa-
dores. Apoiando-se sobre os dados de uma pesquisa realizada com 812 
professores de seis grandes instituições universitárias americanas, Bess 
(1982) adota uma postura crítica, afi rmando que as atividades docen-
tes seriam “numerosas, diversifi cadas e heterogêneas demais” além de 
“mal realizadas”. O autor julga a organização do trabalho do professor 
“rígida”, “artifi cial” e “defi ciente”, sendo a fonte principal das “difi culda-
des encontradas”.

No contexto europeu, Musselin e Friedberg (1993), em uma pes-
quisa sobre as universidades alemãs e francesas, constatam que elas se 
apresentam como um conjunto de universos organizacionais pouco 
integrados, desarticulados e atomizados. A mesma constatação emer-
ge das raras pesquisas francesas sobre esta temática na França. (BE-
CqUET; MUSSELIN, 2004; BERThELOT, 1993; COULON; PAI-
VANDI, 2008; FAURE; SOULIé; MILLET, 2005; MUSSELIN, 2008; 
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PAIVANDI, 2010a; VIRY, 2006) A concepção de ensino constitui um 
novo eixo da pesquisa emergente sobre universidades. Sobre o contex-
to britânico, Entwistle (1998) pensa que os professores são ligados às 
concepções tradicionais de ensino e que as inovações produzidas em 
seus departamentos não modifi cam, fundamentalmente, suas práticas 
reais. Ramsden (1992) agrupa as concepções de ensino em duas gran-
des categorias: ensinar como uma narrativa destinada a transmitir um 
saber e ensinar para organizar as atividades do estudante. Finkelstein 
(1984), em pesquisa realizada nos Estados Unidos, localiza essas mes-
mas tendências: alguns professores centram seus ensinamentos sobre a 
disciplina e a transmissão de saberes teóricos e práticos, outros visam à 
aprendizagem dos estudantes.

Entre as tipologias melhor elaboradas, podem-se mencionar os 
trabalhos de Trigwell e Prosser (1996) que partem de diversas pesqui-
sas para construir seu esquema de cinco concepções de ensino (de A a 
E). A abordagem “A” diz respeito a uma estratégia centrada no professor 
que procura transmitir informações aos estudantes; a abordagem “B” é 
centrada igualmente no professor, mas que procura ensinar conceitos 
e saberes; a abordagem “C” privilegia a interação entre professor e es-
tudante e tem como objetivo a aprendizagem de conceitos e saberes; a 
abordagem “D” visa aos estudantes e privilegia o desenvolvimento de 
concepções a partir deles mesmos; a abordagem “E” foca no estudante 
e o ajuda a mudar suas concepções.

Outra pesquisa internacional que estudou a concepção do ensi-
no entre professores universitários de vários países (Austrália, Estados 
Unidos, Grã-Bretanha, China, Singapura, Canadá) elaborou um mode-
lo de cinco categorias que apresentam duas tendências: de um lado, o 
modelo centrado sobre o professor e o saber e, de outro, o modelo cen-
trado sobre o estudante e a aprendizagem. Essas categorias variam con-
sideravelmente, segundo a disciplina e o país. (KEMBER; MCNAU-
GhT, 2007) A pesquisa de Fox (1983) obteve um resultado mais ou 
menos similar. A partir da questão “o que você entende por ensinar?”, 
o autor identifi ca quatro teorias de ensino entre as respostas fornecidas 
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pelos professores: a teoria da transferência, que visa transmitir o saber; 
a teoria da formação, que consiste em moldar o estudante segundo um 
formato pré-determinado; a teoria da viagem, que propõe escalar uma 
colina para ter uma vista mais ampla, sendo o professor o guia; a teoria 
do crescimento, que foca o desenvolvimento intelectual e afetivo do 
aprendiz. Segundo o autor, cada teoria afeta a escolha dos métodos e 
o estilo das aulas, como também a atitude do professor frente às ino-
vações no campo do ensino. No contexto do Canadá, Saussez e Loiola 
(2008) tentaram fazer uma ligação entre os trabalhos sobre a prática e 
as concepções dos professores, a partir das teorias da psicologia cultu-
ral. Apoiaram-se na teoria de Vygotsky sobre a relação entre pensamen-
to e linguagem, o funcionamento e o uso das signifi cações que estão em 
jogo no curso do pensamento verbal para evidenciar o caráter comple-
xo do trabalho docente e a distância entre discurso e prática.

A atuação pedagógica do professor não pode ser separada de 
como ele compreende a forma pela qual os estudantes devem aprender 
na universidade. As qualidades pedagógicas salientadas pelas pesquisas 
sobre o ensino universitário têm, com frequência, uma relação direta 
com a aprendizagem estudantil. (hODGSON, 1997; MARSh, 1987; 
ra MSDEN, 1998) Os sete fatores-chaves da situação pedagógica (ní-
vel, ritmo, estrutura, clareza, explicação, entusiasmo e empatia), evoca-
dos no trabalho de Ramsden (1998), são um exemplo nesse domínio. 
Entwistle (1998), explorando o ponto de vista do estudante sobre o 
ensino no contexto britânico, destaca que a qualidade da explicação, 
a escolha dos exemplos, as analogias e metáforas, a forma pela qual o 
professor desperta o interesse do estudante, sua empatia manifestada 
através da disponibilidade ao levar em conta o estudante e suas opini-
ões exercem um impacto inegável sobre a aprendizagem. Segundo o 
autor, quando o modelo é fundado sobre o professor, tenta-se transmi-
tir a informação e cumprir o programa, assegurar-se de que o saber e 
as competências estão sendo adquiridos e aperfeiçoar o nível geral do 
desempenho dos estudantes. Em contrapartida, se o curso for centrado 
no estudante, a pedagogia tende a despertar e manter seu interesse so-
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bre o tema, encorajar a refl exão autônoma e imaginativa, dando sentido 
aos saberes.

Essas pesquisas parecem revelar que a concepção dos docentes so-
bre sua tarefa se enraíza em seu sistema de crenças e em sua experiência 
pessoal como professor ou ex-aprendiz. Observa-se também a fraca in-
fl uência da instituição e o impacto limitado da equipe pedagógica local 
sobre o conceito de ensino desenvolvido por cada professor-pesquisa-
dor. (FOx, 1983; FRENAY et al., 1998; MUSSELIN, 2008) Os resul-
tados da pesquisa sobre os jovens universitários na França (COULON; 
ENNAFFA; PAIVANDI, 2004; PAIVANDI, 2010a) vão, mais ou me-
nos, no mesmo sentido destas conclusões. Eles aprendem a desenvol-
ver uma teoria pessoal do ensino, tornando-se “práticos refl exivos”.

A AEE NA CONqUISTA DE LEGITIMIDADE

No mundo inteiro, as universidades tentam melhorar a qualidade do 
ensino, dinamizar e alimentar o diálogo professor-estudante, reforçar 
a refl exão das equipes pedagógicas, estimular a inovação e compensar 
as fraquezas dos dispositivos de formação. Esses objetivos envolvem 
tanto o trabalho individual de cada professor-pesquisador, quanto a 
atividade pedagógica coletiva no quadro de uma formação específi ca 
ou de um departamento. Trata-se de uma transformação da missão de 
ensino e a AEE faz parte dos meios que contribuem para sua realização.

O desenvolvimento da pedagogia universitária e da AEE está pre-
sente na retórica sobre a inovação no ensino em universidades e se tor-
naram objeto de um campo de pesquisa emergente. A refl exão teórica e 
metodológica sobre a AEE pode contribuir para o desenvolvimento de 
uma leitura crítica sobre as práticas em sala de aula. O pesquisador não 
se limita ao discurso institucional que se sustenta, “potencialmente”, 
sobre uma inovação pedagógica que parece importante. é preciso que 
nos debrucemos sobre a análise dos processos de mudança na univer-
sidade, a experiência e opinião dos interessados – professores-pesqui-
sadores, estudantes, gestores – sobre que tipo de mudança ou inovação 
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eles defendem. Como os discursos são afetados pelos valores, hábitos 
ou convicções pessoais desses diferentes atores? O sentido dado à ava-
liação é diferente para os professores-pesquisadores e para a adminis-
tração da universidade?

Um estado da arte da pesquisa sobre a AEE revela que estudos 
sobre o impacto pedagógico real deste procedimento são pouco de-
senvolvidos. (COULON; PAIVANDI, 2008; DETROz, 2008; YOU-
NÈS, 2007, 2009a, 2009b) Os diferentes tipos de formação e as aulas, 
como qualquer outra situação social, não refl etem, fi elmente, o quadro 
normativo e institucional, preservando uma autonomia interna relati-
va. Dessa forma, propostas institucionais como a AEE sofrem a ação 
fi ltrante e deformadora dos atores e situações locais. O paradigma so-
ciológico interpretativo nos convida a questionar o sentido dado pe-
los atores sociais às práticas institucionais e sua experiência em curso. 
O professor, como ator, não aborda sua instituição a partir, exclusiva-
mente, de um sistema de normas. Sua ação é igualmente defi nida pelos 
seus próprios valores e as relações que estabelece com os outros mobi-
lizados por seu papel social. Esta perspectiva é crucial para observar e 
compreender o panorama pedagógico da universidade e os processos 
da mudança que está em curso. Uma avaliação desumanizada, não par-
ticipativa ou autoritária resultaria em uma resistência silenciosa e des-
trutiva. é por essa razão que a universidade não deve conceber a AEE 
apenas como um procedimento administrativo destinado a “controlar” 
o professor, mas como um processo social e pedagógico que necessita 
da implicação e da compreensão dos atores envolvidos (professores, 
estudantes, gestores).

O ensino e a prática pedagógica como atividades sociais são pro-
cessos situados que se produzem através de dinâmicas coletivas e inte-
rações múltiplas entre o indivíduo e seu ambiente. As atividades so-
ciais e pedagógicas, no contexto de um determinado tipo de ensino, 
mobilizam meios e diferentes tipos de ações sociais que atravessam a 
relação entre o ator pedagógico e o objeto da atividade. As relações do 
indivíduo com o ambiente de uma dada atividade são mediadas por 
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ferramentas e objetos culturais cuja incorporação contribui para uma 
transformação dos processos psicológicos em jogo e para o desenvol-
vimento de capacidades particulares. (SAUSSEz; LOIOLA, 2008) 
é preciso poder examinar, em cada contexto universitário, o impacto 
efetivo da AEE sobre o ambiente pedagógico, o ato de ensinar, as con-
cepções de ensino, os bloqueios e o sentido atribuído à pedagogia e à 
aprendizagem dos estudantes. Nesta perspectiva, a avaliação do ensino 
traz um componente funcional – como deve ser implantando esse dis-
positivo – e um componente imaginário – qual o sentido que os atores 
sociais atribuem ao fato de serem avaliados.

A pesquisa sobre a AEE e seus resultados instituem um elemen-
to inédito na ecologia do ensino universitário, na medida em que con-
tribuem, de forma expressiva, para aperfeiçoar e legitimar a avaliação 
realizada pelos estudantes como um componente chave da pedagogia 
universitária. A dimensão praxiológica deste campo começa a ser reco-
nhecida nas universidades, sendo considerado, atualmente, como um 
campo de pesquisa autônomo, pertinente do ponto de vista epistemo-
lógico, com seus objetos defi nidos e delimitados, projetos de pesquisa 
reconhecidos, espaços garantidos de difusão e uma comunidade bem 
identifi cada de pesquisadores. Os diferentes problemas teóricos, meto-
dológicos e epistemológicos que cercam essa prática devem ser consi-
derados como estado necessário, aberto e heurístico, de tensão. A bus-
ca de uma abordagem hermenêutica signifi ca tomar uma distância crí-
tica em relação ao racionalismo causal, institucional, de tipo utilitário. 
Ao mesmo tempo, observando essa inovação, devemos construir um 
corpus de conhecimento que crie uma epistemologia comum para os 
pesquisadores que se interessam pela AEE e seus efeitos pedagógicos.
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Observatório da vida estudantil_V3.indb   349 06/12/13   11:06



®350

NADEAU, G. G. Student evaluation of instruction: the rating questionnaire, 
if teaching is important... the evaluation of instruction in higher education. 
Clarke: Irwin, 1977.

PAIVANDI, S. L’expérience pédagogique des moniteurs comme analyseur 
de l’université. Revue Française de Pédagogie, n. 172, p. 29-42, 2010a.

PAIVANDI, S. Becoming a teacher in university: the fi rst experience of 
faculty development in France. Nagoya Journal of Higher Education, n. 10, 
p. 199-215, 2010b.

PAIVANDI, S. L’acte d’apprendre à l’université: perspective sociologique. 
Texte d’hDR. Paris: Université Paris 8, 2010c.

PARSONS, T.; PLATT , G. M. Th e American University. Cambridge: harvard 
University Press, 1973.

PAULSEN, M. B.; FELDMAN, K. A. Taking teaching seriously: meeting the 
challenge of instructional improvement. Washington: ASh-ERIC higher 
Education Reports 2, 1995.

PINEL, J. P. Malaise dans la transmission: l’université au défi  des mutations 
culturelles contemporaines.Connexions, n. 78, p. 11-30, 2003.

PONThIEUx, S.; BERThELOT, J. M. Les enseignants-chercheurs de 
l’enseignement supérieur: revenus professionnels et conditions d’activité 
(Enquête du CREC). Paris: la Documentation française, 1992.

ra MSDEN, P. Learning to teach in higher education. London: Kogan Page, 
1992.

ra MSDEN, P. Learning to lead in higher education. Routledge: London, 
1998.

REGE COLET, C. N.; ROMAINVILLE, M. (Dir.). La pratique enseignante 
en mutation à l’université. Bruxelles: De Boeck, 2006.

REGE COLET, N. Enseignement universitaire et interdisciplinarité. Un cadre 
pour analyser, agir et évaluer. Bruxelles: De Boeck Université, 2002.

RENAUT, A. Les révolutions de l’université: essai sur la modernisation de la 
culture. Paris: Calmann-lévy, 1995.

RICCI, J. L. La qualité de l’enseignement au supérieur: un vaste chantier 
qui déborde largement de l’opinion des étudiants. In: ROMAINVILLE, M.; 
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NOVOS DESAFIOS PAra  
A UNIVERSIDADE NOVA:  
radicalizar a inclusão social na  
educação superior brasileira

N AO M A R  D E  A L M E I DA  F I L h O

O título deste texto aparentemente compreende uma redundância: no-
vos desafios para uma universidade nova. Mas, de fato, é no subtítulo 
que sintetizo o que pensei em discutir com vocês: a necessidade de ra-
dicalizar a inclusão social na universidade brasileira. Isso implica trazer 
à discussão a questão do futuro da universidade brasileira, o que temos 
à frente, o que podemos considerar como novos desafios.

Nesse debate, primeiro gostaria de fundamentar um argumento 
central com uma rápida análise de conjuntura, como já fiz em outros 
momentos, apenas atualizando-o. O argumento principal que propo-
nho é que a universidade brasileira, apesar dos muitos esforços que 
têm sido feitos, continua a ser enorme dispositivo social de produção 
de iniquidades. Isto porque, além da universidade brasileira persistir 
como instrumento de desigualdades, cada vez mais tem dificuldades 
de responder a demandas sociais, em distintos planos de emergência 
da problemática contemporânea. No plano intelectual, essa conjuntura 
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se revela em dois eixos: uma grande centralidade tecnológica e con-
sequente compressão do espaço-tempo. Essa combinação torna mais 
rápidos seus processos e a faz avançar mais intensamente. As rupturas 
são muito profundas e rompem barreiras, atravessando limites e fron-
teiras. Uma hiperconectividade quase universal realiza o que certa vez 
se chamou de “aldeia global”, que a todos nos abriga e nos obriga a dela 
fazer parte. No plano simbólico, recriação e recrudescimento de dife-
renças culturais fazem deste um mundo cada vez mais multicultural 
e diversifi cado epistemologicamente. Isso se refl ete sobre os campos 
de conhecimento, provocando e promovendo formas de superação da 
velha disciplinaridade – multi-meta-inter-transdisciplinaridades – que 
conformam uma conjuntura intelectual que a todo momento desafi a a 
universidade.

Nesse contexto, vejamos a conjuntura política brasileira atual. 
hoje ainda estamos na fase de reconstrução do Estado brasileiro, déca-
das depois do golpe de 1964 e da ditadura militar, com a constituição 
de 1988 em processo de normatização lenta e gradual. A reconstrução 
do Estado traz inevitavelmente ao debate a questão público versus pri-
vado. Temos no Brasil uma difi culdade concreta de lidar com essa ques-
tão porque, no referencial da nossa constituição, o privado é estreita-
mente e estritamente contrastado com o estatal, público/estatal versus 
privado/empresarial. é como se aqui só existisse Estado e Mercado, 
não deixando espaço para outras formas de organização da sociedade 
que não são nem estado, nem mercado. E esse Estado tem governos 
e sistemas de governança politicamente heterogêneos e fragmentados 
em maior ou menor grau. A estrutura de governo é apenas retorica-
mente intersetorial, pois a máquina de gestão pública mostra divisões 
muito marcadas, setores praticamente autônomos com reduzida coor-
denação e articulação.

Nesse contexto de reorganização do Estado brasileiro, infelizmen-
te a expansão de políticas públicas demorou muito. é certo que agora 
programas sociais avançam em boa velocidade, num processo de in-
tensa negociação onde, em troca da viabilidade do próprio processo 
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politico, se entregam ou se postergam reformas necessárias para tornar 
o Estado efetivamente democrático e republicano. Muitas das reformas 
que se consegue implantar são resultantes de compromissos, então não 
ganham o alcance e a profundidade que seriam necessários; além dis-
so, muitas vezes elas são adiadas. Vou mais adiante falar especialmen-
te sobre duas dessas reformas. Também observo um claro retrocesso 
ideológico, porém não vou comentar muito sobre isso, que pode ser 
interessante ponto de debate para outra oportunidade.

A conjuntura social do Brasil atual integra uma conjuntura mais 
ampla de desenvolvimento econômico. A política externa do país se-
gue soberana, numa linha distinta e muitas vezes divergente das potên-
cias econômicas globais. Porém, esse desenvolvimento econômico tem 
um problema grave: a produção nacional de riquezas não se faz com 
prevalência tecnológica, quer dizer, os produtos brasileiros continuam 
pagando royalties e patentes de propriedade intelectual estrangeira. Ba-
seado na massifi cação rápida de produtos industriais, esse modelo de 
desenvolvimento está produzindo grandes desafi os ambientais, poten-
cialmente muito sérios. E não podemos esquecer os dilemas do mun-
do do trabalho: continuamos campeões de acidentes de trabalho; não 
conseguimos ainda amadurecer uma relação entre setor produtivo e su-
jeito do trabalho de modo mais justo e solidário; temos uma estrutura 
salarial concentrada e socialmente desigual.

Por outro lado, observa-se uma inegável redução das desigualda-
des econômicas no Brasil. Essa redução é em si impressionante, pois 
tem sido rápida e sustentada. Vou mostrar pelo menos um dado sobre 
como essa redução de desigualdade econômica vem sendo acompa-
nhada de aumento de iniquidades sociais. Os brasileiros estão econo-
micamente mais equalizados, mas, de certa maneira, socialmente mais 
desiguais; ou seja, redução da concentração de renda com aumento de 
desigualdades sociais. Podemos ver isso nos dados da economia, como 
o coefi ciente de Gini, que mede a concentração de renda; é um índice 
que varia de zero a 1,0. O valor 1,0 é a concentração total de riqueza, na 
situação absurda de toda riqueza de uma dada população pertencendo 
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a uma só pessoa, e zero é como seria se todos tivessem rigorosamente 
a mesma partilha da riqueza. O índice Gini do Brasil situava-se histori-
camente em torno de 0,60, com poucas variações até o ano 2000, e, de 
repente, começa a cair.

Gráfi co 1 - Evolução histórica do coefi ciente de Gini. Brasil, 1994-2011.

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados do Ipea.

Esse é o Gini brasileiro, que fi rme vai descendo, tinha sido calcu-
lado até 2006 e eu atualizei no Gráfi co 1. Essa atualização demonstra 
que a tendência à forte redução persiste. Estamos hoje em 0,52 e essa 
redução é de quase oito pontos percentuais em dez anos. Isso é raro na 
história, poucos países no mundo melhoraram tanto sua desigualdade 
econômica nessa velocidade. Mas ainda estamos num patamar muito 
elevado. Os países escandinavos, alguns outros países europeus, encon-
tram-se na faixa de Gini entre 0,3 e 0,4. Mas vários países muito ricos 
estão piorando sua concentração de renda. Por exemplo, mantendo-se 
as mesmas velocidades relativas de redução nossa e de aumento deles, 
se os EUA continuarem piorando seu Gini, que vem aumentando gra-
dualmente desde a década de 1970, o Brasil os alcança e ultrapassa em 
seis anos. Nessa conjuntura de crise fi nanceira internacional, o papel 
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social do Estado-nação tem sido resgatado, enquanto a capacidade au-
torregulatória do mercado é, cada vez mais, alvo de descrédito. Só que 
no Brasil, o Estado não cumpre sua responsabilidade de garantir à so-
ciedade serviços públicos de qualidade com equidade. quer dizer, os 
serviços públicos que o Estado brasileiro produz são de baixa qualida-
de e desigualmente acessíveis.

No campo da educação, além de ser inefi ciente, o Estado não tem 
sido capaz de reduzir desigualdades. De fato, temos um sistema tribu-
tário extremamente regressivo; a reforma tributária é uma daquelas 
reformas que falei que não foram feitas. E realmente, parece cada vez 
mais difícil de ser realizada. Por quê? Porque o sistema tributário sus-
tenta um modelo político reprodutor de dominação, que por sua vez se 
baseia na escolha eleitoral de legisladores que, quase por unanimidade, 
não se mostram interessados em retifi car nosso injusto sistema tribu-
tário. Dou apenas um exemplo. O Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) recentemente publicou um relatório com a seguinte 
conclusão: cidadãos e cidadãs com menos de dois salários mínimos de 
renda per capita familiar média, pagam 49 por cento da sua renda em 
impostos; aqueles com mais de 30 salários mínimos de renda mensal 
per capita pagam apenas 26 por cento da sua renda em impostos. Signi-
fi ca que o Estado brasileiro é sustentado pela classe trabalhadora, pelos 
pobres do país. No Brasil, predominam impostos indiretos, na forma 
de taxas sobre o consumo – e os sujeitos não sabem que pagam esses 
impostos – ou impostos diretos sobre o salário. Apesar do nome ser 
imposto de renda, muito pouco se tributa sobre a renda, e quase nada 
sobre o lucro; na verdade, o lucro é até incentivado por várias formas 
de renúncia fi scal. Então, este modelo é o que se chama de sistema tri-
butário regressivo. Isso produz enorme perversão social na educação, 
que reforça o modelo político reprodutor da dominação, e aumenta as 
desigualdades sociais, o que novamente completa esse ciclo vicioso.

No caso da educação, a articulação de todo esse sistema produz 
efeitos perversos. Tomo o conceito de “efeitos perversos” de um soció-
logo francês chamado Raymond Boudon. Com essa expressão, Boudon 
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(1979) se refere a um efeito não esperado, paradoxal, não manifesto 
e muitas vezes até camufl ado de uma intervenção do Estado na eco-
nomia ou na sociedade. Por exemplo, uma política social de redução 
de desigualdades que termina resultando em aumento de iniquidades. 
Temos então um ciclo de reprodução dominante em que uma minoria 
social consegue incentivos fi scais em função daquele sistema tributário 
perverso que mencionei. A geração futura dessa minoria social, seus 
herdeiros, entram no ensino médio privado, que é de melhor quali-
dade, custeado com mais incentivos fi scais sob a forma de renúncia 
tributária. No Brasil, quem tem renda sufi cientemente alta para pagar 
imposto de renda tem direito a uma dedução do que paga na educa-
ção dos seus fi lhos, ou na sua própria. Isso faz com que esses jovens se 
capacitem para aprovação em processos seletivos difíceis e entrem em 
universidades públicas estatais, que são de melhor qualidade; e nada 
pagam por essa educação. A educação superior, nessas universidades 
gratuitas (para os alunos, porque são pagas pela sociedade), concede 
maior empregabilidade, maior renda, maior capital político e maior va-
lor social. O ciclo da reprodução dominante se fecha. A maioria pobre 
fi nancia o Estado e não tem o benefício de renúncias fi scais. Não existe 
renúncia fi scal nos impostos sobre consumo. As renúncias fi scais são 
para quem recebe renda sufi ciente para pagar impostos; quem tem salá-
rio menor do que um certo nível de renda acha que não paga impostos, 
mas percentualmente paga muito mais que aquele que atinge o piso, 
demonstra suas despesas com educação e depois recebe ressarcimento 
ou reembolso sob a forma de dedução tributária. Essa maioria pobre, 
na maioria das vezes, tem acesso a ensino básico de baixíssima qualida-
de na rede pública. Isso leva seus fi lhos, herdeiros dessa classe social, 
que conseguem concluir o nível médio de ensino, ao ensino superior 
de menor qualidade, e pior, pago pelo aluno ou por sua família. A for-
mação profi ssional desse segmento resulta enfi m em menor renda, de-
semprego, exclusão social e pouco capital político.

é impressionante o papel cúmplice da universidade nessa inversão 
ou perversão. A universidade falha como instrumento ou dispositivo 
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de inclusão social. No sistema de reprodução social do nosso país, age 
mais como uma promotora de desigualdade. As universidades públicas 
de melhor qualidade eram (e ainda são, em grande medida, apesar das 
políticas de ações afi rmativas compensatórias) destinadas quase que 
exclusivamente a uma minoria, que já tinha forte benefício fi scal para a 
educação dos seus herdeiros. quando comecei a desenvolver esse argu-
mento, eu dizia – é injusto uma pessoa ter dinheiro, e com seu poderio 
econômico, poder fi nanciar com quase exclusividade o acesso de seus 
fi lhos à educação superior pública. Já achava isso um absurdo, mas de-
pois que vi os estudos do Ipea, com a demonstração de que eles não 
tiram do próprio bolso e que parte das despesas de educação dos fi lhos 
das elites é ressarcida pelo sistema tributário regressivo, então verifi co 
que quem paga a educação dos ricos são os pobres, o que torna essa 
injustiça em perversão realmente absurda, uma tripla perversão. 

No Brasil, a demanda crucial das políticas públicas de educação, 
que é a formação de cidadãos plenos em modelos de solidariedade, 
responsabilidade ambiental e justiça social, não está sendo cumprida. 
Se fi zermos uma enquete – e alguns estudos têm sido feitos em certas 
áreas como na minha área da saúde – para verifi car o perfi l ideológi-
co de egressos das universidades públicas brasileiras encontraremos o 
oposto disso. Os sujeitos são formados desprezando o caráter público 
do Estado, engajados em projetos individuais, numa relação absoluta-
mente patrimonialista, e muitas vezes até predatória, com a instituição 
pública. Relacionam-se com a instituição pública como o lugar onde 
vão adquirir ou garantir o seu futuro profi ssional, sua carreira pessoal, 
seu projeto individual ou familiar sem nenhuma construção de solida-
riedade ou pertencimento à instituição universitária.

Isso tudo ocorre porque no Brasil a universidade vocacional so-
brevive. Mais ainda, a universidade brasileira é uma instituição profi s-
sionalista, não é uma instituição humanista. Com sua origem colonial, 
sua base escravista, sua funcionalidade extremamente excludente, é 
uma instituição formadora de sujeitos acomodados para alimentar as 
engrenagens do processo produtivo e político da sociedade. De fato, 
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cultivamos no Brasil uma variante anacrônica do modelo bonapartis-
ta. No século xIx, a educação superior brasileira foi montada com 
base nos ideário da revolução burguesa que houve na França, e dire-
tamente da sua reforma na educação – que curiosamente começou na 
área da saúde. Grandes nomes da Revolução Francesa montaram um 
projeto político que resultou na reforma da medicina, foi estendido 
à reforma das profi ssões e do ensino da saúde, e daí a todo o sistema 
educacional. Esse movimento constituiu o que podemos chamar de 
Reforma Cabanis.

Inicialmente concebido em 1794, mas consolidado até 1804 e re-
gulamentado em 1808, o modelo Cabanis introduz a disciplinaridade 
na educação superior, cria a obrigatoriedade do diploma como licencia-
mento para a formação profi ssional, autonomiza as faculdades/escolas 
e academias em relação às universidades, nelas introduzindo um mo-
delo de formação que é profi ssionalista, não somente profi ssionalizan-
te. Para simplifi car e exemplifi car: Georges Cabanis, o médico-fi lósofo 
que atuou praticamente como relator desse projeto, num momento em 
que a universidade estava distante da vanguarda científi ca, introduz o 
racionalismo cartesiano, fragmentando os campos de conhecimento. 
A partir daí, os sujeitos não mais passam a buscar o espaço aberto da 
educação geral, mas sim segmentos fechados da formação no que eles 
chamavam de pedagogia analítica, que é, enfi m, uma apologia da disci-
plinaridade para a transmissão da tecnologia, mediante um dispositivo 
institucional de educação superior chamado faculdade.

Aqui no Brasil, quando um jovem entra na universidade, não acha 
que entrou na universidade, ele diz que entrou na faculdade. quando 
se gradua, não se forma na universidade, ele se forma na faculdade. En-
tão o conceito de universidade como instituição integral é um conceito 
que existe apenas nominalmente, para dar existência jurídica e registro 
civil àquele conjunto ou constelação de unidades autônomas de forma-
ção profi ssional designadas como faculdades. Por isso, temos aqui uma 
brincadeira (Figura 1), se me permitem a irreverência. Aqui está o salão 
nobre da Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde se pode ver que 
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a fi gura imponente e arrogante de Napoleão Bonaparte se encaixa per-
feitamente num ambiente que se supõe universitário.

Figura 1 - Napoleão Imperador na Reitoria da UFBA

Fonte: elaboração própria.

Os modelos de formação superior no Brasil são herdeiros da Re-
forma Bonaparte de 1804 e da universidade lusitana do período sa-
lazarista. há duas reformas bonapartistas, a grande reforma social de 
Napoleão I, em 1804-1808, e as leis de educação pública aprovadas no 
governo de Napoleão III, em 1850, mas a primeira reforma de 1804 
foi tão marcante que nossas faculdades de direito e de medicina e as 
escolas politécnicas foram estabelecidas no período do Império com a 
ajuda de missões francesas. E quando vem a República, aumenta ainda 
mais a dominação intelectual francesa com a versão tropicalizada do 
positivismo comteano. Somente depois da Semana de Arte Moderna 
e da Revolução de 1930, estabelecemos as primeiras instituições que 
ganham o nome de universidade e, nesse processo, guardamos a heran-
ça francesa com uma força bastante grande. Para implantar a Universi-
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dade de São Paulo (USP), em 1934, vem outra missão francesa a São 
Paulo. A fi m de recrutar professores para implantar a Universidade do 
Distrito Federal, em 1935, no Rio de Janeiro representantes brasileiros 
vão à Europa. A partir de 1946, com o fi m da Ditadura Vargas, várias 
universidades federais são criadas. Nesse processo, duas fi guras histó-
ricas, uma muito conhecida e outra menos. O principal ideólogo da 
criação de universidades federais foi essa fi gura, o eminente Pedro Cal-
mon, que elaborou as propostas legislativas tomando a Universidade 
de Coimbra como modelo. Esse outro que nem citei o nome é Carlos 
Lacerda, um dos principais conspiradores civis do golpe de 1964, líder 
político da União Democrática Nacional (UDN), partido emblemático 
da direita nacionalista. 

O golpe de 1964, quando introduz e reforça no país um projeto 
de poder baseado em efi ciente controle ideológico, entre 1966 e 1968, 
impõe uma reforma universitária a partir de três fontes: uma coopera-
ção com o Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos, o 
famoso Acordo MEC-USAID, de uma consultoria norte-americana (o 
Relatório Atcon) e de um parecer que organiza a pós-graduação brasi-
leira, o célebre Parecer Sucupira. A Reforma Universitária de 1968 con-
cretiza uma aliança com a oligarquia acadêmica brasileira, pois mantém 
o velho regime europeu e só muda o que não incomoda a velha estru-
tura acadêmica. há muitos aspectos negativos nessa reforma, mas, não 
obstante, observo um saldo positivo com a implantação da pós-gradu-
ação no Brasil. Porém, como resultado geral, a Reforma Universitária 
de 1968 termina ratifi cando o modelo do império das faculdades com 
franca hegemonia das profi ssões, mantendo e reforçando o modelo 
francês cabanis-bonapartista.

O que enfi m se pode dizer é que a universidade brasileira de hoje 
foi gestada nessa reforma. O modelo linear de formação profi ssionalis-
ta é o que hoje predomina na universidade brasileira, na verdade um 
agregado de faculdades. Na estrutura que resulta dessa reforma, a prin-
cipal característica da universidade brasileira é a entrada direta nas pro-
fi ssões. Com a reforma de 1968, se implantou a pós-graduação como 
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imitação parcial da pós-graduação americana, pois no mestrado só co-
piaram a formação acadêmica. Nos Estados Unidos, a pós-graduação 
acadêmica é minúscula, a maior parte dos mestrados são profi ssionais, 
porque os graus acadêmicos que habilitam às profi ssões são pelo me-
nos mestrado. hoje, na Europa, o Processo de Bolonha também cami-
nha nessa direção. No Brasil, a reforma de 1968 criou uma terra de nin-
guém. é como se existissem duas universidades na mesma instituição 
– a universidade da graduação e a universidade da pós-graduação, onde 
os programas não conversam, as pró-reitorias são distintas, os modelos 
curriculares são às vezes até antagônicos. Não se consegue fazer com 
que a instituição reconheça, por exemplo, cursos que um estudante de 
graduação brilhante e talentoso possa fazer na pós, ou admita que estu-
dantes da pós-graduação podem enriquecer sua formação cumprindo 
compromissos acadêmicos na graduação. Na maioria das nossas insti-
tuições universitárias, esse cruzamento ou compartilhamento é difi cí-
limo ou impossível.

há grandes e graves problemas a superar na universidade brasilei-
ra; eu os classifi caria em três blocos: Elitismo, Incultura, Anacronismo. 
De fato, nossa universidade tem sido por muito tempo extremamen-
te elitista, protegida por uma seleção perversa e “traumática”. Nesse 
aspecto, observamos uma novidade recente, que é o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), mas por muito tempo o processo seletivo 
chamado vestibular obrigava a uma precocidade nas escolhas de carrei-
ra. Por quê? Porque se o aluno quiser ingressar na universidade, antes 
de entrar deve escolher tanto o curso quanto a faculdade ou escola. O 
problema é que o aluno só descobre o que implica aquela formação 
quando já está dentro da instituição e dela não pode sair, quer dizer, 
não pode alterar sua escolha, pois se quiser mudar de curso tem que 
sair para reentrar prestando novo vestibular. A universidade brasileira 
tem sido uma instituição que não promove a cultura porque a forma-
ção tecnológico-profi ssional é fragmentada e, mesmo quando efi ciente, 
mostra-se culturalmente empobrecida. Nota-se ainda forte dissonância 
da formação universitária no Brasil em relação à conjuntura contem-
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porânea de outros países. Daí resulta signifi cativo isolamento interna-
cional da universidade brasileira, dado que o nosso modelo não tem 
compatibilidade com o de outros países.

Vejamos agora os desafi os. há grandes desafi os do ponto de vista 
epistemológico, como, por exemplo, perguntar se ainda faz sentido re-
forçar uma universidade baseada na disciplinaridade, que era o grande 
paradigma científi co no início do século xIx. Estamos hoje no século 
xxI, faz sentido continuarmos disciplinares? Ou seria a epistemodiver-
sidade  um valor maior a ser incorporado? Para essa nova universidade, 
que teoria social? Uma teoria de tradição conservadora, quer dizer, em 
termos estruturais e micropolíticos, constituir a universidade como um 
patrimônio das classes dominantes, ou explorar seus potenciais trans-
formadores incorporando na instituição a diversidade étnica, cultural e 
social da sociedade? Para essa nova universidade, que pedagogia? Uma 
pedagogia da passividade ou as novas pedagogias da autonomia? Fala-
se muito em pedagogia da autonomia, mas de fato o que está em ques-
tão é a formação de sujeitos que sejam críticos criativos, capazes não 
somente de transitar, mas de compreender as interações disciplinares e 
as distintas origens e culturas nessa instituição que em sua história tem 
se caracterizado por ser eurocêntrica, formadora de sujeitos para uma 
única matriz cultural. Dai que, fi nalmente, entro no nosso tema: como 
radicalizar a inclusão social na educação superior brasileira. Em outras 
palavras, que novos saberes e práticas precisamos criar ou recriar para 
produzir mudança profunda e sustentável na universidade. Buscamos, 
assim, uma inovação radical em dois planos: no plano dos processos, 
com foco nas tecnologias educacionais, nos processos pedagógicos, nas 
práticas de ensino, e no plano das estruturas, com novas trajetórias for-
mativas e arquiteturas curriculares. 

Vou falar agora de experimentos de mudança profunda no cená-
rio universitário brasileiro. Começamos com alguns experimentos em 
2004. Entre 2005 e 2009, implantam-se, em várias universidades bra-
sileiras, regimes de ciclos de formação, alguns com Bacharelados Inter-
disciplinares, inclusive a Universidade Federal do Recôncavo Baiano 
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(UFRB) no campus de Santo Antônio de Jesus. Já são 26 Bacharelados 
Interdisciplinares (BI), que este ano receberam quase 10.000 alunos. 
No ano que vem, mais cinco universidades devem abrir BI. Depois de 
amanhã vamos fazer o primeiro encontro dos BI no Brasil, na Univer-
sidade Federal do ABC (UFABC). A UFRB está nessa lista, tem dois 
Bacharelados Interdisciplinares, mas parece que a instituição não toma 
muito conhecimento dos BI, das joias que ela tem. O modelo mais an-
tigo e completo é o da UFABC, que oferece um BI em Ciências e Tec-
nologia e outro em Ciências e humanidades, e lá a entrada é exclusiva-
mente pelo primeiro ciclo. Também, a Universidade Federal do Oeste 
do Pará (Ufopa), que iniciou mediante a separação de um campus do 
interior da Universidade Federal do Pará, e já substituiu o ingresso em 
cursos antigos por entrada exclusiva pelos bacharelados.

A UFBA tem maior diversidade de oferta, com quatro modali-
dades de BI. No nosso caso, as quatro opções – humanidades, Artes, 
Saúde, Ciência e Tecnologia, têm várias áreas de concentração que 
permitem a transição ou progressão para as unidades universitárias em 
cursos profi ssionalizantes de segundo ciclo. Parece que a instituição os 
considera um grande problema, pois já são perto de 3.000 alunos nes-
se modelo. Três mil alunos é 10% do alunado, mas uma parcela deles, 
quando terminar o primeiro ciclo, vai continuar nos cursos lineares; o 
que era um piso, linha de base, chegará em pouco tempo a mais de 30% 
do alunado. Então tem muita gente preocupada com uma ocupação da 
instituição por alunos egressos de um paradigma de ensino-aprendiza-
gem distinto do que predomina na instituição.

Vou passar rapidamente ao marco conceitual para enfatizar, pelo 
menos, o aspecto da Pedagogia da Autonomia. O Bacharelado Interdis-
ciplinar é talvez, nesse conceito, o único curso superior no Brasil que 
não somente permite ou fomenta, mas é baseado no conceito de esco-
lhas. O aluno constrói a quase totalidade de sua trajetória curricular e 
o processo formativo é dirigido a uma educação investigativa, a uma 
autoeducação, com incentivo a escolhas, formação em métodos, uso 
prático da tecnologia, exercício da crítica e aprendizagem baseada em 
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problemas, sendo que alguns desses itens na prática são ainda incipien-
tes. Muita gente pode achar que são experimentos interessantes e que 
seria o caso de apenas ampliar e consolidar, para fazer com que esses 
experimentos, com o tempo, se tornem dominantes.

Antes que se embarque em otimismos, acho que devemos discu-
tir se a questão é formar, re-formar ou trans-formar. quer dizer, já que 
visamos recriar a educação superior como uma educação trans-forma-
dora, a questão é como ultrapassar o próprio conceito de formação. 
Isso implica trans-formar metatécnicos, mutantesanfíbios, transepistê-
micos. Trans-formar metatécnicos: sujeitos que sejam capazes de usar 
a técnica sabendo que estão à frente dela. Trans-formar mutantesanfí-
bios: sujeitos capazes de mudar o tempo inteiro, todo o tempo, tanto 
no próprio processo de formação como posteriormente, sabedores de 
que, concluindo uma educação superior, não concluem uma trajetó-
ria de vida, ao contrário, passam, transitam e continuam aprendendo. 
Trans-formar enfi m transepistêmicos, sujeitos capazes não somente de 
respeitar outros saberes, mas também de ultrapassar e transgredir os 
limites da sua própria referência epistemológica. E tudo isso em larga 
escala, porque se o fi zermos em escala reduzida pode até fi car bonito, 
bem feito, até charmoso, mas pequeno, limitado, inócuo. 

Com um maravilhoso Instituto de humanidade, Artes e Ciên-
cias na UFBA, a reitora pode até levar os seus visitantes ilustres para 
mostrar que Yes, nós temos BI. De fato, com um experimento em escala 
pequena, bem controlado, aplacam-se receios, inquietações e incômo-
dos. Mas isso não trará mudança profunda e sustentada na instituição 
universitária, na Bahia ou no Brasil. Precisamos agora de uma transfor-
mação mais ampla, passando do experimento ao modelo. Então a trans-
formação deve buscar a modelagem de uma trans-forma, um formato 
não elitizante, em larga escala, realizar enfi m o projeto de uma mudan-
ça profunda. Esse é um enorme desafi o ou um belo grande problema. 
quer dizer, mudar já é um problema. Mudar muito é sempre um grande 
problema. Agora, mudar muito, mudar em larga escala e mudar profun-
damente é um problema imenso. Só começando a partir do zero, reini-
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ciar o que não se concluiu, fazer o novo todo de novo. Só radicalizando 
o que já temos avançado, que são os BI, e aprender do experimento 
para construir o modelo.

Falo isso porque se tudo der certo, e acho que as coisas estão dan-
do muito certo até agora, vamos ter uma chance rara, que é criar uma 
instituição onde não havia nada, num território interiorizado, onde a 
sociedade era obrigada a se deslocar em vários sentidos – geográfi co, 
político e social – para que suas gerações futuras alcançassem a edu-
cação superior. Esse impedimento sempre foi fortemente seletivo, 
porque historicamente as classes dominantes dos territórios interiori-
zados, em todo o Brasil, não vivem nesses territórios. As famílias dos 
proprietários de terras do recôndito mais distante do Estado da Bahia 
já possuem um pequeno apartamento em Salvador, Itabuna, Vitória ou 
Rio de Janeiro para que Junior, hoje com sete, oito anos, quando chegar 
aos 13, 14 anos, possa estudar num colégio privado de boa qualida-
de que vai garantir sua aprovação na mitológica universidade pública 
brasileira. Para garantir esse destino, a territorialização da desigualdade 
é, cada vez mais, mantida e garantida naquele processo de reprodução 
dominante que analisei antes. Aos fi lhos dos trabalhadores rurais ou 
subempregados urbanos que fi cam presos nas pequenas cidades e vilas 
do interior resta um ensino público desvalorizado, desinvestido e sem 
horizontes. 

Nesse espaço-fase da inclusão econômica que a sociedade brasi-
leira está passando hoje, com a ascensão da chamada nova classe média, 
certo segmento social está atingindo níveis de consumo, e de imediato 
se torna alvo potencial para as forças do mercado. E na interiorização 
dessa inclusão econômica, o que se verifi ca, em todo o Brasil, é a ocu-
pação desse espaço pelo setor privado de ensino. Demonstração disso 
são os incontáveis outdoors nas estradas, por todo o interior que temos 
visitado, faculdade disso, instituto daquilo, escola daquilo, ocupando 
um espaço visual indicativo de um novo espaço-fase social.

O território do Sul da Bahia é muito interessante, em todos os 
aspectos, para se propor uma universidade contemporânea, que vai 

Observatório da vida estudantil_V3.indb   367 06/12/13   11:06



®368

começar realmente como Universidade Nova, com um modelo inova-
dor, com uma vocação universalista. Porque há uma forte tendência, 
quando se organizam instituições localizadas, territorializadas, que elas 
se tornem regionalizadas e provincianas, pensando somente em si pró-
prias. Competência acadêmica e responsabilidade social, nesse caso 
com a priorização da formação de quadros tecnológicos e profi ssionais 
da comunidade regional, são eixos defi nidores dessa nova instituição. 
Porque a região vai ser alvo de alguns projetos de desenvolvimento, 
com forte investimento e intensa introdução de capital externo. 

O território do Litoral Sul, na costa de Maraú a Canavieiras, é po-
larizado pelo eixo Ilhéus-Itabuna. A outra parte do território é o Ex-
tremo Sul da Bahia, no litoral de Belmonte até Mucuri, polarizado em 
Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Na costa entre Itacaré e Ilhéus vai se 
implantar o Porto Sul, um investimento de bilhões de reais para expor-
tação de grãos e minérios das províncias minerais do Sudoeste e da área 
de plantação de soja e cana de açúcar do Além São Francisco. E, para 
o transporte dessa riqueza, já se iniciou a construção da Ferrovia da 
Integração Oeste-Leste (Fiol), uma ferrovia de mil e quinhentos quilô-
metros, de Goiás e Tocantins ao Porto Sul. Para viabilizar tais investi-
mentos há necessidade de formação em escala massiva de mão de obra 
qualifi cada. Se a região não aproveitar esse momento de investimentos 
para a formação de quadros técnicos e profi ssionais, ocorrerá o que tem 
acontecido em outras regiões que receberam investimentos desse tipo: 
imigração de mão de obra especializada.

Desde 2004, com o Programa de Apoio a Planos de Reestrutu-
ração e Expansão das Universidades Federais (Reuni), mais de cem 
unidades de interiorização de educação superior pública foram im-
plantadas no Brasil, inclusive aqui, em Cachoeira, com a UFRB. Com 
nossa experiência anterior de interiorização da UFBA, podemos fazer 
um exame superfi cial e rápido das questões, problemas e difi culdades 
dessa interiorização. Identifi camos problemas de formação de quadros 
docentes e de fi xação de servidores e professores concursados; obstá-
culos na implantação de infraestrutura, o que gera condições precárias 
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de funcionamento; modelos de gestão desenvolvidos para sedes metro-
politanas e inadequados para múltiplos campi no interior. Além disso, 
ocorre uma subpolarização na oferta de vagas, reduzindo a cobertura 
do ensino superior. Nesse caso, substitui-se um polo por outro: o polo 
não é mais Salvador, passa a ser Cachoeira ou Cruz das Almas, mas a 
oferta de vagas continua centralizada em novos polos. Regimes curri-
culares convencionais, em geral clonados da instituição-matriz. E cons-
tatamos um problema grave: a segregação e exclusão de jovens nativos 
da região na educação superior. Por um lado, há segregação quando se 
cria – e a UFRB fez isso com o Centro de Formação de Professores 
em Amargosa – uma unidade isolada para setorização de cursos que, 
como não têm procura externa, se tornam disponíveis para os nativos. 
Por outro lado, há exclusão quando os cursos mais procurados externa-
mente são inevitavelmente ocupados por sujeitos de fora da região que 
ultrapassam as barreiras do processo seletivo. Isso não parece ser muito 
radical nem dramático aqui em Cachoeira, mas posso dar um exemplo 
próximo. O melhor curso de medicina do Norte-Nordeste encontra-se 
em Itabuna: é o da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Al-
gumas turmas não têm um único fi lho da região, porque a concorrência 
é de cento e vinte candidatos por vaga e vêm candidatos do Brasil todo. 
Essa questão é um problema sério para a expansão das universidades 
públicas no interior, porque legalmente não é possível se implantar, por 
exemplo, uma cota regional, para que uma instituição pública garanta a 
entrada de alunos nativos de uma certa região.

Eis as referências conceituais desse projeto. Primeiro, o concei-
to de universidade popular, de Anísio Teixeira, que resgatamos lá dos 
anos 1950. Segundo, a pedagogia da autonomia, de Paulo Freire, adap-
tada para a educação superior porque, sempre preocupado com a inclu-
são social e a conscientização política pela alfabetização, Freire nunca 
fez movimentos para aplicação das suas ideias pedagógicas à educação 
superior. Terceiro, a ecologia dos saberes de Boaventura de Souza San-
tos, que, há seis anos, tem colaborado conosco. E a teoria da afi liação, 
de Alain Coulon, outro importante intelectual que mais recentemente 
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tem aportado valiosas contribuições à sociologia da educação contem-
porânea. Evidentemente que Anísio Teixeira, Milton Santos e Paulo 
Freire já morreram, mas eles em espírito continuam colaborando com 
a gente. De vez em quando, acordo de madrugada com uma ideia que 
pode ser genial, mas que eu não poderia ter pensado porque excede 
minha criatividade. Mas a ideia aparece, então eu suponho que esse trio 
genial continua colaborando conosco.

As diretrizes ou ideias-força do modelo de universidade estão pos-
tas aqui. Excelência, efi ciência, sustentabilidade, impacto social, plu-
ralidade de ofertas de cursos, e este outro desafi o para a universidade 
brasileira: a integração com a educação básica. A universidade brasi-
leira tem se organizado de costas para o ensino básico. é como se o 
vestibular e agora o Enem a protegesse da realidade social. Diz-se que 
é preciso ter mérito para entrar nela. Pois bem, vamos colocar cotas de 
escola pública, também cotas raciais, bônus, políticas de ações afi rma-
tivas, mas a universidade continua de costas para o ensino médio públi-
co. Por quê? Porque o projeto social da universidade não se alinha a um 
projeto geral para toda a sociedade ou, para falar muito diretamente, 
pelo menos de construir uma nova sociedade.

A proposta da nova Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) 
pode ser resumida em cinco pontos. Um: regime letivo quadrimestral, 
muito estranho, digo isso porque o nome quadrimestral é um termo 
complicado. Dois: um modelo formativo progressivo com base numa 
arquitetura curricular em ciclos. Três: programação de estudos fl exível 
e modular, onde modular signifi ca que são cumpridos etapas/blocos, 
que fi cam em pé sozinhas. Em outras palavras, se o aluno precisar in-
terromper seus estudos com dois anos, por exemplo, sai com uma cer-
tifi cação de que aquele dois anos levaram à conclusão de uma etapa de 
formação; se for obrigado a interromper seu curso com quatro anos, 
ainda assim já terá outra certifi cação. No sistema atual isso não é possí-
vel, o aluno/aluna entra em geral na faculdade, e não na universidade, 
faz o primeiro, segundo, terceiro ano e, se tiver que interromper seu 
curso, sai sem qualquer atestação das etapas cumpridas. Se parar seis 
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meses antes de se formar sai de mãos vazias, sem qualquer reconheci-
mento da formação parcial obtida, porque este sistema não é modular 
nem progressivo. quatro: para a gestão dessa complexa estrutura aca-
dêmica, o que se propõe é uma estrutura organizacional original, leve e 
desburocratizada. Cinco: uma efetiva cobertura territorial, capilarizada 
por toda a região, para evitar que, ao se interiorizar a educação superior, 
se interiorize a desigualdade, reforçando o velho conceito de desenvol-
vimento por polos, que na verdade produz colonizações internas nos 
territórios interiorizados.

Podemos começar a explicar o regime quadrimestral. Por que a 
nossa velha universidade mantém um regime semestral de fi cção? Se-
mestre quer dizer seis meses. Mas o nosso semestre letivo dura três me-
ses e meio! A universidade brasileira tem três meses de férias contínuas 
no verão e depois mais um mês e meio a dois meses de férias ou recesso 
no inverno. Esse modelo não é nada racional ou efi ciente, pois faz com 
que as instituições, principalmente as universidades públicas, fi quem 
ociosas a maior parte do tempo. Se contarmos a ociosidade noturna 
mais esta ociosidade sazonal, concluímos que, na maior parte do tem-
po, equipamentos, instalações, laboratórios e espaços das universida-
des federais não são usados para sua fi nalidade pública.

Simulamos um calendário com base em quadrimestres e vimos 
que, se tivermos três períodos letivos de 72 dias, cumpriremos um total 
de 226 dias/aula no ano. Vinte seis dias a mais do que a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional (LDB) preconiza. No mundo, vá-
rias universidades já utilizam esse sistema. Universidades canadenses, 
algumas americanas, algumas alemãs, também na holanda. No Brasil, 
somente a UFABC já adota o regime quadrimestral. A Universidade da 
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), em São 
Francisco do Conde, planeja funcionar em regime quadrimestral. No-
tem que é plenamente possível, entre os quadrimestres, garantir duas 
semanas de intervalo e, entre o Natal e todo o mês de janeiro, mais seis 
semanas que correspondem às férias de 45 dias de servidores docentes. 
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No Brasil, na universidade pública, muitos professores estão dis-
cutindo se darão oito, dez ou doze horas de aula por semana em dois 
semestres (fi ctícios, como vimos) ao ano. Mas ninguém discute a 
qualidade e intensidade do processo ensino-aprendizado. Pensam na 
contabilidade de horário e não no efeito ou impacto de sua prática. O 
regime quadrimestral permite rodízios. O professor não precisa ensi-
nar em todos os três quadrimestres em um ano; pode concentrar sua 
atividade anual de ensino em dois quadrimestres e utilizar o terceiro 
para atividades de escrita, de refl exão, de intercâmbio internacional, 
que até fi cará facilitado porque nossos calendários estarão equivalentes 
ou sincronizados com os calendários de universidades internacionais. 
Em janeiro, aqui não acontece nada, mas em todas as universidades do 
mundo é o período mais produtivo. Então os alunos e pesquisadores 
em intercâmbio têm algumas difi culdades de acesso internacional pela 
incompatibilidade de calendário letivo. 

O regime de ciclos de formação é a arquitetura curricular típica 
do modelo Universidade Nova, adotado para a UFSB. O Enem, via 
Sistema de Seleção Unifi cada (Sisu), será usado para entrada geral nos 
BI; haverá processos seletivos próprios para progressão aos cursos de 
segundo ciclo, permitindo que o aluno egresso do BI vá para a pós ou 
para a formação profi ssional. Mas tem outras novidades a apresentar. O 
aluno que entrar na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSBA), o 
fará diretamente no primeiro ciclo e poderá optar por três saídas: BI, 
Curso Superior Tecnológico (CST) ou Licenciaturas Interdisciplina-
res (LI). O segundo ciclo, graduação profi ssional, terá destaque para 
formação em engenharias e outras profi ssões tecnológicas por causa 
da demanda de força de trabalho para os projetos de investimentos na 
região. A massa maior de sujeitos formados por essa instituição, pelo 
menos inicialmente, será nos campos profi ssionais em ciência e tecno-
logia. E o terceiro ciclo terá todo um elenco amplo de residências, mes-
trados e doutorados, profi ssionais e acadêmicos. 

E se já parece ter novidade demais nesse modelo, guardei mais uma 
inovação, talvez a mais relevante, para mostrar agora. Mostrei Enem e 
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Sisu como entrada direta nos BI, porém a UFSB terá mais uma alterna-
tiva de acesso via Enem somente, sem Sisu: trata-se da entrada pelos 
Colégios Universitários. Cada município da região com população de 
mais de vinte mil habitantes, situado a mais de trinta quilômetros de 
um campus da nova instituição, terá uma unidade descentralizada da 
UFSB com oferta de um curso sequencial equivalente à formação geral 
dos BI. Submetidos a critérios iguais de avaliação da primeira etapa dos 
BI, os alunos cumprirão programas de formação geral de pelo menos 
mil e duzentas horas, preferencialmente em turno noturno e usando 
instalações da rede estadual de ensino médio. Onde houver uma esco-
la de ensino médio ativa, com espaço ocioso, pretendemos implantar 
um colégio universitário. Essa é mais uma invenção de Anísio Teixeira, 
apresentada em 1952 no debate sobre a LDB pós-Getúlio. O colégio 
universitário não é o último ciclo do ensino médio, mas sim o início do 
primeiro ciclo nas escolas superiores. Na universidade, o ciclo inicial 
pleno diplomará os estudantes no primeiro grau de Bacharel, que na 
sua versão mais atual é o BI. Numa citação de Anísio, em audiência 
pública ao Congresso Nacional em 1952: “esse primeiro diploma [do 
Bacharelado geral] não implicaria o direito de exercer a profi ssão. Esse 
direito para ser alcançado exigiria que o diplomado seguisse a escola 
mais adequada.”

Essa ideia nos pareceu tão atraente que decidimos explorar em 
mais profundidade sua história. Então, descobrimos que a proposta 
dos colégios universitários fez parte da pauta principal e constante 
da União Nacional dos Estudantes (UNE) no seu período mais ativo 
pela reforma universitária entre 1960 e 1964. Um seminário latino-a-
mericano sobre a reforma e democratização do ensino superior foi 
realizado em Salvador, em 1960. Um primeiro seminário nacional de 
reforma universitário, novamente em Salvador, aprovou a Carta da 
Bahia em 1961. No ano seguinte, um segundo seminário nacional da 
reforma universitária convocado para Curitiba elaborou a Carta do 
Paraná e, em Belo horizonte, já em 1963, às vésperas do golpe mi-
litar, ocorreu mais uma reunião sobre o tema, quando a UNE elabo-
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rou um substitutivo para a LDB. Sabem qual era o conteúdo central 
desses documentos de posição? Vejamos o documento de 1962. A 
grande luta do movimento popular e da esquerda brasileira naque-
le momento eram as chamadas reformas de base. A UNE reafi rma, 
com todas as letras, o caráter político da proposta: “A reforma da uni-
versidade interessa fundamentalmente ao povo, pois somente para o 
povo, o ensino superior é realmente um problema, tanto quanto as 
classes populares não tenham acesso à universidade brasileira.” E para 
garantir a inclusão das classes populares à educação superior, os estu-
dantes propõem nada mais nada menos que os colégios universitários 
concebidos por Anísio Teixeira. As reivindicações da Carta do Pa-
raná compreendem: autonomia administrativa, extinção da cátedra, 
participação estudantil, fi nanciamento público e criação dos colégios 
universitários. A Carta do Paraná defi ne com precisão a fi nalidade do 
colégio universitário, atuando em três grandes eixos: social/humanis-
ta, técnico/científi co e educacional. Numa citação literal, podemos 
encontrar o conceito do BI antecipado nesse documento: “A Univer-
sidade deve formar [nos Colégios Universitários] profi ssionais que 
terão uma visão global da sociedade, da qual a ciência é uma interpre-
tação funcional, e da cultura.” (UNE, 1962, p. 22)

No Documento de 1963, vejam como o diagnóstico da universi-
dade elitista continua atual: 

O atual sistema de vestibular possui um inquestionável ca-
ráter seletivo social-econômico, além de favorecer a aventu-
ra, a sorte e o protecionismo. quando deveria ser um teste 
para avaliar a capacidade de adquirir novos conhecimentos 
e a vocação do estudante pela carreira. (UNE, 1963, p. 31) 

Entre as reivindicações principais, novamente aparece a criação 
dos colégios universitários. E diz mais: 

O Colégio Universitário atenderia aos anseios da massa, na 
medida em que, obedecendo a rigoroso planejamento, pro-
curará dar ao aluno que nele ingresse, uma visão geral das 
profi ssões, dentro de uma perspectiva mundial e brasileira, 
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permitindo uma escolha consciente voltada para a comuni-
dade e não para si mesmo. (UNE, 1963, p. 49) 

O conceito de colégio universitário é uma ideia tão simples, tão 
óbvia, que não sei por que ainda não se fez dele a base da universidade 
pública brasileira.

A partir de 1960, dez anos depois de Anísio Teixeira, os community 
colleges ou junior colleges começaram a ser implantados nos EUA. hoje 
já são mais de duas mil instituições em todos os estados. No geral, atu-
am em cidades menores ou em subúrbios pobres, oferecendo progra-
mas de dois anos, cursos de línguas, formação geral, em turnos notur-
nos e fi nais de semana. O aluno pode escolher sair com uma formação 
prática equivalente ao nosso CST, ao receber treinamento profi ssional, 
não universitário. O título concedido é o Accredited Degree, correspon-
dente aos dois primeiros anos do que eles chamam de undergraduate, 
que permitirá ao aluno ingressar numa universidade para completar o 
college de quatro anos. Então ele terá acesso ao BA – Bachelor of Arts, ou 
ao BSc – Bachelor of Sciences. Para isso, o aluno precisará cursar apenas 
mais dois anos em instituições conveniadas. 

O mais completo desses sistemas é o do Estado da Califórnia, que 
atende a quase três milhões de alunos em 112 colégios universitários, 
situados em 72 localidades diferentes. Os egressos dos colleges podem 
prosseguir seus estudos em dez Universities of Califórnia e 23 Califor-
nia State Universities, articuladas em rede. A Universidade da Califór-
nia em Berkeley é a mais famosa e mais antiga; a University of Califór-
nia (Ucla) em Los Angeles é a maior; San Diego, San Francisco, Davis e 
vários outros campi fazem parte da rede. No Canadá, existe um sistema 
integrado similar com base no Colégio de Ensino Geral e Profi ssional 
(Cegep)– em inglês, College of general and vocational education. Só na 
Província do quebec são 98 Cégeps, que oferecem o que eles chamam 
de diploma de estudos colegiais (Diplôme d’études Collegiales), requisi-
to para acesso às cinco universidades públicas da região. Esses sistemas 
só têm recebido avaliações positivas.
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Vejamos agora a saída na modalidade CST. Na UFSB, os CST foram 
redefi nidos para incluir designações mais amplas, por exemplo, ecotec-
nologias, biotecnologias, geotecnologias, que compreendem geoproces-
samento, cartografi a, topografi a, sondagem de solos, nomes que já exis-
tem no catálogo do MEC. Outros exemplos são tecnologias construtivas, 
de gestão, de controle e automação, videotecnologias, audiotecnologias, 
cenotecnologias, tecnomultimídia, turismo, assistência jurídica, gestão 
social. De modo que os sujeitos poderão superpor sua formação, fi naliza-
da do ponto de vista profi ssional inicial como CST, para continuar estu-
dando e completar, se for o caso, o próprio Bacharelado Interdisciplinar, 
mas já tendo uma formação superior, nesse caso profi ssionalizante.

E fi nalmente, a ideia que eu creio será a mais polêmica: em vez de 
licenciaturas restritivas por disciplinas (como licenciatura em história, 
Geografi a, Física, química, Biologia etc.), faremos a licenciatura em 
grandes áreas, licenciaturas efetivamente interdisciplinares: Ciências 
da Natureza, Ciências humanas e Ciências da Linguagem. As LI vão 
preparar docentes capazes de atuar em grandes campos de conhecimen-
to, com um saudável grau de polivalência pedagógica. Por que tem de 
existir professor só de física, se hoje em dia os físicos não são só físicos? 
Por que professor só de geografi a ou só de história, se hoje, depois de 
Milton Santos, nenhum geógrafo é somente geógrafo e nenhum histo-
riador é somente historiador? O geógrafo é historiador e o historiador 
é geógrafo, e ambos são um pouco antropólogos, sociólogos, cientistas 
políticos, linguistas. Artes, Educação, Letras e Ciências Sociais são al-
gumas áreas de formação docente que estão pensadas como estruturas 
que se acoplam ao BI. Tudo isso se justifi ca porque uma universidade 
de fato nova tem que promover a epistemodiversidade.

Então, só recapitulando, teremos duas entradas na UFSB: direta-
mente no BI via Enem-SISu e, com o Enem somente, através dos co-
légios universitários. Os colégios universitários serão instalados, por 
exemplo, num município de vinte mil habitantes que tenha uma escola 
média conectada à internet. Lá serão implantadas duas salas de vide-
oconferência conectadas on-line, em tempo real, com um Instituto de 
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humanidades, Artes e Ciências em um dos centros regionais da Uni-
versidade. Aos sábados, a equipe docente vai supervisionar, avaliar os 
alunos com os mesmos processos aplicados nas sedes. Esses jovens, ao 
concluir o colégio universitário sem sair de sua cidade de origem, ga-
nham um certifi cado de curso sequencial e, com ele, podem prosseguir 
para a segunda fase do BI, ou optar pelo CST, ou ainda cursar BI mais 
CST, ou também escolher uma Licenciatura Interdisciplinar (LI). E to-
das essas graduações de primeiro ciclo permitem acesso ao segundo 
ciclo nas formações profi ssionais, respeitando suas especifi cidades.

Vejamos, como exemplo, a formação em Saúde no regime de ci-
clos. Uso esse exemplo porque a equipe de planejamento pedagógico, 
além da prioridade no centro das engenharias que vai fi car sediado em 
Itabuna, avançou mais no desenho dos cursos de Saúde que serão loca-
lizados no campus do Extremo Sul. Então, o BI em Saúde é o primeiro 
ciclo, com suas áreas de concentração, podendo completar em parale-
lo uma licenciatura interdisciplinar com formação docente específi ca; 
os cursos de Medicina, Nutrição, Enfermagem, Farmácia, Psicologia e 
Saúde Coletiva constituem o segundo ciclo; mestrados e doutorados 
são o terceiro ciclo. Não vou entrar em muito detalhe porque muitos 
já conhecem a estrutura do BI em Saúde: o eixo de formação ético-hu-
manístico, com as três culturas, língua portuguesa, diversidade e cida-
dania, estudos da contemporaneidade, línguas estrangeiras modernas, 
interdisciplinas e o eixo prático-cognitivo com um componente cur-
ricular de orientação acadêmico-profi ssional que, no caso da saúde, 
intitula-se Campo da Saúde: Saberes e Práticas. O segundo ano ainda 
mantém uma formação curricular aberta, com módulos livres, e mais 
um detalhe (importante porque esse detalhe não está previsto no BI 
da UFRB): língua estrangeira moderna, inglês no caso da saúde, como 
critério de progressão ao segundo ciclo. No campo das humanidades, 
francês pode ser a outra língua paralela, mas vai depender das pontes 
institucionais que se pretende construir com a rede universitária da 
França ou do Canadá francês. Enfi m, a língua estrangeira vai ser cri-
tério de seleção para o segundo ciclo, assim como domínio pleno da 
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língua brasileira, bem como o desempenho nos componentes das áreas 
de concentração nos eixos prático-cognitivos. Notem que o esquema 
já distribui os componentes curriculares em quadrimestres. Biologia 
molecular e celular, bases morfofuncionais da saúde, bases metabólicas 
da saúde, princípios de patologia humana, eixo de prática no Sistema 
único de Saúde (SUS), eixo de formação científi ca, incluindo aplica-
ções matemáticas e computacionais em saúde. O terceiro ano, bases 
psicossociais da Saúde, mais quatro componentes de inglês, ou qua-
tro de francês, quer dizer, combinações de línguas estrangeiras podem 
ser bem-vindas. Completa-se então a área de concentração Estudos da 
Saúde-Doença-Cuidado; os estudantes de melhor desempenho têm 
prioridade para fazer suas escolhas de formação profi ssional em segun-
do ciclo. Por exemplo, a formação do sanitarista compreende o BI em 
Saúde mais quatro quadrimestres, e a formação do médico será o BI em 
Saúde mais doze quadrimestres ou quatro anos. Notem que, no curso 
médico, desde o primeiro ano começam as atividades práticas no Está-
gio em Atenção Primária no Programa de Saúde da Família. Esse é um 
curso sem especialidades, baseado em ciclos de vida.

A passagem ao terceiro ciclo, que é a pós-graduação, nos leva a 
mais uma novidade. A pós-graduação na UFSBA implica majoritaria-
mente mestrados profi ssionais, mas com uma novidade: as residências 
profi ssionais. E o que é essa residência profi ssional? é um modelo de 
formação na prática profi ssional real, com tutoria direta. é um modelo 
desenvolvido na área médica que se pode aplicar a todos os campos. A 
residência médica, inventada na Reforma Cabanis, é um sucesso pe-
dagógico de duzentos anos. Até hoje, no mundo inteiro, é o modelo 
predominante de formação clínica, por um lado aprofundado, por ou-
tro lado especializado, mas sempre extremamente efi ciente para a for-
mação de sujeitos capacitados na prática profi ssional. Já se tem muita 
experiência nas residências multiprofi ssionais em Saúde, mas na UFSB 
teremos residência multiprofi ssional em políticas públicas, em gestão 
social, residência empresarial, residência industrial, pedagógica, ju-
rídica e artística. Essa residência, mais formação em metodologia da 
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pesquisa e um trabalho de conclusão sobre a prática concreta realizada 
pelo residente, constitui o mestrado profi ssional.

Finalmente, vou repassar muito rápido o modelo pedagógico da 
nova Universidade. Empregaremos muita tecnologia digital na UFSB, 
com dispositivos virtuais de aprendizagem. As práticas pedagógicas se 
baseiam em contratos pedagógicos. Uma das coisas que mais me im-
pressionou negativamente na experiência como Reitor da UFBA foi, 
na discussão constante sobre avaliação, a constatação de que nenhum 
laço de responsabilidade pedagógica se estabelece entre o estudante e 
a instituição formadora. Certamente é preciso formalizar pactos peda-
gógicos com os estudantes, e isso nunca é feito. O estudante entra e sai 
da universidade pública sem ter consciência dos seus direitos, deveres e 
responsabilidades, das obrigações e dos benefícios. A instituição torna 
o vínculo pedagógico algo trivial, como se estudar na instituição públi-
ca fosse um serviço gratuito prestado aos ricos e um favor concedido 
aos mais pobres; como se estar nela, vivenciá-la, não implicasse qual-
quer responsabilidade institucional.

há várias propostas de inovação pedagógica no projeto da UFSB, 
mas vou destacar a que considero das mais interessantes. Trata-se do 
conceito de equipe de aprendizagem ativa. Nos cursos de segundo ci-
clo, os alunos se organizarão em grupos formados por estudantes de 
todas as etapas do curso. Por exemplo, no curso de medicina, os alunos 
do primeiro ano, mais os alunos do segundo, mais os alunos do terceiro, 
mais os alunos do quarto, juntamente com residentes e mestrandos vão 
trabalhar em equipes que atuarão juntas nos quatro anos da formação. 
Conforme o plano, desde o primeiro ano, todos os alunos comporão 
equipes coesas e integradas na atenção primária. Desde o segundo ano, 
todos os estudantes de segundo, terceiro e quarto anos estarão juntos 
na atenção secundária. Desde o terceiro ano, todos os alunos de ter-
ceiro e quarto ano atuarão no atendimento de urgência e emergência 
e, enfi m, no quarto ano, os alunos concluintes cumprirão internato na 
assistência de alta complexidade.
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Gostaria de concluir com uma citação de Vartan Gregorian 
(2011): “a educação superior não é apenas um caminho pavimentado 
de ouro para as elites de uma nação.” Essa citação indica o grande de-
safi o da universidade no Brasil hoje. Podemos parafrasear Gregorian e 
dizer que a universidade brasileira tem sido um caminho pavimentado 
em ouro para as elites nacionais. Os jovens que entram na universidade 
pública, muitos deles de famílias que poderiam dar uma contribuição 
muito maior, serão os melhores candidatos às mais avançadas bolsas 
de formação e aos mais bem pagos postos de trabalho. Acho que a uni-
versidade brasileira tem o dever histórico de ser tudo menos isso, essa 
máquina de brutal exclusão social. Ao contrário, pode se tornar justa-
mente um caminho de integração social para a maioria da população 
que tem fi cado à margem desse dispositivo de altíssimo alcance social. 
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Gerais, com mestrado em Educação pela Universidade Federal de 
Minas Gerais e doutorado em Educação pela Universidade Federal 
Fluminense. é professora adjunta do Departamento de Educação 
da Universidade Federal de Viçosa. Suas pesquisas focalizam as 
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trajetórias escolares de estudantes de camadas populares e médias, 
bem como as relações família-escola em diferentes meios sociais  
e a dimensão espacial das escolhas escolares.

Observatório da vida estudantil_V3.indb   389 06/12/13   11:06



Colofão

Formato 17 x 24 cm

Tipologia Arno Pro Sm Text  12/16

Papel Alcalino 75 g/m2 (miolo)
Cartão Supremo 300 g/m2 (capa)

Impressão Edufba

Capa e Acabamento Cian Gráfica

Tiragem 400
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