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R E S U M O 
 
 

 
A entrada na vida universitária é uma transição típica de uma pequena parcela da juventude 
brasileira, marcada pela euforia de uma conquista, a aprovação no vestibular, e seguida por 
uma série de acomodações. O estudante deve rapidamente adaptar-se a um universo 
educacional bem diferente da instituição escolar: ele não terá aulas apenas em uma sala, mas 
em várias, muitas vezes em prédios diferentes, será responsável por sua matrícula e por 
providenciar materiais para estudo, terá que estabelecer novas relações em uma turma de 
calouros desconhecidos etc. Estas transições são impostas a todos os estudantes, sejam eles 
oriundos de escolas públicas ou particulares, no entanto, para os estudantes de origem 
popular, o ingresso na universidade pode vir acompanhado de algumas situações adversas 
decorrentes da sua própria condição de vida. Este estudo teve como objetivo principal 
investigar aspectos da formação do estudante universitário de origem popular, mapeando os 
elementos relacionados à sua permanência na universidade e às mudanças decorrentes da sua 
entrada no período do desenvolvimento humano definido como juventude. Os participantes 
foram quatro jovens graduandos da Universidade Federal da Bahia, ingressos pela política de 
ações afirmativas e inseridos em cursos historicamente considerados de alto prestígio social: 
Medicina, Direito, Engenharia e Odontologia. A abordagem ao tema foi qualitativa e adotou-
se a perspectiva da Etnometodologia, uma vertente microssociológica que analisa a percepção 
e interpretação que as pessoas elaboram dos fenômenos sociais a partir do modo como elas 
constroem suas atividades. Para ter acesso ao cotidiano dessas atividades foram utilizadas as 
seguintes técnicas: diário de campo, observação participante e entrevista narrativa. As 
observações e entrevistas foram realizadas dentro e fora da universidade e o diário de campo 
foi utilizado como um espaço de registro de reflexões, ideias e estratégias da pesquisa. Os 
estudantes revelaram suas rotinas acadêmicas, descrevendo o raciocínio prático que envolve 
as ações engendradas por eles para garantir a permanência na educação superior. Diante dos 
contratempos que surgem no ofício estudantil, eles apresentaram compreensões e modos 
distintos de lidar com questões que envolvem a afiliação intelectual e institucional à vida 
acadêmica, as relações estabelecidas por eles com os atores universitários, as dificuldades 
financeiras decorrentes da entrada na universidade e, por fim, as estratégias de acesso às 
políticas de permanência. Desse modo, essa investigação poderá estimular discussões 
importantes para possíveis políticas de apoio ao jovem universitário, com propostas que 
garantam seu acesso, permanência e sucesso na academia. 
 
 
Palavras-chave: vida universitária, educação superior, juventude, ações afirmativas. 



 

ABSTRACT 
 
 

 
University entrance is a typical transition for a small part of Brazilian youth that is marked by 
the euphoric feeling of being approved in the college entrance exams and followed by a series 
of adjustments. The student must quickly adapt to a totally different educational universe: he 
will not have lessons in just one classroom but in many of them and sometimes in different 
buildings; he will be in charge of providing his own enrollment as well as studying materials; 
he will have to set relationship with a group of unknown freshmen, etc. These transitions are 
imposed to all students coming from either private or state schools. However, for lower–class 
students, university entrance may be followed by some adversities resulting from their own 
living conditions. This study aims to investigate the aspects of the educational formation of 
lower-class university students by identifying key elements related to their permanence in 
university and the changes resulting from their entrance in the so called youth. The 
participants were four graduating students of Univerisidade Federal da Bahia which had 
access to historically considered high prestige courses such as Medicine, Law, Engineering 
and Dentistry through social inclusive and affirmative policies. The approach to the theme 
was qualitative and adopted the perspective of Ethinic-methotology, a micro-sociological 
school which analyses the perception and interpretation that people elaborate for social 
phenomena from the way they build their own activities. In order to have access to these daily 
activities the following techniques were used: field diary, participant observation and narratif 
interview. My observations and interviews were held in and outside university and the field 
diary was used for registering reflections, ideas and research strategies. The students showed 
their academic routine describing the rational and practical thinking which involved their 
actions to guarantee their permanence in university.  They showed different ways of dealing 
with issues that involve intellectual and institutional affliction due to the adversities which 
merge from academic studying life, their relationship settled with university individuals, the 
financial difficulties originated by university entrance and eventually their strategies to access 
the permanence policies. Thus, this investigation may stimulate important discussions about 
possible supporting policies to young university students with proposals to guarantee their 
access, permanence and success in university. 
 
 
Key-words: university life, higher education, youth, affirmative actions.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A entrada significativa de estudantes de origem popular nas universidades brasileiras, 

em cursos de alto prestígio social, é um fato recente. Segundo Piotto (2007, p.3), em uma 

pesquisa realizada durante o processo de implantação das políticas de ações afirmativas nas 

universidades brasileiras, “[...] dada a elitização de alguns cursos, tanto nas instituições 

públicas quanto nas particulares, a presença de alunos das camadas populares neles constitui 

exceção [...]”. 

O sistema de cotas gera um debate contundente dentro e fora do ambiente acadêmico 

ao possibilitar o acesso desse segmento de jovens nas principais universidades públicas do 

país a cursos tradicionalmente privilegiados na sociedade. Quase todos têm uma opinião sobre 

a entrada desses estudantes pobres no ensino superior. De acordo com Netto e Sá (2004), duas 

posições distintas são tomadas em relação às políticas de ações afirmativas, sejam elas 

direcionadas ou não para a população negra: as pessoas revelam atitudes a favor ou contra as 

cotas. Dificilmente alguém demonstra imparcialidade diante do tema. No entanto, a 

permanência desses estudantes e as políticas de assistência voltadas para garanti-la, 

habitualmente, não fazem parte deste acirrado debate.  

A entrada em uma universidade impõe ao jovem uma mudança radical em sua rotina 

de estudante. O cotidiano das escolas de ensino médio diverge marcadamente do cotidiano de 

um curso universitário de graduação. Além das mudanças no contexto educacional, o 

estudante ainda precisa lidar com as transições que são típicas da juventude. Para Coulon 

(2008), tornar-se um estudante universitário é aprender um ofício, mesmo que temporário, 

para não fracassar no percurso acadêmico. Em linguagem etnográfica, ser estudante 

universitário é tornar-se membro, é afiliar-se institucional e intelectualmente à vida 

universitária. 

Diante de um tema recente e dos poucos estudos sobre os caminhos percorridos por 

esses jovens nas universidades, surge minha inquietação frente à possibilidade de contribuir 

para o avanço desse debate, interessada em compreender como a permanência desses 

estudantes se dá e como eles próprios a vivenciam e significam.  

Para tornar possível essa compreensão, foi necessário delimitar alguns conceitos e 

explorar temáticas que estão diretamente implicadas neste estudo: o conceito de juventude 

como etapa do desenvolvimento humano e as associações que podem ser feitas entre 
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juventude e educação superior; o conceito de universidade, considerando o papel dessa 

instituição no início deste novo século e que reformas têm sido propostas para sua adaptação 

frente a uma nova ordem mundial e o conceito de ações afirmativas a partir de uma discussão 

acerca da assistência social e da entrada de estudantes de origem popular nas universidades 

após a implantação desta política. As temáticas fundamentam este estudo de caráter 

exploratório, sustentando um campo ainda pouco investigado, e a intersecção entre elas 

resulta no próprio objeto de estudo deste projeto. 

A investigação volta-se para o cotidiano dos estudantes que tiveram acesso aos 

cursos da Universidade Federal da Bahia, através das políticas de ações afirmativas, e propõe 

aproximar-se dos meandros de sua permanência na universidade, no sentido de compreender 

as contingências a que estes estudantes estão sujeitos e de que forma eles percorrem seus 

itinerários, driblando adversidades ou, eventualmente, sucumbindo a elas.  

A vida universitária é permeada por exigências comuns a qualquer estudante, seja ele 

ou não de origem popular. No entanto, é preciso levar em conta que, para a maioria dos 

estudantes pobres, esse sempre foi um universo quase impenetrável. Essa questão é essencial 

para compreender a rotina desses jovens, em um momento em que a universidade é forçada a 

se democratizar pela pressão histórica dos movimentos populares e encontra um contexto 

político mais favorável a essa democratização. Isso nos coloca diante do objetivo principal 

desta proposta de pesquisa que é investigar aspectos da formação do estudante universitário 

de origem popular, mapeando os elementos relacionados à sua permanência na universidade a 

partir do modo como eles constroem seu cotidiano. Os objetivos específicos pretendiam: 

identificar as estratégias utilizadas pelos estudantes para compreender a rotina institucional da 

universidade; investigar a natureza e a qualidade das relações estabelecidas por esses 

estudantes com professores, funcionários e colegas; compreender os dispositivos utilizados 

por eles para a apreensão dos componentes curriculares e realização das avaliações e tarefas e, 

por fim, investigar os comportamentos engendrados por estes estudantes para lidar com as 

questões financeiras que envolvem diretamente a sua permanência na educação superior. 

Detectada a reduzida incidência de reflexões sobre o percurso dos estudantes de 

origem popular nas universidades, o presente estudo justifica-se pela possibilidade de lançar 

um pouco mais de luz sobre a educação superior pública, debruçando-se sobre os processos 

que permitem a permanência de estudantes de origem popular nos cursos de graduação. Dessa 

forma, será possível compreender as diferentes alternativas utilizadas por esses estudantes 

para vivenciar seu cotidiano na universidade a partir de suas próprias percepções e 

entendimentos. 
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Os trabalhos contemplados na revisão de literatura tendem a abordar as ações 

afirmativas a partir de um enfoque no acesso do estudante de origem popular na universidade, 

e não na sua permanência. A maioria desses trabalhos é produzida por sociólogos, 

antropólogos ou educadores, o que revela a ausência de uma discussão do tema a partir do 

campo da psicologia e da psicologia do desenvolvimento interessada em questões 

relacionadas à juventude. A entrada na vida universitária é considerada como uma das 

transições fundamentais para os jovens e que pode estar associada ou não a outras transições 

típicas deste período, como a saída da casa dos pais, e, eventualmente, o casamento, a 

maternidade/paternidade etc. As diferenças entre o cotidiano do ensino fundamental e médio e 

o ensino superior marcam uma exigência por maior autonomia do estudante, que não está 

preparado para lidar com a diversidade e as adversidades deste ambiente. Por isso, a 

universidade deve estar atenta à sua formação e trabalhar para evitar o abandono no decorrer 

desta transição. Os psicólogos são convocados a participar deste debate e pensar em novas 

propostas de atuação na educação superior para dar suporte aos estudantes, principalmente ao 

estudante de origem popular. 

Esse conjunto de informações nos permitirá conhecer as práticas sociais dos atores 

em questão, no sentido de garantir sua permanência no ambiente universitário. Esses dados 

são imprescindíveis para informar a elaboração de projetos e estratégias de assistência 

estudantil, em novas bases que superem o clientelismo e o silenciamento desses setores, a 

partir da análise da vida universitária após a implantação das políticas de ações afirmativas na 

educação superior. 
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2 JUVENTUDE, EDUCAÇÃO SUPERIOR E AÇÕES AFIRMATIVAS: A ENTRADA 
DOS ESTUDANTES DE ORIGEM POPULAR NAS UNIVERSIDADES 
 

 

2.1 EDUCAÇÃO E TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA 

 

 

A noção de juventude, principalmente após a década de 60, tem se confundido com a 

noção de geração. Para Cardoso (2005), os jovens de 60 tornaram-se o emblema de uma 

época por terem sido a geração da contracultura, da subversão, do amor livre, da revolução 

etc. A partir daí, as gerações seguintes passaram a ser representadas por jovens que têm como 

desafio equacionar os problemas concernentes à sua época, estando implícito que eles devem 

considerar suas atitudes e comportamentos como resultados das conquistas de gerações 

anteriores, de outros jovens, que décadas atrás lutavam para garantir que novos valores 

fossem adotados pelas gerações atuais.  

De acordo com Kehl (2003, p. 90), o prestígio da juventude é recente. Na década de 

20, “[...] um homem de 25 anos já portava o bigode, a roupa escura e o guarda-chuva 

necessários para identificá-lo entre os homens de 50, e não entre os rapazes de 18 [...]”. A 

geração de 60 parece ter tido papel fundamental no status atribuído aos movimentos juvenis e, 

desde então, grande parte da sociedade demonstra, por diferentes vias, seu desejo de ser 

considerada como fazendo parte desta fase do ciclo da vida. Ribeiro (2003b) também adiciona 

a ideia de que a cada geração alteram-se os valores e as marcas do que se considera juventude 

e afirma que a postura largada do jovem dos anos 1970 não é mais aceitável em nossos dias.  

Para Cardoso (2005), essas mudanças no comportamento dos jovens são essenciais 

para a formação de novas gerações. Há uma importância incomensurável da geração de 60 

para os jovens de hoje, entretanto é preciso lembrar que os acontecimentos dessa década são 

uma herança e não um movimento a ser reproduzido como um modelo incontestável. Dayrell 

e Gomes (2006?) ainda defendem que ao agirmos desta forma, nos referenciando 

insistentemente aos movimentos de outras décadas, corremos o risco de projetar nessas 

gerações atuais os valores idealizados por gerações passadas, o que dificultaria a apreensão do 

modo de vida destes jovens reais, principalmente se eles pertencerem às camadas populares. 

A juventude é uma fase da vida que não apresenta uma definição consensual, embora 

as discussões nessa área venham se intensificando nos últimos anos. Essa definição talvez não 

seja consensual por causa de uma ebulição que é típica da juventude, e não pela falta de 
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esforço de alguns autores em pôr fim às contradições. Esse período, muitas vezes confundido 

com outras fases da vida como a adolescência ou com um período inicial da vida adulta, está 

marcado exatamente pelo que não é, pois ser jovem não é ser adolescente, e também não é ser 

adulto. 

Para Dayrell (2003), esta condição de transitoriedade atribuída à juventude tem sido 

reificada nos ambientes educacionais, o que provoca uma negação do presente vivenciado 

pelos jovens. Por defenderem que o jovem é apenas um vir-a-ser, muitos projetos 

educacionais bloqueiam um diálogo direto com ele, tornando-se, portanto, ineficazes. As 

políticas públicas acabam por ser construídas a partir de imagens veiculadas sobre a juventude 

e que desconsideram as necessidades reais dos sujeitos. 

Arnett (2000) tem dado preferência ao termo emerging adulthood, algo como 

“surgimento da idade adulta”, que caracteriza uma nova concepção na área do 

desenvolvimento. Segundo o autor, essa seria uma denominação que, além de não fazer 

nenhuma alusão à adolescência, também não se configuraria como um período da vida adulta. 

Emerging adulthood é exatamente a passagem para a vida adulta, marcada por alguns eventos 

pontuais. Segundo Camarano, Kanso e Leitão e Mello (2006c), os principais eventos que 

marcam essa passagem são: a saída da escola, a entrada no mercado de trabalho, o casamento, 

a saída da casa dos pais e a maternidade/paternidade. Porém, cada vez mais as fases da vida 

têm se configurado como eventos não-lineares, não-sequenciais. As pessoas podem, por 

exemplo, se casar e ter filhos enquanto cursam o ensino superior, ou podem se separar e voltar 

a morar com os pais. Por essa ótica, torna-se mais difícil estabelecer o início e o final da 

juventude.  

Atualmente, a maior parte dos organismos internacionais define a juventude como a 

faixa de idade entre 15 e 24 anos. Para Arnett (2000), a fase concebida como juventude se 

estenderia dos 18 aos 25 anos, pois, para esse autor, um dos fatores que marcam o início da 

juventude é a conclusão do ensino médio, embora existam outros fatores biológicos e sociais 

responsáveis por estabelecer as diversas fases da vida. Camarano, Kanso e Leitão e Mello 

(2006a) explicam que, tradicionalmente, o ciclo de vida se dividia em apenas três idades: 

infância e adolescência, como um único conjunto, a vida adulta e a velhice. Nas discussões 

mais recentes outras fases surgiram, pois alguns autores acharam importante considerar 

algumas dimensões econômicas, sociais, culturais e biológicas que não constavam nesta 

divisão mais simplificada. A partir dessas considerações, surgiram sete fases: infância, 

adolescência (antes alocadas em um único período), juventude, idade adulta ou madura, meia 

idade, terceira e quarta idades.  
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A juventude parece ser marcada como uma fase de intensa transitoriedade, assim 

como a adolescência, mas em tempos pós-modernos, torna-se cada vez mais difícil apontar 

uma fase de vida estável que se contraponha a essa efervescência. Talvez essa ideia tenha se 

difundido exatamente pela dificuldade que há em compor um perfil sóciodemográfico desse 

período da vida. De acordo com Arnett (2000) a maioria dos adolescentes, por exemplo, 

possui o mesmo perfil: eles moram com os pais, estudam, não tiveram filhos etc. Por outro 

lado, não há como estabelecer um quadro típico dos jovens de uma determinada sociedade, 

por conta de fatores sociais e biológicos que inevitavelmente implicam diferenças. Para 

Camarano, Kanso e Leitão e Mello (2006b) a desigualdade social é outra dimensão que pode 

acarretar vivências diferenciadas dos ciclos de vida na juventude, pois fatores como renda, 

condições de saúde e de educação geram experiências distintas.  

O prolongamento da juventude, por exemplo, é um desses fatores que variam de 

acordo com o contexto social. Ele é caracterizado como uma expansão de tempo atribuída aos 

jovens. No Brasil, as pesquisas apontam que, desde a década de 80, não ocorreram variações 

significativas que conduzissem ao prolongamento da juventude, um fenômeno característico 

dos países desenvolvidos. Madeira (2006, p. 140) afirma que é surpreendente que entre 1980 e 

2000, “[...] as idades médias de casamento e do primeiro filho tenham permanecido 

praticamente estáveis no Brasil, em um patamar que está longe do que poderíamos chamar de 

prolongamento da juventude.” Esse fenômeno, no entanto, é comum entre jovens brasileiros 

com maior escolaridade e/ou que auferem maiores rendimentos. 

Como é possível confirmar através deste exemplo, quanto mais elevado o estrato 

social ao qual o sujeito pertence, maior as suas chances de ter sua trajetória escolar e vida 

estudantil alongada, o que, consequentemente, levaria a um prolongamento da juventude. Esta 

é uma clara demonstração da reciprocidade entre juventude e educação. A conclusão do 

ensino médio, o acesso à educação superior e, posteriormente, o término de uma graduação 

são variáveis que interferem diretamente no ciclo de vida de um jovem. A partir do momento 

em que ele acessa a vida acadêmica, ele inicia a sua escolha profissional, um dos eventos que 

apontam para a vida adulta e que têm um caráter de irreversibilidade. A escolha de uma 

profissão, assim como um casamento, ou a saída da casa dos pais é uma escolha feita ao longo 

da juventude e que, muitas vezes, dura por todo o ciclo de vida do sujeito. 

Alguns jovens atravessam boa parte da sua juventude na universidade, portanto 

entender a vida universitária é entender as diversas juventudes que aí convivem. Após a 

implantação da política de ações afirmativas em algumas universidades brasileiras é razoável 

pensar que essa pluralidade juvenil tenha se acentuado ainda mais, fazendo com que a 
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universidade se confirme como espaço de excelência para a convivência com a diversidade e 

o respeito às diferenças. Entender o percurso do jovem neste universo é estar atento a 

variáveis acadêmicas e demográficas e analisar como cada uma delas irá afetar as decisões 

dos estudantes em permanecer ou deixar a universidade.  

De acordo com Otero, Rivas e Rivera (2007), algumas das variáveis que interferem 

na vida do jovem universitário são facilmente identificadas: renda e etnia, preparação 

acadêmica pré-universitária, motivação e envolvimento, tipo de instituição e sua imagem, 

serviços oferecidos ao estudante e o grau de interação instituição-estudante. Nesta mesma 

pesquisa, realizada com estudantes latinos em uma universidade dos Estados Unidos, esses 

autores concluíram que a interação instituição-estudante foi a relação que produziu maior 

efeito na retenção e na satisfação do estudante com a instituição de ensino.  

Diniz e Almeida (2006), em outro estudo sobre a adaptação de estudantes ao ensino 

superior, defendem que a vida do jovem na universidade, muitas vezes, é permeada por 

conflitos remanescentes da adolescência, o que os torna ainda mais vulneráveis às 

dificuldades do ambiente acadêmico. O limite entre as fases da vida não está claramente 

definido e a entrada do jovem em uma instituição de educação superior nem sempre ocorre 

simultaneamente ao início da juventude. Para os autores, a adaptação do estudante pode variar 

de acordo com alguns fatores como o tipo de instituição ou como o clima social e acadêmico. 

O que decide a passagem de uma fase da vida para outra são eventos arbitrários, 

culturais, ou mesmo eventos biológicos. A escolaridade é um desses eventos que se unem a 

tantos outros para marcar a transição de um sujeito para a vida adulta. Sendo assim, o ensino 

superior tem um papel fundamental na vida do jovem que consegue acessá-lo, o que pode ser 

crucial para o prolongamento da sua trajetória escolar. 

Para manter-se na universidade, o estudante precisará de suporte para lidar com as 

questões que colocam em risco a sua estada neste ambiente. Esse risco pode ser decorrente de 

dificuldades econômicas, de aprendizagem ou relacionais. Todas estas dificuldades 

enfrentadas podem provocar, de acordo com Coulon (2008), um estresse psicológico, 

principalmente nos primeiros meses, o que abre um novo campo para práticas voltadas para a 

atenção psicossocial e a promoção da saúde. 

Esse é um convite para que o psicólogo entre na universidade e reflita sobre 

diferentes aspectos da vida e culturas universitárias, elaborando propostas que minimizem 

dificuldades e ampliem as chances de sucesso do jovem estudante. Sampaio (2008) alerta para 

as práticas desenvolvidas pelos psicólogos na educação superior. Assim como os que atuam 

nos ensinos fundamental e médio, eles têm trabalhado na universidade dentro de uma 
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perspectiva majoritariamente clínica. A autora sugere uma maior atuação deste profissional na 

definição das políticas universitárias que promovam a relação entre universidade e 

comunidade, bem como na elaboração de estratégias de inovação do ponto de vista acadêmico 

e pedagógico. É preciso que os psicólogos que fazem parte desta instituição, bem como outros 

profissionais que se ocupam da assistência estudantil universitária, considerem o estudante, 

sua história de vida e seus anseios.  

A juventude abriga idades oscilantes, expectativas e desejos contraditórios, 

realidades distintas, mas todos os jovens de uma época são unidos por perspectivas 

contemporâneas, e são essas perspectivas que permitem que eles sejam vistos como fazendo 

parte de uma geração. Eles recebem influências de gerações anteriores, da mesma forma que 

irão compor um painel que servirá de referência para gerações futuras. Talvez a definição da 

juventude como um período de passagem para a vida adulta atribua a esta fase um caráter 

transitório, porém a juventude possui características distintas e que a legitimam como um 

período de intensa exploração e de possibilidades. 

 

 

2.2 A UNIVERSIDADE NO SÉCULO XXI E A REFORMA UNIVERSITÁRIA: POR 
ONDE OS ESTUDANTES CAMINHAM 

 

 

Na década de 20 do século passado, as instituições de ensino superior do Brasil 

discutiam: a concepção de universidade, as funções que deveriam caber às universidades 

brasileiras, a autonomia universitária e o modelo de universidade a ser adotado no Brasil. 

Quase um século depois, as universidades brasileiras enfrentam uma reforma fundada nessas 

mesmas questões, porém em um contexto bastante diferenciado. Fávero (2006) relata que nos 

anos 20, a discussão dividia a opinião entre aqueles que defendiam que o papel da 

universidade era desenvolver a pesquisa científica, além de formar profissionais, e outros que 

consideravam ser a formação profissional sua prioridade. 

No século XXI não é mais possível pensar a universidade pública como uma 

instituição que prepara os jovens apenas para a atuação em um campo profissional. 

Atualmente, qual a garantia que tem um jovem de desenvolver uma carreira bem-sucedida ou 

de ter escolhido uma profissão adequada e perene? A fluidez do mercado de trabalho 

desestabiliza a ideia de segurança que antes era associada aos cursos de graduação. De acordo 

com Mancebo (2004), a formação profissional é uma das missões da universidade e assume 
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uma posição central nas discussões sobre a reforma universitária, porém, considera que essa 

instituição possui um papel social muito mais amplo. A formação do estudante deve estar 

voltada para a sociedade em que ele vive e à qual deve se adaptar e provocar constantemente. 

Para Ribeiro (2003a, p. 50) o melhor a fazer é formar as pessoas para a mudança, capacitá-las 

para a crise: “[...] talvez o papel que caiba à universidade – no curso de graduação e, mais 

tarde, em aperfeiçoamentos sucessivos – é o de lidar com as coisas que fazem diferença.”  

Exige-se que o papel da universidade pública seja mais abrangente e que essa 

instituição se modifique para dar conta das suas tarefas. Ela deve tornar-se mais atenta ao 

contexto, preocupar-se em ser uma universidade voltada para fora e que se interesse pelo que 

está além dos seus muros. A universidade, ao ser convocada a discutir temas cotidianos e de 

relevância social, passa a produzir um conhecimento sempre direcionado para algo ou para 

alguém, abrindo espaços para discussões de estratégias cada vez mais eficientes e que 

proponham soluções reais aos problemas que atingem a sociedade. De acordo com Santos 

(2004) a universidade passa por uma transição, representada pela passagem do conhecimento 

universitário para o conhecimento pluriversitário. Isso significa um comprometimento da 

universidade em produzir um conhecimento contextual, que está voltado a uma aplicação 

extramuros. Desta forma, um diálogo é aberto com outros tipos de conhecimento e os 

resultados alcançados são partilhados entre pesquisadores e usuários. 

Além de todas essas funções cabíveis à universidade pública ela ainda vem 

combatendo as políticas favoráveis à sua privatização. Esse não é um movimento 

exclusivamente brasileiro, mas Chauí (2003) afirma que o último governo da República1 

reforçou ainda mais essa proposta.  A educação foi considerada como fazendo parte de um 

setor de serviços não-exclusivos do Estado, o que implicou, dentre outras coisas, a retirada da 

educação da categoria de serviços públicos, permitindo desta forma que ela pudesse ser 

privada ou privatizada.  

De acordo com Santos (2004), no Brasil, desde 1999, o BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social) emprestou R$ 310 milhões às universidades privadas 

e apenas R$ 33 milhões às universidades públicas. Trindade (2001, p. 165) exemplifica essa 

aplicação de recursos através do rápido crescimento de matrículas na educação superior e o 

número crescente dessas instituições no país: “No Brasil, se um sistema nacional de 

universidades públicas se expandiu e se consolidou entre 1930 e 1970, a partir daí se dá uma 

expansão espetacular das instituições privadas que absorvem atualmente dois terços da 

                                                
1 A autora faz referência ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). 
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matrícula do ensino superior.” Neves, Raizer e Fachinetto (2007) descrevem esse crescimento 

das instituições privadas de ensino superior como um fenômeno que é muito mais quantitativo 

do que qualitativo, pois, de acordo com os autores, esta expansão não representou mudanças 

significativas na composição social dos estudantes que concluíram seus cursos nessas 

instituições.  

A falta de investimentos estatais provocou uma busca inevitável da universidade 

pública por recursos privados. Mancebo e Silva Jr. (2004) afirmam que a proposta de 

captação de recursos pela própria universidade pública chegou a ser defendida no relatório do 

Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), concluído em dezembro de 2003, no qual a 

captação de recursos foi apresentada como um meio de equacionar o financiamento das 

instituições públicas. Este relatório não chegou a ser divulgado oficialmente, mas era 

intitulado como “Bases para o enfrentamento da crise emergencial das universidades federais 

e roteiro para a reforma universitária brasileira”. 

Para Santos (2004, p. 20), essa crise também não se restringe aos países em 

desenvolvimento: “[...] nos EUA, onde as universidades privadas ocupam o topo da 

hierarquia, as universidades públicas foram induzidas a buscar fontes alternativas de 

financiamento junto de fundações, no mercado e através do aumento dos preços das 

matrículas.” A crise universitária também atingiu as instituições francesas de ensino. Segundo 

Charle et al. (2004), uma reforma é necessária na França para dar conta da adaptação aos 

desafios da globalização, da mobilidade internacional dos estudantes e da construção 

europeia.  

Para Ribeiro (2003a), os valores promovidos na esfera acadêmica devem incluir a 

diferença de opiniões e o raciocínio crítico, a igualdade de todos e a liberdade de 

oportunidades, ou seja, são esses princípios que garantem à universidade o seu status de 

instituição pública. Ainda de acordo com o autor, o ensino público não pode ser confundido 

com ensino gratuito, ele é público fundamentalmente por reproduzir esses valores. Outra 

confusão que não pode ocorrer diz respeito às noções de autonomia e soberania da 

universidade: 

[...] a Universidade goza de autonomia para executar as atividades que lhes são 
próprias, e que não são realizadas para seu exclusivo interesse, mas constituem um 
serviço que presta à sociedade. Como consequência, o reconhecimento da autonomia 
não exime as instâncias públicas mais amplas da verificação da prestação efetiva 
destes serviços. (DURHAM, 2003, p. 276). 
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Existem alguns limites que devem estar garantidos dentro desta autonomia 

universitária, e parte do poder público tem o dever de exercer seu controle sobre a 

universidade para garantir esse limite. 

Para se equilibrar entre o neoliberalismo e as exigências de um compromisso social, 

as universidades públicas brasileiras precisaram passar por uma reforma, que ainda se 

encontra em andamento. Durham (2005) defende que a reforma universitária no Brasil deveria 

ter acontecido desde o governo de Fernando Henrique, que se estendeu de 1995 a 2002, pois, 

em 1997, já havia sido elaborado um pré-projeto com a finalidade de se tornar um projeto 

definitivo da reforma. Como esta oportunidade foi perdida, coube ao atual governo dar conta 

dessa tarefa. 

Os projetos com maior visibilidade desenvolvidos no governo Lula são, de acordo 

com Mancebo (2004), o Projeto de Lei n. 3.627/2004, que institui a reserva de cotas nas 

universidades federais para alunos oriundos da escola pública e para os autodeclarados negros 

e indígenas, e o Projeto de Lei n. 3.582/2004, o Programa Universidade para Todos, 

PROUNI. Este último projeto consiste no aproveitamento de parte das vagas das instituições 

de ensino superior privadas para estudantes considerados de origem popular, por meio de 

bolsas de estudo integrais, bem como para professores da rede pública de ensino fundamental, 

sem diploma de nível superior, possibilitando, assim, a elevação da taxa de matrícula para 

esse nível de ensino. Em contrapartida, as instituições privadas que aderirem ao programa 

estarão isentas de alguns tributos. Controvertido, o Programa Universidade para Todos é 

apontado por Mancebo (2004, p. 853) como um reforço à privatização: “[...] deve-se insistir 

no seu aspecto privatizante, também, porque ele delega responsabilidades públicas para 

entidades privadas e, mesmo que os alunos não paguem mensalidades, contribui para o 

aumento da oferta privada nesse campo.” O PROUNI inevitavelmente realoca verbas públicas 

para a iniciativa privada, e este é um dos aspectos pelos quais o programa tem sido duramente 

criticado.  

Outra crítica direcionada à Reforma Universitária é a pouca atenção destinada à 

pesquisa. Durham (2005, p. 13) defende que “A universidade é o lugar por excelência onde se 

realiza esta tarefa, isto é, onde se produz, reproduz e se difunde este conhecimento e onde se 

forma o pessoal capacitado para utilizá-lo.” As pesquisas, além de sustentarem a qualidade de 

ensino das universidades públicas, reverberam a importância econômica do país. Para 

Mancebo (2004, p. 862), as universidades devem “[...] recusar propostas que tentem substituir 

um sistema de ciência e tecnologia, de base pública e estatal, por um sistema em sintonia com 
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o empresariamento do ensino superior, bem como as iniciativas que apregoem a fragmentação 

das atividades universitárias de pesquisa.” 

Ainda não é possível encontrar um consenso no que concerne às principais 

necessidades da educação superior. Para que se alcance este consenso é preciso que as 

universidades tenham uma posição também hegemônica sobre qual o seu papel para a 

sociedade. Enquanto a heterogeneidade de opiniões permanece, a reforma universitária vai 

sendo empreendida na tentativa de dar soluções e equacionar as agruras e dissabores do 

ensino superior. Ao que parece, a universidade tende a assumir novas responsabilidades, 

ganhar um novo formato, desenvolver uma postura mais crítica e lutar pela manutenção da 

sua liberdade. Políticas de democratização do acesso à educação superior pública estão sendo 

colocadas em prática dentro dessa nova perspectiva e, para que esses projetos se desenvolvam 

de uma forma satisfatória, devem estar cada vez mais atentos ao seu público. 

As políticas de democratização são essenciais, pois a universidade sempre esteve 

restrita a uma pequena parcela da população. A entrada neste universo representa, 

historicamente em nosso país, um status privilegiado. Ser estudante universitário sempre foi 

algo inacessível às camadas populares, principalmente após o sucateamento das escolas 

públicas nas últimas décadas do século XX (FERRARI E SEKKEL, 2007). 

A educação superior não precisa esperar que lhe apontem a direção a ser tomada e, 

para isso, deve antecipar seu olhar à comunidade. A universidade pública, desde o final do 

século XX, tem sido convocada para o debate sobre as políticas de ações afirmativas em mais 

uma tentativa de reduzir as desigualdades. Sendo assim, assume um compromisso de refletir e 

elaborar propostas compatíveis com esse objetivo. Essa discussão deve ser trazida para o 

centro do ambiente acadêmico para tornar possível uma melhor compreensão do cotidiano dos 

estudantes antes e depois da entrada na vida universitária, o que construirá uma base mais 

segura para a elaboração de projetos e programas voltados para a efetiva democratização da 

educação superior.  

 
 

2.3 AS AÇÕES AFIRMATIVAS E A ENTRADA DOS ESTUDANTES DE ORIGEM 
POPULAR NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
 

Práticas de exclusão perpassam a história do Brasil desde a conquista do nosso 

território pelos portugueses. A política de colonização pela exploração já anunciava processos 

sociais cujas consequências são, ainda hoje, visíveis em nosso país. Esses processos vão desde 
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a dizimação de índios até a exclusão de migrantes nordestinos nas principais capitais do 

sudeste, para citar exemplos. A exclusão social isola, inferioriza e desclassifica o indivíduo 

provocando uma desestabilização na relação com o outro, fazendo com que sua interação e 

vínculos sociais sejam enfraquecidos. Dessa forma, ele se vê fora do campo do trabalho, da 

educação, da saúde, além de não ter acesso a outros benefícios assegurados pelos seus direitos 

de cidadão. 

No Brasil, nunca houve de fato um sistema de seguridade social, pelo menos não nos 

moldes do welfare state europeu e americano. O estado de bem-estar social foi um modelo 

elaborado no segundo pós-guerra que consistia em uma tentativa de equilíbrio entre a 

acumulação capitalista e um modelo de atendimento satisfatório no campo social. Nessa 

perspectiva, era função do Estado promover um conjunto de serviços e benefícios sociais para 

os cidadãos.  

No final da década de 60, diversos fatores colaboraram para uma crise do welfare 

state. Não era mais possível manter o pacto estabelecido entre as forças de mercado, que 

avançavam cada vez mais, e uma estabilidade social, garantida pelo Estado: “Desde o 

princípio, o Estado nacional mostrou-se uma moldura demasiado apertada para assegurar 

adequadamente a política econômica keynesiana ante os imperativos do mercado mundial e 

das políticas de investimento das multinacionais.” (HABERMAS, 1987, p. 107). 

Entretanto, não se pode afirmar que o avanço neoliberal provocou uma crise no 

sistema de seguridade social no Brasil, mesmo porque, no fim dos anos 60, esse sistema ainda 

estava sendo estruturado. Era como se o welfare state brasileiro entrasse em crise quando mal 

começava a ser erguido, a dar seus primeiros passos. O neoliberalismo seria o responsável por 

dificultar esse processo ainda em construção.  

Para Sposati (2002), o que ocorreu no Brasil, bem como em outros países da 

América Latina, foi uma regulação social tardia, em vez de welfare state. A autora defende 

que esse sistema de regulação social tardia se desenvolveu em países nos quais 

[...] os direitos sociais foram legalmente reconhecidos no último quartel do século 
XX e cujo reconhecimento legal não significa que estejam sendo efetivados, isto é, 
podem continuar a ser direitos de papel que não passam nem pelas 
institucionalidades, nem pelos orçamentos públicos. (SPOSATI, 2002, p. 2). 
 

Até a década de 30, não havia uma política organizada no que se refere a um sistema 

de proteção social no Brasil. Algumas propostas de previdência estavam restritas a categorias 

importantes para o modelo econômico da época, como ferroviários, portuários, e que 

desenvolviam seus sistemas próprios de seguro. Os anos 20 e 30 foram um marco na 

organização da classe trabalhadora, não apenas em sindicatos, como também em partidos 
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políticos, a exemplo do Partido Comunista. Por essa razão é possível compreender a 

emergência e organização do sistema de proteção social e a elaboração de leis trabalhistas 

para o país. 

Embora se concretizem alguns avanços, o período entre o segundo governo Vargas 

até o golpe militar, em 1964, não chega a apontar uma direção rumo à construção de um 

estado de bem-estar social. Com a tomada do poder pelos militares, a possibilidade de 

organização desses trabalhadores ficou ainda mais restrita, para não dizer impossibilitada. 

Para Gomes (2006), durante o regime militar há uma tentativa de construir um sistema de 

seguridade social, remodelando e unificando os aparelhos previdenciários. O autor destaca 

neste período, mais especificamente em 1966, a criação do Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS), um passo fundamental para estruturar a política de assistência no país. No 

entanto, esses processos não eram resultados de movimentos organizados de trabalhadores, 

como no modelo europeu de welfare state. No Brasil, o que houve foi um “[...] 

reconhecimento de direitos sociais com lutas protagonizadas por movimentos sociais e não 

por movimentos sindicais.” (SPOSATI, 2002, p. 2, grifo meu). Essa é uma diferença 

fundamental entre os países que sofreram uma regulação social tardia (Brasil e outros 

vizinhos da América Latina) e os países europeus que vivenciaram um modelo concreto de 

welfare state.  

Com a perspectiva neoliberal, o panorama da assistência, que ainda não podia ser 

considerado satisfatório, consegue tornar-se ainda mais ineficiente. A afirmação de Coimbra e 

Nascimento (2003, p. 28) reforça essa noção acerca da nova onda neoliberal: “Em nosso país, 

a partir de meados dos anos de 1980, com a gradativa implantação de medidas neoliberais, 

assistimos a uma veemente produção de insegurança, medo, pânico articulados ao 

crescimento do desemprego, da exclusão, da pobreza e da miséria.” 

A maioria das políticas de assistência desenvolvidas pelo Estado tinha e ainda tem 

prazo de validade. A permanência no mundo da proteção social é temporária e os indivíduos 

precisam se revezar. Atende-se um número razoável de cidadãos, mas eles não são incluídos 

de fato. É possível oferecer um seguro-desemprego por alguns meses a alguém que foi 

demitido, mas não há mercado de trabalho suficiente para garantir a reinserção desse cidadão. 

Para Sposati (2002, p. 3), quando essa política de assistência não é temporária, “[...] a 

condição da garantia social é tão rebaixada em seu alcance e padrão de qualidade que não 

consegue afiançar autonomia ou segurança aos cidadãos que são seus usuários.” A política de 

assistência no Brasil favorece a dependência do cidadão e não a autonomia. 
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Diante desse quadro instaurado em nosso país, a assistência social encontrou 

algumas dificuldades para se estabelecer como uma política social concreta; no Brasil, ela 

sempre apresentou um caráter filantrópico, assistencialista. Esse movimento era liderado 

estrategicamente pelas primeiras-damas, promotoras de “boas ações”, mas também por 

políticos, como tática para obter algum reconhecimento social da população.  

Após a ditadura militar, a assistência social começa a se organizar e a definir qual o 

seu papel na sociedade. A quem realmente se dirige a assistência social? De acordo com 

Sposati (1995), ela sempre se dirigiu aos menos cidadãos, àqueles indivíduos que não eram 

reconhecidos pela sociedade, os não-visíveis. Para a autora, o homem só é reconhecido 

quando se faz trabalhador, quando contribui para a previdência, ou seja, para o Estado. Neste 

caso, ele tem direito de acesso às políticas de seguridade social. Porém, se o indivíduo não 

trabalha, ele não tem direito de acesso a essas mesmas políticas e o Estado não pode garantir 

uma previdência a esse sujeito que é menos cidadão. A ele não cabe exigir, reivindicar por 

direitos, mas agradecer caso algum benefício lhe seja concedido.  

Para Sposati (1995), no Brasil, o número de pessoas que se encontravam nessa 

situação era cada vez maior. Desta forma, a assistência social foi, aos poucos, perdendo o seu 

caráter de excepcionalidade e sendo estendida a uma grande parte da população. Ela 

contribuía para reforçar uma desigualdade e não reconhecia a cidadania, sendo assim, aquilo 

que era direito do cidadão terminava como um “favor”. Essa noção do direito de cidadania ser 

tomado como um favor do Estado, ou como uma dádiva, impregna nossa história e pode ser 

retratada no processo abolicionista, por exemplo, como se verá a seguir.  

Para Schwarcz (2007), a lei de 13 de maio que decretava o fim da escravidão tornou-

se um mérito exclusivo da princesa Isabel, não era mais resultado de um processo de lutas e 

conquistas do povo: “[...] no Brasil a abolição foi entendida como uma dádiva, um presente 

que merecia atos recíprocos de obediência e submissão. Aos escravos recém-libertos só 

restava, pelo menos na visão das elites, a resposta servil e subserviente, reconhecedora do 

tamanho do presente recém-recebido.” (SCHWARCZ, 2007, p. 26, grifo meu). 

A liberdade de um povo, bem como a educação, a saúde, e outros direitos do cidadão 

precisam ser reconhecidos legitimamente como direitos e não como favores ou privilégios. O 

debate e as pesquisas na década de 80 foram fundamentais para repensar as práticas 

assistencialistas em curso e para a assistência social se impor como uma política social. De 

acordo com Sposati (1995, p. 15), é a partir da Constituição de 1988 que “[...] a assistência 

social surge, com a saúde e a previdência, como o tripé da seguridade social, e, portanto, 

como um direito social.”  



 19 

Mesmo diante de uma hegemonia econômica do neoliberalismo e com tantas 

dificuldades em assegurar ao indivíduo aquilo que ele deveria ter por direito, a assistência 

social ainda precisava avançar na redução das desigualdades. O mercado capitalista dita a 

ordem: primeiro a exclusão e depois a inclusão. Os indivíduos são expulsos do “sistema” para 

só mais tarde, talvez, serem reinseridos. No entanto, o que tem sido proposto são políticas que 

asseguram os direitos desses indivíduos apenas temporariamente e não o incluem de fato. A 

inclusão desses “não-cidadãos” precisa ser feita de forma digna, estável e comprometida para, 

aos poucos, romper com essas políticas assistencialistas que há tanto tempo fazem parte da 

nossa história. 

As ações afirmativas são tomadas como uma proposta do governo para incluir 

verdadeiramente alguns desses “não-cidadãos”. A política de ação afirmativa é  

[...] um expediente político-administrativo do governo federal que busca, por meio 
de intervenções no mercado, ou de incentivos nos setores públicos e privados, 
diminuir os efeitos da discriminação nas oportunidades de mercado e em educação 
para a população negra, entre outras minorias. (GRIN, 2004, p.107).  
 

Em um âmbito prático, as ações afirmativas seriam as políticas de cotas, a reserva de 

vagas, a ação compensatória perante o preconceito e a discriminação.  

As políticas de ações afirmativas também são descritas na literatura como “políticas 

de discriminação positiva” ou “políticas de reparação/transformação”. Na África do Sul, de 

acordo com SILVA (2006), sempre houve um medo por parte da população de que o termo 

ações afirmativas remetesse a uma história complexa de batalhas jurídicas nos Estados 

Unidos, e por isso eles optaram por utilizar a definição políticas de reparação/transformação. 

O mais importante é entender todas essas terminologias como “[...] medidas especiais e 

temporárias que, buscando remediar um passado discriminatório, objetivam acelerar o 

processo com o alcance da igualdade substantiva por parte dos grupos socialmente 

vulneráveis, como as minorias étnicas e raciais, entre outros grupos.” (PIOVESAN, 2005, p. 

50). 

De acordo com Maio e Santos (2005), os primeiros passos do governo brasileiro 

favoráveis à implantação das políticas de ações afirmativas surgem durante o mandato de 

Fernando Henrique, porém havia uma intenção muito mais simbólica do que real, e alguns 

projetos elaborados pelo governo não chegaram a ser materializados. Diante desses fatores, a 

guinada na proposta de implementação das ações afirmativas só iria ocorrer em 2001, após a 

Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas 

Correlatas de Intolerância, em Durban (África do Sul), sob a direção da ONU. Segundo 

Moehlecke (2002, p. 209), “[...] somente a partir de 2001 foram aprovadas políticas de ação 



 20 

afirmativa para a população negra por decisão do Poder Público, seguindo a mesma linha dos 

projetos anteriores e tendo como base o sistema de cotas e a ideia da necessidade de 

representação desse setor em diversas esferas da sociedade”. 

No contexto da educação superior, as ações afirmativas têm provocado um impacto 

significativo desde os primeiros debates sobre a sua implantação até os dias atuais. As 

políticas de ações afirmativas nas universidades foram elaboradas com o propósito de 

minimizar o processo de exclusão, pelo menos no âmbito educacional, tão agravado com a 

hegemonia neoliberal.  

Segundo Queiroz e Santos (2006), já no final da década de 90, surgiu um debate mais 

incisivo sobre a inclusão de estudantes negros nas universidades públicas, e algumas 

propostas foram esboçadas em instituições federais. Ainda de acordo com esses autores, a 

primeira proposta de cotas para negros em universidades públicas federais surgiu na 

Universidade de Brasília (UnB), em 1999. Essa proposta previa uma cota de 20% de vagas 

para estudantes negros.  

Em 2001, duas universidades brasileiras já haviam adotado o sistema de cotas: a 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB). Atualmente, grandes universidades públicas, distribuídas em todos os Estados do 

Brasil, já adotaram esse sistema, seja ele destinado à população negra e outras minorias, ou a 

estudantes que frequentaram escolas públicas. Após essa iniciativa, começaram os primeiros 

debates sobre o assunto, principalmente dentro do universo daqueles que iriam prestar o 

vestibular. O acesso dos estudantes de origem popular à universidade pública nunca foi um 

tema tão recorrente nesse contexto.  

Além de discussões extra-acadêmicas, foram iniciados debates nas próprias 

universidades sobre o sistema a ser implantado. Era preciso tornar efetiva uma política 

voltada também para a permanência desse segmento de estudantes. Uma proposta de 

democratização na educação superior deve garantir a continuidade do estudante no curso em 

que ele é admitido e compreender seu caminho na universidade. Uma permanência bem-

sucedida deve resultar de políticas de assistência estruturadas e que permitam cada vez mais 

autonomia aos estudantes. Entretanto, esse é um processo lento e permeado por erros, acertos, 

e discussões controvertidas. Não apenas fora da universidade existem pessoas que são contra 

as cotas, mas também dentro do ambiente acadêmico.  

A pesquisa realizada por Queiroz e Santos (2006) apresenta um debate virtual, 

realizado através de e-mails em um grupo acessado pelo corpo docente da Universidade 

Federal da Bahia, em um período anterior à aprovação da proposta do sistema de cotas pelo 
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Conselho Universitário. Neste debate, uma das falas expõe a oposição em relação ao novo 

sistema: “Não pode em hipótese alguma haver cotas para ninguém. Na vida profissional, não 

haverá cotas para o seu exercício. Entre quem for mais capaz, e pronto!” (QUEIROZ E 

SANTOS, 2006, p. 723).  

Esta afirmativa reflete algumas dificuldades que, posteriormente, foram encontradas 

nas relações entre estudantes de origem popular e seus professores. Netto e Sá (2004, p. 3), 

em um trabalho realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), também 

confirmam a não-aceitação do sistema de cotas por parte de alguns docentes: “Eles resistem à 

presença desses alunos dentro da academia, fazendo questão de ignorar a diversidade, 

mantendo suas mesmas práticas de ensino e, segundo os cotistas, sendo bem mais exigentes 

na avaliação de suas turmas.”  

Estes dois últimos parágrafos descrevem atitudes discriminatórias em relação às 

políticas de ações afirmativas e, inevitavelmente, aos estudantes de origem popular que 

acessam a universidade através do sistema de cotas. De acordo com Munanga (2001), as 

ações afirmativas nos Estados Unidos ocasionaram um sectarismo, com seus defensores e 

seus detratores. Abaixo da linha do equador não foi diferente. No Brasil também existe um 

grupo a favor das cotas e outro que se opõe a elas, porém a discussão não é aprofundada 

quando se fala sobre os resultados dessas políticas e sobre a assistência que tem sido destinada 

a esses grupos historicamente discriminados. Munanga (2001) é um dos autores que 

defendem a implantação de ações afirmativas e justifica veementemente sua posição. Para ele, 

a política de cotas não aumentaria o preconceito em relação aos negros e pobres 

universitários, como afirmam os grupos que se posicionam contra esta política. O preconceito 

sempre existiu e por algum tempo continuará a existir, com ou sem política de cotas. É um 

preconceito que está impregnado na sociedade brasileira. Favorecer a entrada de estudantes 

negros e pobres na universidade, além de reparar uma dívida antiga com essas populações, 

promoverá o conhecimento e o fortalecimento desses grupos: “O racismo contra negros não 

recuou nos Estados Unidos. Mas hoje, graças ao conhecimento adquirido com cotas, eles 

tiveram uma grande mobilidade social, jamais conhecida antes.” (MUNANGA, 2001, p. 41). 

Poucos autores demonstram de forma explícita a sua oposição ao sistema de cotas, 

ou não admitem que essa política possa vir a ser considerada um instrumento de reparação e 

de transformação social.  Maggie e Fry (2002), por exemplo, são autores que fazem uma série 

de críticas às políticas de ações afirmativas no ensino superior a partir de cartas de leitores do 

jornal O Globo. Uma das críticas apresentadas por um leitor, e defendida por eles, diz respeito 

à constitucionalidade das cotas, pois, de acordo com a legislação brasileira, todos são iguais 
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perante a lei. Para os autores, essa é uma premissa que poderia enfraquecer as políticas de 

ações afirmativas, principalmente no que concerne ao sistema de cotas. 

Outros autores, como Maio e Santos (2005) detêm-se a apontar os desafios 

enfrentados na adoção do sistema de cotas em algumas instituições, como ocorreu com a 

Universidade de Brasília, a UnB. Segundo eles, nesta instituição a autodeclaração não foi 

aceita como instrumento único do estudante para decidir a qual grupo étnico ele pertencia e 

esta atitude implicou uma série de questionamentos. A primeira seleção de vestibular da 

Universidade de Brasília, após a implantação do sistema de cotas para negros, estabeleceu 

uma comissão, que teria o poder de decidir, a partir das fotos dos estudantes inscritos no 

vestibular, a qual grupo étnico os candidatos pertenciam e se eles poderiam ser incluídos ou 

não no programa de ações afirmativas. Este episódio provocou muitos constrangimentos, 

dentre eles, o fato de o candidato precisar tirar a foto para homologação da sua inscrição no 

dia da prova. Os candidatos autodeclarados negros deveriam esperar em uma fila para tirar 

foto e posteriormente ter sua “cor” comprovada pela comissão de seleção da UnB. Esse 

sistema de avaliação foi apontado como discriminatório e rompe com os princípios básicos 

defendidos pelas ações afirmativas.  

A maior parte dos estudos sobre ações afirmativas na educação superior aborda 

principalmente a questão da legalidade do sistema de cotas. São discutidos os critérios 

utilizados pelas universidades para avaliar o pertencimento de um determinado estudante aos 

grupos étnicos historicamente discriminados, aos grupos socialmente vulneráveis, ou se o 

sistema de cotas provocaria uma degradação no ensino superior público etc. Outra questão 

frequentemente levantada refere-se à oposição entre políticas de ação afirmativa e políticas 

universalistas, mais abrangentes. No que concerne ao acesso à universidade, defende-se um 

maior investimento na educação básica e na expansão da educação superior em contraposição 

às cotas. Castro (2003, p. 286), afirma que “[...] o desafio maior é como ao mesmo tempo 

combater uma e todas as iniquidades sociais, combinando portanto políticas focalizadas e 

universais, fazendo o nexo entre distintos movimentos sociais e não perdendo a perspectiva 

político-crítica sobre a sociedade estruturada em classes sociais.” A autora defende que as 

políticas precisam estar combinadas para que ocorram melhorias significativas na estrutura do 

país. 

No entanto, não é comum que esse debate enfoque as políticas de assistência 

estudantil destinadas aos jovens de origem popular que ingressaram na universidade através 

do sistema de cotas. As ações afirmativas devem promover não apenas o acesso, mas também 

a permanência do estudante na universidade. Para Portes (2006), a presença de estudantes 
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pobres sempre esteve restrita a cursos menos seletivos. Com exceção de atitudes isoladas de 

alguns reitores, que apoiavam a assistência estudantil, nunca houve um sistema educacional 

organizado para receber esses estudantes na universidade. Esse painel precisou ser modificado 

com a admissão das ações afirmativas na educação superior, pelo menos é isso que se espera 

da universidade: um apoio mais efetivo aos estudantes que ingressaram pelo sistema de cotas. 

Dauster (2001) atribui à universidade o desenvolvimento de um trabalho curricular que 

garanta a apropriação dos códigos da cultura escrita acadêmica e que enfatize a produção e a 

leitura de textos acadêmicos por parte desses estudantes. Esta é apenas uma proposta dentre 

tantas necessárias à sua adaptação e bem-estar. 

A desigualdade na educação é iniciada no ensino fundamental, atravessa o ensino 

médio e atinge a educação superior. Aqueles que conseguem superar tantas adversidades, ao 

chegar à universidade têm inevitavelmente que percorrer um caminho mais difícil do que 

aqueles da rede particular de ensino e de famílias de condição sócioeconômica mais elevada. 

Para que isso aconteça o caminho é o de uma verdadeira parceria entre os estudantes e a 

universidade. 

A entrada (e a permanência) dos estudantes de origem popular nas universidades 

públicas e privadas aponta tensões, conflitos e uma luta permanente para se estabelecer em 

um ambiente próprio às elites. O acesso desses estudantes pelo sistema de cotas aponta tanto 

para um processo de democratização social, como para oportunidades educacionais e sociais 

efetivas. De acordo com Dauster (2004, p. 14), “[...] as fronteiras simbólicas redesenhadas no 

contexto universitário expressam-se nas relações de sociabilidade [...]”. No entanto, estas 

relações não são as únicas fronteiras enfrentadas pelos estudantes no ambiente universitário. 

Para Castro (2006, p. 4), a política de assistência ao estudante deve garantir também “[...] 

apoio acadêmico, auxílio financeiro, apoio psicológico e infraestrutura institucional que 

disponibilize alojamentos, restaurante universitário, laboratório de informática e bibliotecas.”  

Dentre as diversas atuações da universidade no que se refere aos estudantes de 

origem popular, Machado e Paura (2007) descrevem o trabalho que tem sido desenvolvido 

por assistentes sociais da Universidade do Estado no Rio de Janeiro (UERJ). Segundo as 

autoras, há uma política de isenção da taxa de inscrição do vestibular para esses estudantes, 

bem como a concessão de diversas modalidades de bolsas para os alunos ingressantes. O 

programa da universidade também oferece a estes alunos cinco disciplinas instrumentais com 

o objetivo de suprir possíveis deficiências do ensino médio e promover um melhor 

desempenho acadêmico.  
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Todos estes programas de assistência estão voltados para a assessoria do estudante, 

mas a universidade deveria ser igualmente assessorada para que as políticas de ações 

afirmativas fossem bem-sucedidas. Há uma clara resistência de setores hegemônicos, que 

exigem a manutenção de seus privilégios, aquilo que consideram seus direitos, oferecendo, 

assim, resistência e argumentos contra a política de ações afirmativas.  

Para Neves, Raizer e Fachinetto (2007), a função das instituições superiores tem 

sido, cada vez mais, garantir condições para sustentar um processo contínuo de inclusão dos 

estudantes de modo eficaz. Incluir é mais que integrar, é também congregar, compreender, 

abranger, possibilitar convivência de qualidade, além de promover o debate amplo sobre a 

democratização do acesso e a política de permanência adotada entre todas as suas instâncias. 
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3 A ESCOLHA DA ABORDAGEM ETNOMETODOLÓGICA 

 

 

Ao decidir investigar a permanência de estudantes de origem popular, eu estava 

interessada em conhecer o cotidiano desses jovens, a forma como eles percebiam e 

significavam sua experiência no interior da vida universitária. Além disso, queria 

compreender como os estudantes faziam: entender o modo como as pessoas fazem as coisas é 

mais do que entender o que elas fazem, é entender a maneira como elas agem, a forma das 

suas ações, o jeito que elas dão para enfrentar situações ordinárias, corriqueiras, que a vida de 

todos os dias nos impõe. Durante a ida ao campo eu já possuía algumas pré-noções em relação 

ao que os estudantes universitários costumam fazer diante de algumas situações, mas o modo 

como eles organizavam estas ações ainda se constituía um universo a ser explorado.  

Os meus objetivos eram compreender: de que forma os estudantes lidavam com as 

questões institucionais, com as normas e modos de funcionamento da universidade; como eles 

estabeleciam as relações na academia com colegas, professores e funcionários; o modo como 

apreendiam o conteúdo das disciplinas e realizavam as avaliações e de que forma lidavam 

com as questões financeiras que envolviam a sua permanência na educação superior. Em uma 

das entrevistas realizadas, um estudante deu a seguinte resposta quando lhe perguntei como 

agia diante de algumas dificuldades impostas pelo ambiente acadêmico: “A gente sempre vai 

arranjando um jeito”. O que me interessava, no entanto, era compreender o “jeito” que ele 

arranjava, de que modo ele agia diante de situações específicas e a possibilidade de ele 

reconstruir oralmente as etapas das suas ações. Apenas dessa forma teria acesso às estratégias 

reais desenvolvidas no seu cotidiano universitário. 

A etnometodologia, de acordo com Coulon (1995a, p. 30), é “[...] a pesquisa 

empírica dos métodos que os indivíduos utilizam para dar sentido e ao mesmo tempo realizar 

as suas ações de todos os dias: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar.” Sendo assim, essa 

abordagem atenderia à necessidade de referenciar teoricamente a investigação que eu estava 

desenvolvendo. Acredito que, desde o início, esta pesquisa foi orientada por este referencial; 

havia um fazer etnometodológico na escolha do objeto, na forma como eu concebi meu 

projeto, nas minhas idas ao campo e na condução das entrevistas.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), toda a investigação possui uma orientação 

teórica, mesmo que ela não seja explícita. Os referenciais teóricos orientam a investigação, 

principalmente na coleta e na análise dos dados. Em uma pesquisa qualitativa nem sempre o 

investigador tem clareza do seu trabalho antes de desenvolver a coleta e, por isso, seu 
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referencial pode vir a ser modificado no decorrer da investigação. Ainda na construção do 

projeto de pesquisa, eu não tinha tanta clareza em relação à orientação teórica que eu seguiria, 

mas no cotidiano da investigação a etnometodologia fazia-se presente de forma clara. Eu já 

havia sido apresentada a esta abordagem no grupo de pesquisa ao qual pertenço, 

“Aproximações: a perspectiva ethno em psicologia do desenvolvimento”, coordenado por 

minha orientadora, Sônia Sampaio. O convívio com o grupo permitiu uma aproximação de 

fato com a etnometodologia e com outros estudos interacionistas, mas foi a vinda de Alain 

Coulon ao Brasil, em 2008, que confirmou meu interesse nesse modo de fazer pesquisa. Alain 

Coulon é um sociólogo e psicólogo social francês, professor de ciências da educação na 

Universidade de Paris 8 e estudioso da abordagem etnometodológica. Nesse ano ele esteve no 

país por dois momentos: em um encontro promovido pelo grupo de pesquisa, no qual Coulon 

falou sobre sua obra Le métier d’étudiant: l’entrée dans la vie universitaire, que ganhou uma 

tradução brasileira nesse mesmo ano, fazendo com que o autor retornasse ao país para lançá-

lo e aproveitasse a ocasião para ministrar um curso do qual participei: A atualidade do 

interacionismo simbólico e da etnometodologia.  

A etnometodologia é uma vertente sociológica que rompe com as análises clássicas 

da sociologia. Ela surgiu na década de 60, na Califórnia, e tem como fundador Harold 

Garfinkel, que defendia que esta abordagem deveria ser tomada como uma perspectiva de 

pesquisa, como uma nova postura intelectual, sem ser confundida com um método ou uma 

metodologia. (COULON, 1995a). 

O interesse etnometodológico volta-se para o método das pessoas, ou seja, o método 

que as pessoas utilizam para realizar suas ações cotidianas. Um estudante fez a seguinte 

afirmação: “Existem as normas, as leis (na universidade), e você entrando lá, quer você queira 

ou quer você não, as normas vão continuar sendo as mesmas e você tem que encontrar 

métodos pra você se adaptar.”; a partir daí podemos pensar que métodos são esses, como o 

estudante desenvolve esses métodos e como, a partir das suas ações, ele compreende e 

interpreta seu cotidiano. Segundo Coulon (1995a), a sociologia clássica ignora em suas 

análises esta experiência prática e cotidiana dos atores por acreditar que eles estão submetidos 

a um sistema de normas que lhes é exterior. Já os etnometodólogos defendem que a 

organização social é uma produção dos atores, é realização dos membros de um grupo, e o 

que interessa são as ações engendradas por estes membros na construção dos fatos sociais.  

Não apenas a etnometodologia, mas outras vertentes microssociológicas seguem 

nessa perspectiva e defendem uma compreensão dos fenômenos a partir do ponto de vista das 

pessoas, e não do pesquisador. De acordo com Lapassade (2005), as microssociologias 
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abarcam abordagens engendradas tanto no âmbito da psicologia como da sociologia: o 

interacionismo simbólico, a análise institucional e a fenomenologia social, por exemplo, são 

consideradas teorias microssociológicas. Estas vertentes interessam-se pelo cotidiano, pela 

forma como os indivíduos interagem com seus contextos e de que maneira eles constroem 

suas percepções e interpretações do mundo. Talvez, nesta tentativa de romper com 

explicações generalizantes dos fenômenos sociais defendida na sociologia clássica, as 

microssociologias aproximem-se mais da psicologia. Há aí uma fronteira, uma zona de 

contato, de diálogo interdisciplinar que pode fazer muito bem a estudos do tipo psicológico.  

A etnometodologia, especificamente, vai interessar-se pelos etnométodos, os “[...] 

processos que são utilizados na vida cotidiana [...] para comunicar e interpretar o social [...]” 

(LAPASSADE, p. 43, 2005). Os etnométodos constituem um raciocínio sociológico prático, 

uma organização social que produz os fatos sociais. Lapassade (2005) defende a postura de 

Garfinkel ao afirmar que os etnométodos são realizações práticas instituintes, ou seja, elas 

instituem os fatos sociais que, por sua vez, são instituídos pelos etnométodos em uma via de 

retroalimentação; esta compreensão é diretamente inversa ao pensamento da sociologia 

tradicional.   

Para a etnometodologia todo ator social é capaz de interpretar o mundo e de construir 

um raciocínio sociológico prático; sendo assim, interessa aos pesquisadores 

etnometodológicos as definições que as pessoas elaboram, o saber produzido por elas, um 

saber do senso-comum que sempre foi rejeitado pela ciência profissional. Coulon (1995a), ao 

retomar o pensamento de Garfinkel, explica que a sociologia clássica sempre tratou os atores 

sociais como idiotas culturais, incapazes de compreenderem suas próprias ações. Já a pesquisa 

etnometodológica não se propõe a interpretar ou construir sistemas de ações dos atores 

sociais, mas provocá-los a recuperarem a dinâmica das suas próprias ações, por acreditar que 

eles são capazes de desenvolver esta tarefa. 

De acordo com Coulon (2008)2, Alfred Schutz dizia que os sujeitos são todos 

sociólogos no estado prático, ou seja, eles têm a necessidade de objetivar e analisar o mundo 

para viver nele de forma competente. Esta capacidade do sujeito de produzir e significar suas 

ações consiste em um dos conceitos-chave da etnometodologia: a prática ou realização. Já a 

possibilidade de descrever estas ações engendradas pelos sujeitos converte-se em um outro 

                                                
2 Informação divulgada pelo profº Alain Coulon (Universidade Paris 8) durante o curso “A Etnometodologia e o 
Interacionismo Simbólico na atualidade” ministrado em setembro de 2008 no Instituto de Saúde Coletiva da 
UFBA. 
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conceito etnometodológico: a accountability. Accountability é a capacidade dos atores sociais 

tornarem racionais as atividades práticas e poderem, desta forma compartilhá-las com outros.  

A etnometodologia também desenvolveu a noção de indexicalidade; Coulon (1995a) 

afirma que a vida social é constituída através da linguagem e que as palavras são significadas 

de acordo com o contexto e com o locutor que a profere. Sendo assim, as palavras são 

incompletas e o que as fazem ganhar sentido é o processo de indexicalização, de atribuição de 

contexto. Os sujeitos pertencentes a uma determinada comunidade são capazes de se 

compreender pelo caráter indexical das suas falas; se eles são capazes de entender sem 

estranheza o que é dito, isto acontece porque são todos membros desta comunidade. A noção 

de membro também faz parte da abordagem etnometodológica e de acordo com o que foi 

desenvolvido anteriormente, é possível afirmar que esta noção não se constrói apenas a partir 

da questão de pertença social de um sujeito a um determinado grupo, mas vincula-se 

principalmente ao domínio da linguagem compartilhada pelo grupo. O sujeito precisa dominar 

esta linguagem para ser considerado um membro. De acordo com Coulon (1995a, p. 48) 

“Uma vez ligados à coletividade, os membros não têm necessidade de se interrogar sobre o 

que fazem.”; eles compartilham a linguagem e conseqüentemente os valores e ações 

atribuídos ao seu grupo de pertencimento. 

Por fim, a reflexividade, também um conceito chave da etnometodologia, referir-se-á 

às “[...] práticas que ao mesmo tempo descrevem e constituem o quadro social.” (COULON, 

1995a, p. 41), ou seja, ela define não apenas as ações, mas também as formas como estas 

ações ao serem desenvolvidas mantêm um quadro social e são responsáveis pela forma que 

este quadro adquire. Pais (2007, p. 28, grifo do autor), reforça a compreensão 

etnometodológica e acrescenta: “A reflexividade implica que qualquer descrição seja uma 

referência a algo, mas, ao mesmo tempo, faça parte desse algo. As descrições não são apenas 

usadas por seu carácter descritivo. Elas são acções sociais.”. 

Estes conceitos serão retomados durante a análise dos dados, o que deve permitir 

uma melhor compreensão ao serem vinculados às ações dos informantes desta pesquisa. Neste 

estudo, o olhar etnometodológico estará voltado para o discurso dos estudantes no que tange 

às ações realizadas por eles no cotidiano da universidade. Interessa-nos a descrição desses 

atores sobre suas ações durante seu percurso universitário, como eles atravessam seus 

itinerários, quais as formas encontradas por eles para driblar as situações que são típicas desse 

ambiente. Do ponto de vista teórico, a problemática de pesquisa aqui apresentada se depara 

com o desafio de construir um arcabouço conceitual capaz de conceber a ação dos atores no 
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contexto, neste caso, o cotidiano dos estudantes de origem popular matriculados em cursos 

considerados de alto prestígio social. 
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4 A ENTRADA EM CAMPO: OS ETNOMÉTODOS DA PESQUISA 

 

 

A etnometodologia defende que os pesquisadores, a fim de tornarem possíveis suas 

explicações e interpretações, devem ser “[...] testemunhas diretas dos fenômenos que são 

tomados como objeto.” (COULON, 1995b, p. 53, grifo do autor). Esta forma de fazer 

pesquisa requer uma inserção aprofundada no campo que possibilite o acesso aos pormenores 

que permeiam a vida cotidiana. Para ter acesso a tudo isso, escolhi algumas técnicas de coleta 

de dados utilizadas em pesquisas etnometodológicas e bastante difundidas pela etnografia: 

observação participante, entrevistas narrativas e diário de campo. A questão é que minha 

pesquisa não apresentava um campo delimitado e os sujeitos a serem selecionados deveriam 

enquadrar-se em um perfil bastante específico. Como encontrar os sujeitos da pesquisa? 

Como e onde desenvolver minhas observações? Estaria o campo da pesquisa restrito aos 

prédios da universidade? Poderia observar qualquer estudante, dentro ou fora da academia? 

Após as dúvidas, as etapas de construção dos meus etnométodos. 

 

 

4.1 A SELEÇÃO E APROXIMAÇÃO DOS SUJEITOS: OS PRIMEIROS PASSOS DA 
CAMINHADA 

 

 

Antes de dar início à minha ida ao campo, defini alguns requisitos que deveriam ser 

preenchidos pelos participantes da pesquisa. Deveriam constituir como amostra dessa 

investigação estudantes de origem popular, mais especificamente jovens que ingressaram na 

universidade pelo sistema de cotas e que estivessem matriculados em cursos considerados de 

alto prestígio social. Esta seleção era necessária a fim de investigar o cotidiano desses 

estudantes que tinham sido beneficiados pelas políticas de ações afirmativas e que romperam 

com uma tradição sociocultural ao acessarem cursos tão tradicionais na nossa sociedade. Por 

causa de os estudantes terem que retomar parte do seu percurso universitário, era também 

importante que eles tivessem atravessado ao menos o primeiro ano da graduação para que 

pudessem refletir acerca da sua experiência na vida universitária e sobre esta nova condição 

de estudante. 

Os cursos que estabeleci como sendo de maior prestígio na Universidade Federal da 

Bahia foram Direito, Odontologia, as Engenharias e Medicina. A proposta inicial era 
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entrevistar um estudante de cada curso e, no caso das Engenharias, selecionar apenas um 

estudante de uma das diversas áreas. Para estabelecer quais seriam esses cursos de alto 

prestígio social utilizei como referência o trabalho realizado por Queiroz (2004). Esta autora, 

em um artigo sobre a presença/ausência dos negros nas universidades brasileiras, discute o 

prestígio de alguns cursos de graduação a partir de uma pesquisa, realizada na Região 

Metropolitana de Salvador, sobre o valor das profissões no mercado de trabalho. De acordo 

com Queiroz, esta pesquisa tomou como referência o elenco de cursos oferecidos pela UFBA 

e que resultaram em uma escala de prestígio de cinco posições - Alto, Médio alto, Médio, 

Médio baixo e Baixo. Essa mesma escala de prestígio respaldou posteriormente um estudo 

sobre as desigualdades raciais na UFBA. Dentre os cursos de alto prestígio social estavam: 

Medicina, Direito, Odontologia, Administração, Processamento de Dados, Engenharia 

Elétrica, Psicologia, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Arquitetura e Engenharia 

Química. Resolvi trabalhar apenas com estudantes de Medicina, Direito, Odontologia e uma 

das Engenharias supracitadas. Selecionei esses cursos por causa da tradição social que eles 

apresentam e porque eles compartilham um mesmo aspecto: todos os profissionais dessas 

áreas são imediatamente tratados como doutores, independentemente de apresentarem essa 

titulação acadêmica.  

Um outro aspecto que restringia o universo da minha amostra era o fato de os 

sujeitos da minha pesquisa terem que ser estudantes de origem popular que acessaram a 

universidade através da política de ações afirmativas. É importante ressaltar que parte dos 

estudantes de origem popular ignora esta política e prefere concorrer às vagas da universidade 

do mesmo modo que estudantes provenientes de escolas particulares. Outro fator a ser 

ressaltado é que nem todos os estudantes que acessam a universidade pelo sistema de reserva 

de vagas configuram-se como estudantes de origem popular; em Salvador há algumas escolas 

públicas que detêm um ensino de alta qualidade, como os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, os antigos CEFETs, centros de educação tecnológica, e o Colégio 

Militar, uma escola militar do Exército brasileiro que possui um processo de seleção 

altamente rigoroso e concorrido. 

Diante desses requisitos, uma das minhas dificuldades iniciais consistiu em encontrar 

formas de acesso a estudantes com esse perfil. O fato de ter concluído uma graduação pouco 

tempo antes de desenvolver essa pesquisa fazia com que eu ainda tivesse alguns amigos 

cursando a graduação na UFBA. Dessa forma cheguei à estudante de Medicina, por exemplo. 

Outro tipo de informante privilegiado foram colegas do grupo de pesquisa que moravam na 

Residência Universitária e que indicaram os estudantes de Direito e Odontologia. Assim, em 
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dezembro de 2008 eu já havia selecionado e realizado a entrevista com três sujeitos. O maior 

desafio, no entanto, foi encontrar um estudante que cursasse Engenharia. Cheguei a procurar 

alguns estudantes na Residência, mas nenhum aceitou participar da pesquisa, embora não 

fizessem essa recusa de forma direta, o que criava certa expectativa logo depois frustrada na 

medida em que não atendiam às minhas ligações ou diziam não ter tempo para conceder as 

entrevistas. 

Entre o final de dezembro de 2008 e início de março de 2009 a coleta tornou-se 

inviável, pois os estudantes estavam de férias e a universidade sem aulas, com alguns grupos 

de pesquisa sem funcionar. Só após o início das aulas encontrei o último sujeito que iria 

compor a amostra da minha pesquisa, o estudante de Engenharia. Esse estudante foi indicado 

por uma amiga, que, ao saber do meu projeto, disse que conhecia um estudante que havia sido 

aluno de sua mãe ainda no ensino médio em uma escola pública de Salvador.  

Bogdan e Biklen (1994) alertam que para desenvolver as entrevistas narrativas, o 

pesquisador deve buscar conhecer antes o entrevistado e deixá-lo mais à vontade. O 

entrevistado deve sentir-se bem, pois ele desempenha um papel central na condução do 

estudo: é o seu depoimento que irá guiar a análise e a interpretação dos dados. Sem dúvida, o 

processo de seleção dos sujeitos também contribui para o comportamento dos entrevistados 

nessa investigação. Recorrer a informantes privilegiados pode aproximar mais o pesquisador 

do entrevistado e deixá-lo mais seguro ao conceder a entrevista. Depois de apresentar as 

estratégias para seleção e aproximação desses estudantes, vou falar sobre eles: os informantes 

da pesquisa. 

 
 
4.2 OS ESTUDANTES E SEUS ITINERÁRIOS 

 

 

Finalmente eu havia encontrado todos os estudantes da minha pesquisa; todos 

estudantes de origem popular, cada um representando um dos meus cursos de interesse, cada 

um com sua história, com seu caminho e itinerância.  

O primeiro estudante que entrevistei pertencia ao curso de Direito; com ele realizei 

duas entrevistas. A primeira delas foi em uma das residências universitárias da UFBA, e a 

segunda no Palacete das Artes Rodin Bahia, ambas por indicação dele. A ida ao Palacete das 

Artes foi extremamente gratificante; nós visitamos a exposição “Abraços na Arte: Brasil – 

Japão”, em homenagem ao Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, e depois seguimos 
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para a entrevista. Eu não conhecia o espaço; ele me disse que o frequentava regularmente. 

Naquele momento, senti que era um pouco estrangeira na minha própria cidade. E ele, o 

estrangeiro em questão, vindo do interior, estava bastante à vontade, apresentava-me às obras 

e falava de outras exposições que havia prestigiado. Imaginei também como algumas pessoas 

que se opõem às políticas de cotas questionavam o capital cultural desses estudantes de 

origem popular, e utilizam este questionamento para defender sua postura contra a entrada 

deles na educação superior.  

Ele é um estudante residente, chegou a Salvador um ano antes da sua entrada na 

universidade para fazer cursinho e vivia em uma residência apoiada pela prefeitura de sua 

própria cidade. Na primeira vez que tentou vestibular, passou apenas na primeira fase, mas 

isso entusiasmou suficientemente sua família, que o incentivou a ampliar sua formação e 

tentar o vestibular mais uma vez. Seu pai não queria que ele fosse para a capital; tinha medo 

de não conseguir sustentar o filho, mas depois aceitou e, junto com sua mãe, seu irmão e mais 

uma tia dividiram as despesas do estudante por algum tempo. Lahire (2004) defende que 

algumas diferenças entre as famílias de meios populares tornam-se essenciais na distinção dos 

modos como elas influenciam as trajetórias escolares dos seus filhos. Essa é uma das famílias 

que entende a importância da continuidade dos estudos e promove uma série de ações para 

permitir o prolongamento da trajetória escolar. 

A segunda entrevista foi com a estudante de Medicina e aconteceu em um dos 

prédios da universidade. Essa estudante morava no interior, em uma comunidade 

remanescente de quilombos, e chegou a Salvador também um ano antes da sua entrada no 

vestibular para fazer cursinho. Ela veio morar na casa de um casal onde sua tia trabalhou 

durante alguns anos. Ela já pensava em continuar seus estudos após o ensino médio, mas 

possivelmente faria isso em alguma cidade próxima ao lugar onde vivia. Com o convite desse 

casal, sua família a incentivou a continuar os estudos em Salvador, e ela vive até hoje com 

eles em um bairro nobre da cidade. A princípio ela queria ser enfermeira, mas como estudava 

bastante na época do cursinho e vinha apresentando bons resultados, algumas pessoas 

começaram a levantar a possibilidade de ela prestar vestibular para Medicina; ela aceitou o 

desafio. 

O terceiro estudante que conheci foi o de Odontologia. Ele vive em uma das 

residências universitárias e nosso encontro aconteceu de forma inesperada. Eu havia ido à 

Residência entrevistar outro estudante de Odontologia com quem havia falado por telefone. 

Ao chegar lá, esse estudante me disse que estava no primeiro ano do curso e que talvez seu 

relato não contribuísse tanto para a minha pesquisa; fui obrigada a concordar com ele. Ter 
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cursado o primeiro ano da graduação era um dos requisitos para a seleção dos informantes, 

assim, esse estudante me apresentou a um colega que também cursava Odontologia, mais 

adiantado na graduação e que concordou com a entrevista. Esse estudante morava em uma 

cidade próxima a Salvador e passou no vestibular assim que concluiu o ensino médio. Ele me 

disse que fez cursinho paralelamente ao 3º ano, o que facilitou seu acesso à universidade. 

Assim que chegou do interior tentou uma vaga para Residência, mas não conseguiu, por isso 

morou um tempo na casa de seu padrinho, com uns primos, em um bairro popular da cidade, 

distante da universidade. Quase um ano depois conseguiu a vaga na Residência o que facilitou 

bastante sua permanência.  

O último sujeito entrevistado, o estudante de Engenharia, sempre morou em Salvador 

e estudava em um colégio público referência, situado em um bairro nobre da cidade. A sua 

entrada na universidade não se deu imediatamente após o término do ensino médio; ele fez 

cursinho por um ano com a ajuda de uma professora de biologia. O estudante contou que essa 

professora o ajudou bastante nesse processo de transição, principalmente por ter custeado as 

despesas com o cursinho e por ter conseguido material de estudo para reforçar a sua 

preparação para o vestibular. Quando nos falamos por telefone ele se mostrou bastante 

reticente a participar da pesquisa, mesmo assim aceitou meu convite. Ele fez algumas 

perguntas sobre a questão do sigilo em relação à identidade do participante; eu expliquei um 

pouco mais sobre o que continha o termo de compromisso e disse que esse documento deveria 

ser assinado tanto por ele, quanto por mim, reafirmando o comprometimento com a pesquisa e 

os cuidados que existem para preservar a identidade do sujeito. Sugeri que nos 

encontrássemos na faculdade, mas ele não concordou, achou que não seria bom; entendi que 

não queria que outras pessoas soubessem que era sujeito da minha pesquisa. Marquei então 

em um ambiente neutro, ele aceitou e ao me encontrar disse que só aceitou participar da 

entrevista porque eu havia sido indicada por uma pessoa que ele conhecia e respeitava. Todo 

o tempo parecia bastante desconfiado e acredito que esta desconfiança só se desfez no nosso 

segundo encontro, ao longo de uma observação participante quando conversamos mais sobre 

o meu projeto. 

Em nenhum momento apliquei qualquer questionário sóciodemográfico a fim de 

definir aspectos que revelassem a origem popular desses estudantes e que pudessem ser 

utilizados como critério para suas participações. Sempre defendi que, em alguma medida, a 

história de vida desses jovens revelaria suas origens e apenas aproximando-me deles e 

conhecendo um pouco mais o perfil de cada um é que poderia avaliar se eles se configuravam 

como sujeitos possíveis da minha investigação. Explicava também a todos que era esse o 
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termo que utilizava para designá-los no meu projeto e perguntava se eles tinham alguma 

oposição a essa denominação; todos disseram que não e diziam reconhecer-se nessa 

classificação. Piotto (2007, p. 28) afirma que “[...] as condições de existência das camadas 

populares, assim como das demais camadas sociais, não constituem uma realidade 

homogênea.” Essa autora desenvolveu uma pesquisa sobre estudantes de origem popular em 

uma universidade pública e por causa de uma dificuldade de definição do conceito de “classe 

média”, bem como as críticas existentes em relação a esse conceito, ela optou por utilizar o 

termo camadas populares, da mesma forma que havia utilizado em outra pesquisa anterior o 

termo camadas médias. Assim como Piotto (2007), defendo o uso do termo origem popular 

na minha pesquisa. 

Charlot (2000) reafirma essa dificuldade ao tentar designar o termo “famílias de 

categorias sociais populares”. Para ele, a indefinição do termo conduz os pesquisadores a 

formas distintas de categorias; no seu caso, as famílias descritas como “populares” são 

aquelas que “ocupam uma ‘posição dominada’ na sociedade, vivem em situações de pobreza 

ou precariedade, produzem uma configuração teórica e prática do mundo que traduz ao 

mesmo tempo sua posição dominada e os meios implementados para viver ou sobreviver 

nessa posição [...]” (CHARLOT, 2000, p. 11). 

Outro aspecto faz com que eu defenda o uso desse termo em vez da utilização de 

“classes sociais”; embora as discussões sobre classes sociais possam contribuir com 

explicações para alguns comportamentos dos sujeitos dessa investigação, essas teorias não 

explicam o modo como cada estudante desenvolve suas ações, o raciocínio sociológico 

prático que possibilita os etnométodos desenvolvidos por eles; desta forma, não explica o 

objeto central desta investigação. Para a etnometodologia a realidade social é constantemente 

criada pelos atores, não é um dado pré-existente. Aos etnometodólogos não cabe tentar 

entender como as normas podem determinar as ações, mas como essas mesmas normas são 

utilizadas pelos atores sociais como um recurso que permite interpretar e construir uma 

situação (LAPASSADE, 2005). Coulon (1995a) afirma que por defender esse princípio é que 

a etnometodologia dará tanta atenção ao modo como os membros tomam suas decisões; para 

ele, esses etnométodos desenvolvidos pelas pessoas é que atualizam as regras e normas 

sociais, dando realidade, por sua vez, aos fatos sociais. 

Sendo assim, elaborei apenas uma única pergunta, a todos os estudantes, que estava 

relacionada ao nível de escolaridade dos seus pais: perguntei a eles se seus pais possuíam 

nível superior. Todos disseram que não; apenas a estudante de Medicina afirmou que sua mãe 

cursava atualmente uma graduação, em uma instituição privada de ensino superior na região 
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onde ela morava e que entrou na faculdade depois dela, mas ainda não havia concluído o 

curso. Essa pergunta era importante para compreender o quanto esses estudantes estavam 

familiarizados com a noção de universidade, quais pré-noções eles possuíam acerca desse 

universo e de que forma seus processos de afiliação seriam influenciados por essas pré-

noções. De acordo com Coulon (2008) o processo de afiliação é uma condição para ingressar 

em novas modalidades da vida intelectual, por isto essa noção torna-se fundamental dentro da 

discussão sobre permanência de estudantes de origem popular na educação superior. 

 
 
4.3 A COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados foi dividida em duas etapas: em um primeiro momento realizei as 

entrevistas e, após as transcrições, eu acompanhei todos os estudantes durante um turno ou 

um dia em alguma atividade desempenhada por eles e relacionada ao ambiente universitário. 

Todos os estudantes foram entrevistados apenas uma vez, com exceção do estudante de 

Direito, entrevistado duas vezes. As entrevistas foram gravadas, transcritas e posteriormente 

analisadas utilizando a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin. Na segunda etapa da coleta, 

além de acompanhar os estudantes e realizar mais intensamente a observação participante, 

aproveitava o momento para retomar alguns temas não contemplados na primeira entrevista 

ou esclarecer algum ponto que não tivesse sido suficientemente explorado, porém esses 

relatos não foram gravados. Em relação ao estudante de Direito, a segunda entrevista foi 

necessária por eu acreditar que não houve uma saturação dos objetivos ao longo do primeiro 

encontro. 

O formato das entrevistas utilizadas nesta pesquisa se insere nos estudos sobre 

pesquisa narrativa. A escolha por essa técnica justifica-se na definição de Jovchelovitch e 

Bauer (2007), quando esses autores afirmam que as narrativas traduzem a necessidade que o 

indivíduo tem de contar histórias e por isso elas adotam o sistema de narração no lugar de um 

esquema pergunta-resposta. Dessa forma, intencionalmente eu propiciei uma narração 

autossustentável e evitei interrupções durante a produção da narrativa pelo sujeito. Em 

algumas entrevistas, a pergunta inicial serviu como um fio condutor para o desenvolvimento 

do discurso do sujeito, sem que fosse necessário lançar muitas perguntas, mas em outras 

situações precisei exercer alguma interferência para mobilizar o entrevistado. 
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As entrevistas narrativas estiveram focadas, especificamente, no período que 

compreendia a entrada desses estudantes na universidade e o momento de realização das 

entrevistas, embora todos os estudantes tenham feito referências ao momento anterior a sua 

entrada na universidade. Alguns chegaram a me perguntar se era necessário falar sobre o 

período que corresponde ao ensino médio e às escolhas pelo vestibular e, embora eu reiterasse 

que o foco da minha pesquisa era a permanência no ensino superior, muitos retomavam parte 

da sua trajetória na educação básica. Os estudantes do interior do estado, por exemplo, 

narraram sua chegada a Salvador, as descobertas relativas não apenas à universidade, mas à 

própria cidade. Outros reforçaram as dificuldades que antecedem o momento do vestibular, a 

escolha do curso, os incentivos da família e de pessoas próximas etc. 

Segundo Gaskell (2007), este tipo de investigação dura em média uma hora e o 

pesquisador deve preparar um tópico-guia cobrindo os objetivos centrais a serem investigados 

(ver anexo II). As minhas entrevistas cumpriram esse tempo previsto e duraram entre 45 

minutos a uma hora, ou pouco mais de uma hora. Esse tópico-guia serviu como referência 

para a construção das entrevistas, embora as perguntas não fossem seguidas de forma rígida. 

Durante toda a entrevista me mantive focada no discurso dos informantes: buscava 

desenvolver novas questões a partir das suas próprias falas e tinha o cuidado de contemplar 

situações relacionadas aos objetivos previamente definidos. Também foi preciso esclarecer ao 

entrevistado a necessidade da utilização de um gravador e deixá-lo seguro quanto ao 

tratamento confidencial das informações para que a entrevista se tornasse o mais natural 

possível. Decidi, inicialmente, que cada estudante poderia definir um nome fictício a ser 

utilizado na análise. Todos os estudantes concordaram, com exceção do estudante de 

Engenharia. Ele disse ter receio que o nome sugerido por ele pudesse ser o nome de outro 

estudante do seu curso e que isso poderia provocar alguma confusão posterior. Ele sugeriu, 

então, que cada estudante fosse referenciado pelo seu próprio curso (estudante de Direito ou 

estudante de Medicina, por exemplo). Como esse estudante já havia demonstrado outros 

receios em relação ao sigilo da sua identidade, resolvi acatar a sua sugestão. 

A entrevista narrativa, como técnica de pesquisa, foi formatada por Schutze ainda na 

década de 70 e, atualmente, é possível identificar infinitas variações de narrativas, em 

contextos também diversificados. No entanto, Ollerenshaw e Creswell (2002) alertam para um 

fator comum a todas as entrevistas narrativas: nesse tipo de abordagem, o pesquisador 

enfatiza a importância da aprendizagem a partir dos participantes daquele cenário estudado e 

essa aprendizagem acontece através das histórias individuais contadas pelos indivíduos. Esta 

noção defendida por Ollerenshaw e Creswell (2002) afina-se com as noções 
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etnometodológicas apresentadas por Coulon (1995a, 1995b). Para a etnometodologia, o 

pesquisador deve levar em conta o contexto em que a ação ocorre, bem como considerar a 

capacidade que o ator social tem em descrever e compreender o raciocínio subjacente às suas 

próprias ações.  

A pesquisa narrativa, quando comparada aos métodos tradicionais de pesquisa, 

permite ao pesquisador um acesso à experiência passada e, ao mesmo tempo, ele poderá 

analisar o aqui-agora, ou seja, o momento em que esta experiência passada é relatada pelo 

próprio sujeito. Sendo assim, o mesmo evento pode ser tomado a partir de pontos de vista 

diferentes e ganhar novos sentidos. As abordagens narrativas favorecem a retomada de 

experiências e, dessa forma, o sujeito pode reconstruir sua história através de uma sequência 

de fatos (BAMBERG, 2008?). Nessa pesquisa, os estudantes foram capazes de reconstruir 

suas experiências como estudantes universitários e retomar grande parte das situações que 

envolveram e envolvem sua permanência.  

A observação participante, por sua vez, ocorreu no momento em que realizei o 

acompanhamento de algumas tarefas diárias dos estudantes. Essa é uma técnica utilizada 

frequentemente nas investigações etnográficas e que se consolidou dentro dessa perspectiva. 

Bogdan e Biklen (1994) defendem dois extremos da observação participante: em um extremo 

o investigador possui uma longa inserção no grupo e desenvolve as tarefas desenvolvidas 

pelos membros, e no outro, encontra-se o investigador, que é menos participante e não 

desenvolve as tarefas do grupo. A observação proposta nesta pesquisa se localizou neste 

continuum, entre os dois extremos definidos pelos autores.   

O fato de esta pesquisa apresentar sujeitos com perfis bastante específicos 

impossibilitava uma observação mais descomprometida, em qualquer ambiente universitário. 

Eu não poderia, por exemplo, considerar um diálogo ou qualquer ação movida por um 

estudante sem me certificar de que ele pertencia ao perfil definido pela investigação, sendo 

assim, tive que me restringir à observação dos estudantes selecionados previamente. Outra 

situação que limitou o meu processo de observação foi a interferência que a minha presença 

provocou na rotina de alguns estudantes; era inevitável a pergunta de colegas e às vezes 

professores, querendo saber quem eu era. Realizar esse acompanhamento durante um dia foi 

um processo tranquilo, mas não acredito que fosse possível fazer isso por mais vezes ao longo 

do semestre. Alguns estudantes achavam melhor que eu não participasse de atividades como 

as reuniões de grupo, por exemplo; preferiam apenas que eu assistisse às aulas. Outros foram 

mais flexíveis e permitiram que eu os acompanhasse desde a Residência até a atividade que 

eles iriam desenvolver. 
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A minha proposta inicial era acompanhá-los durante todo um dia, desde a sua ida 

para a aula ou para alguma atividade, até o encerramento dessa tarefa. Todos os estudantes 

concordaram imediatamente com essa proposta, exceto o estudante de Engenharia. Ainda na 

entrevista lancei essa possibilidade de acompanhá-lo e ele se recusou, disse que já havia dito 

para mim tudo que era importante e que achava melhor que eu não o acompanhasse. Depois 

de alguns meses voltei a procurá-lo e repeti o convite; expliquei que esse encontro não seria 

apenas para retomar algumas questões da entrevista, mas era também um momento para eu 

me aproximar do seu cotidiano universitário. Ele aceitou, mas pediu que eu o acompanhasse 

apenas um turno e, brincando, disse que eu não aguentaria acompanhá-lo um dia inteiro e para 

me “poupar”, achava melhor restringir o meu tempo de acompanhamento.  

Dentre os acompanhamentos que realizei, o mais longo foi o do estudante de Direito. 

Nós nos encontramos ainda de manhã próximo à residência universitária e seguimos para a 

faculdade. Ele estava atrasado para a reunião de grupo. Depois assistimos a uma aula de 

“Direitos Fundamentais” e seguimos para a Defensoria Pública. Da defensoria fomos ao 

restaurante universitário almoçar. Voltamos caminhando para a Faculdade de Direito, pois ele 

tinha uma reunião do seu grupo de pesquisa à tarde. À noite, quando terminou a reunião do 

grupo, voltamos para o restaurante universitário, jantamos e ele seguiu para sua aula de 

Inglês, mas eu não o acompanhei nesta última atividade. 

O segundo acompanhamento foi o do estudante de Odontologia. Encontrei-o ainda 

cedo na residência universitária, quando ele partia para uma atividade em uma escola 

comunitária de um bairro popular de Salvador. Essa atividade faz parte de um projeto 

vinculado ao Programa Permanecer3. Quando saímos da residência, nos encontramos com 

uma estudante, sua colega, que faz parte do mesmo projeto para pegarmos o ônibus. Ao 

chegarmos à escola, a atividade era fazer um levantamento da saúde bucal das crianças e 

acompanhar uma escovação coletiva de dentes.  

Depois da atividade, voltamos juntos no mesmo ônibus e a sua colega me perguntou 

o que eu fazia. Como ele não respondeu, fiquei desconcertada por não saber se ele se 

incomodaria caso eu falasse a verdade; mesmo assim resolvi dizer apenas que estava fazendo 

uma investigação sobre estudantes universitários. Sua colega começou então a fazer mais 

perguntas do tipo: “Sua pesquisa é com todos os estudantes?”, ou “O que você quer investigar 

na sua pesquisa?”. Não quis comentar que se tratava de uma pesquisa com jovens que 

                                                
3 O Permanecer é um programa de apoio social voltado para a permanência de estudantes de origem popular na 
educação superior e que está vinculado à Coordenadoria de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade da Pró-
Reitoria de Assistência Estudantil da UFBA. 
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entraram pelo sistema de cotas, normalmente essa é uma questão que provoca desconforto 

para alguns estudantes. Falei apenas que era um trabalho sobre a permanência de estudantes 

de origem popular, pois imaginei que ela sabia que o seu colega era um estudante residente e, 

atualmente, os estudantes residentes são todos pertencentes a camadas populares. Por ela 

também fazer parte de um projeto como o Permanecer, imaginei que sua trajetória tivesse sido 

muito similar à do estudante que eu acompanhava, ao menos no que se refere à educação; 

estava certa. Ela tinha estudado em escola pública, o que me deixava certamente mais 

tranquila, pois não era uma estudante que teria, por exemplo, uma postura discriminatória, em 

relação à origem social do meu entrevistado. Mesmo depois dessa situação, a cada 

acompanhamento não perguntava ao estudante como ele queria que eu me apresentasse; 

esperei que alguns pudessem colocar alguma questão quanto à minha identidade, mas nenhum 

deles fez isso, sendo assim, prossegui. 

O estudante de Engenharia preferiu que eu o encontrasse na própria faculdade e 

marcamos pouco antes da sua aula. Esse estudante, sem dúvida, foi o que mais levantou 

questões sobre a sua participação na pesquisa. Durante as entrevistas disse que não podia falar 

sobre tudo que sabia, que seus relatos envolveriam muita gente e, mesmo que eu assegurasse 

o sigilo da identidade dos sujeitos citados, ele se recusava a falar mais. Na primeira entrevista, 

ao final da sessão, ele pediu para falar sobre as ações afirmativas e sobre o que ele pensava a 

respeito da política de cotas, tudo isso foi registrado. Em certo momento ele disse para mim 

que não sabia o que eu achava das cotas e que, possivelmente, eu tinha estudado em um 

colégio particular, o que, tudo indicava, o levava a crer que eu me posicionava contra essa 

política. Quando na transcrição este tema chamou minha atenção, resolvi retomar a questão no 

nosso segundo encontro.  

Assim que o encontrei na porta da faculdade, ele se desculpou pelo atraso e eu disse 

a ele que não se preocupasse, pois tinha aproveitado o tempo para almoçar. Ele então 

perguntou se eu havia lanchado na cantina da faculdade. Quando lhe disse que havia 

almoçado em um restaurante a quilo próximo, ele comentou “quem tem dinheiro pode fazer 

essas coisas.” Esta sua intervenção me trouxe um sentimento desconfortável e recorrente 

quando ele cruza com um estudante, seu colega de turma, portando um laptop, a quem dirigiu 

a mesma observação feita a mim minutos antes. Refletindo sobre esses eventos percebi o 

quanto de indignação havia em seu discurso. Chamo atenção para a maneira como o 

pesquisador pode ser mobilizado por um comentário do entrevistado. Aproveitei este dia para 

conversarmos mais sobre o meu projeto e expor as minhas ideias. Percebi que ele 

compreendeu qual era minha perspectiva e naquele momento era isso que importava; a partir 
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daí ele me pareceu menos desconfiado e conseguiu desenvolver um diálogo aberto. Era 

importante fazê-lo sentir-se à vontade para prosseguir com a investigação. 

A última entrevista realizada foi com a estudante de Medicina. Era final de semestre, 

véspera de um feriado, a faculdade estava vazia. Tentamos marcar ao longo do semestre, mas 

não foi possível; ela preferia que eu a acompanhasse apenas nas aulas e, além disso, ela tinha 

avaliações frequentes e pedia que eu não marcasse o acompanhamento próximo a uma 

avaliação ou no dia em que a realizaria. Sendo assim, no dia em que fui encontrá-la havia 

poucos colegas com ela. Cheguei à faculdade de Medicina, esperamos o professor chegar e 

entramos na sala. Talvez esta tenha sido a observação mais breve e com pouco tempo de 

contato com ela ou com outros estudantes, mas alguns diálogos que ela travava com os 

colegas interessavam bastante à minha investigação. Além disso, pude ficar todo o tempo na 

sala de aula, observando as interações que iam sendo estabelecidas e enriquecendo meus 

registros. 

Não sei se é possível considerar estas minhas observações exatamente em um 

esquema tradicional de observação participante, ao menos nos modos como alguns autores se 

referem e que preveem uma inserção prolongada no campo. As minhas observações foram 

mais pontuais, no entanto participei da rotina dos estudantes, desenvolvendo tarefas 

acadêmicas como assistir a aulas, auxiliar nas atividades desenvolvidas, percorrer os 

caminhos até os espaços onde as tarefas eram realizadas etc. Acredito que realizei uma 

observação ativa, no entanto, a dificuldade em retornar ao campo por mais vezes não permitiu 

um maior prolongamento da atividade. 

O diário de campo, por sua vez, foi elaborado a partir dos contatos estabelecidos com 

os estudantes, tanto nas entrevistas como nas observações. O diário também é uma técnica 

recorrente nas pesquisas etnográficas, e foi essencial para registrar aquilo que eu ia 

observando em todo o percurso da coleta. De acordo com Bogdan e Biklen, (1994), o diário 

de campo reúne descrições do grupo observado, objetos, lugares, acontecimentos, conversas e 

também pode ser utilizado como um espaço para o pesquisador anotar suas reflexões, ideias, 

dúvidas etc. Exatamente desta forma relatei o que foi vivenciado e o que eu ia refletindo ao 

longo da pesquisa: as ideias iam direto para o diário para que não se perdessem na memória. 

A coleta de dados se configurou de fato como uma via de acesso ao modo como os 

estudantes percebem seu cotidiano, o interpretam e constroem suas ações. Todas as vivências 

desses jovens, relacionadas à permanência na educação superior e que formam o corpus dessa 

pesquisa, foram acessadas através das entrevistas e das observações e eram registradas no 

diário de campo. Técnicas de coleta de dados e teorias se afinaram para garantir a construção 
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desse caminho da pesquisa até a análise dos dados, mas antes, algumas considerações acerca 

do conceito de afiliação. 
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5 NOTAS SOBRE O CONCEITO DE AFILIAÇÃO 

 

 

Na obra Etnometodologia e Educação, Coulon (1995b) já apresenta algumas noções 

sobre o conceito de afiliação, que nesta edição foi traduzida como filiação. O interesse do 

autor por este conceito se dá a partir de uma pesquisa desenvolvida por ele sobre a entrada dos 

estudantes na vida universitária. Coulon (1995c) destaca referências centrais para a 

elaboração desse conceito, como a noção de habitus de Bourdieu e a noção de membro 

utilizada por Harold Garfinkel. As ideias defendidas por esses autores fundamentam o 

conceito desenvolvido por Alain Coulon que deu origem ao livro A condição de estudante: a 

entrada na vida universitária, em 2008. 

Ainda em Etnometodologia e Educação, Coulon (1995a) mostra uma clara 

associação entre o conceito de afiliação e a noção de membro. Para o autor, o estudante 

afiliado é aquele cuja competência torna-se uma rotina, ele possui todas as características de 

um membro e desenvolve as tarefas sem estranhamento. A afiliação do sujeito implica no fato 

de ele deixar de pensar no que está fazendo e simplesmente conseguir desenvolver as ações 

cotidianas de uma forma “automática”. No livro A condição de estudante, o autor amplia sua 

definição e afirma que a afiliação é o método pelo qual as pessoas adquirem um novo status 

social. Podemos pensar na noção de afiliação como um processo contínuo, que se repete ao 

longo da vida do sujeito, cada vez que se coloca para ele a tarefa de tornar-se membro de um 

novo grupo e assimilar novas funções, desenvolver novas habilidades.  

Da mesma forma que o sujeito mobiliza-se para novas aprendizagens, ele também 

carrega, em parte, um antigo habitus, referência à noção desenvolvida por Pierre Bourdieu, 

que defende que o sujeito tende a reproduzir um sistema de condições objetivas das quais é 

produto. Coulon (1995b, p. 156, grifo do autor) ressalta, no entanto, que “[...] a sociologia dos 

habitus de P. Bourdieu dá conta das condições estruturais que pesam sobre essa passagem, em 

compensação, não chega a mostrar como ela se efetua concretamente, nem quais formas 

assume a objetivação prática dos atores que efetuam tal passagem.” O que interessa à 

compreensão do processo de afiliação é o modo como os atores desenvolvem determinadas 

tarefas ao se depararem com um novo contexto, como elaboram as ações no grupo a fim de 

conseguirem se tornar membros. 

Coulon (1995a, 1995b) dedica-se exclusivamente ao processo de afiliação 

educacional, mais precisamente ao processo de afiliação à vida universitária, que define a 

transição do ensino médio para o ensino superior. Para ele, a entrada do estudante na 
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educação superior é marcada por três tempos: o tempo de estranhamento, no qual o estudante 

se depara com um universo desconhecido, bem diferente da instituição escolar da qual fazia 

parte; depois ele atravessa o tempo da aprendizagem, uma etapa marcada por adaptações e 

acomodações progressivas e, por fim, o tempo da afiliação, onde o estudante já compreende 

as normas e regras institucionais e adquire o status de membro: aprendeu o ofício de estudante 

universitário. 

Uma conclusão satisfatória da graduação requer este processo de afiliação, que se dá 

em dois âmbitos: o intelectual e o institucional. No âmbito intelectual o estudante deve 

atender ao que Coulon (2008) define como exigências acadêmicas em termos de conteúdos 

intelectuais, métodos de exposição do saber e dos conhecimentos. Já a afiliação institucional 

refere-se à aprendizagem dos códigos do ensino superior, à utilização da instituição em 

termos de assimilação das práticas e rotinas, uma afiliação às características administrativas. 

O estudante afiliado institucionalmente é aquele que compreende e segue as normas da 

instituição, seu funcionamento e seus prazos. Para Malinowski (2008), a noção de afiliação é 

extremamente frutífera por levar em consideração tanto as dimensões subjetivas, como as 

dimensões simbólicas da relação que os estudantes desenvolvem com a vida universitária. 

Este autor salienta também que a definição de afiliação sustentada por Coulon (2008) deve 

abranger não apenas o conhecimento explícito das regras, mas sua reinterpretação e 

apropriação como um novo atributo de competência desenvolvido pelo estudante.  

Nas entrevistas, eu busquei compreender como os estudantes lidavam com as 

situações vinculadas à permanência na universidade, considerando as condições adversas às 

quais eles estiveram submetidos. Dois dos meus objetivos de pesquisa dizem respeito, 

diretamente, à questão da afiliação institucional e intelectual do estudante. Primeiro, queria 

saber como eles lidavam com as normas e regras da universidade, enfim com o 

funcionamento específico do ensino superior, e o outro objetivo era compreender as ações 

engendradas pelos sujeitos para lidar com o conteúdo das disciplinas – apresentação de 

trabalhos, realização das provas, elaboração de projetos individuais e em grupo etc. Os outros 

objetivos estavam voltados para as questões financeiras, ou seja, como os estudantes 

conseguiam custear algumas despesas associadas à sua permanência na universidade, e como 

eles se aproximavam dos atores sociais que compõem o ambiente acadêmico: colegas, 

professores e funcionários, entendendo de forma mais aprofundada a natureza dessas relações. 

Acredito que esses dois últimos objetivos, embora não estejam voltados para as ações 

dos estudantes diretamente vinculadas à afiliação institucional ou intelectual, passam pela 

questão da permanência do estudante universitário e vão refletir, em um determinado 
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momento, o processo de afiliação descrito por Coulon (1995a, 2008). Se o estudante consegue 

estabelecer relações afetivas e redes de apoio dentro do ambiente acadêmico ou relativos a 

este ambiente, ele terá seu processo de afiliação, tanto intelectual como institucional, 

impulsionado. Do mesmo modo, se o estudante encontra meios de lidar com os gastos 

decorrentes da sua entrada na educação superior, ele também estará mais apto à afiliação. 

O conceito definido por Coulon (1995a, 2008) aponta para duas questões centrais na 

permanência do estudante na educação superior: a compreensão da instituição universitária 

em si, com seus modos próprios de funcionamento, e a compreensão do conteúdo intelectual 

desenvolvido nas salas de aula. Embora haja outras dinâmicas envolvidas na questão da 

permanência do estudante universitário, todas elas irão desembocar no processo de afiliação, 

seja ele intelectual ou institucional. Essas outras dinâmicas são principalmente de natureza 

singular, sejam relações com a família ou com outros estudantes, e formam os “arquipélagos 

de certeza” (MORIN, 2000) que asseguram ao jovem parte da sua inserção institucional e 

intelectual na universidade. Para Morin (2000), dentre os “arquipélagos de certeza”, há um 

oceano de incertezas, situações imprevisíveis a serem combatidas com estratégias. Essas 

estratégias, por sua vez, são o interesse central desta investigação. 

Acredito também que um estudante pode concluir um curso de graduação sem 

necessariamente afiliar-se a esses elementos, mas, inevitavelmente, seu processo de conclusão 

do curso não acontecerá de forma satisfatória. Durante as entrevistas, os estudantes apontaram 

outras questões que possivelmente estão associadas à permanência na universidade, como as 

relações com os familiares e a trajetória escolar/educacional.  Foi preciso considerar cada fala 

desenvolvida pelos estudantes, suas referências e desta forma prosseguir com a análise para 

apontar novos elementos e direcionamentos. 

A pesquisa qualitativa caracteriza-se por uma “[...] partilha densa com pessoas, fatos 

e locais [...]” e extrai desse “[...] convívio os significados visíveis e latentes que somente são 

perceptíveis a uma atenção sensível [...]” (CHIZZOTTI, 2003, p. 221). Foram estes 

significados, colhidos a partir de um contato intenso com o contexto em questão, que 

produziram a análise dos dados. 
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6 NO CAMINHO DOS ESTUDANTES: A COMPREENSÃO DOS SEUS PERCURSOS 

 

 

Compreender o caminho dos estudantes é, a partir dos dados coletados, partilhar seus 

anseios e expectativas, em uma tentativa sincera de ver da mesma forma que eles, entender a 

rotina institucional e intelectual da universidade e interpretar todos os aspectos relacionados à 

sua permanência. O trabalho de análise começa por uma transcrição de qualidade, que garanta 

a fidelidade do conteúdo disponibilizado pelos sujeitos. Um objetivo geral da análise 

qualitativa é produzir sentido e tornar compreensíveis as informações coletadas. As etapas da 

análise consistem em recursos tradicionais como ler e reler as transcrições, fazer marcações, 

acrescentar comentários, identificar concordâncias e finalmente o desenvolvimento da análise 

propriamente dita (GASKELL, 2007). 

O tipo de abordagem que servirá como fundamentação para a construção desta 

análise é um modelo bastante disseminado entre psicólogos e sociólogos, a Análise de 

Conteúdo. Bardin (2008) é uma das autoras que mais difundiu os conceitos relacionados a 

esse tipo de análise e por isso sua obra é tomada como referência. Ela descreve tanto a história 

da Análise de Conteúdo, desde os seus fundadores e pressupostos, até os procedimentos 

metodológicos. De acordo com Bardin (2008), Lasswell foi um dos primeiros autores a 

ilustrar a história da Análise de Conteúdo, ainda em meados da década de 20, com suas 

análises sobre imprensa e propaganda. Em quase um século de existência, esse modelo de 

análise sofreu modificações, caiu em desuso, até que uma combinação entre uma 

compreensão clínica e uma compreensão estatística de pesquisa favoreceu o seu retorno e 

consolidação. Essa autora defende que a Análise de Conteúdo não é apenas uma técnica de 

análise, mas um conjunto de técnicas que busca ir além dos significados imediatos dos dados 

da pesquisa. Os seus procedimentos vão desde a descrição, que é a enumeração das 

características do texto, até a interpretação, que é a significação concedida a essas 

características e, dentre esses dois processos, encontra-se a inferência. A inferência é um 

procedimento central na Análise de Conteúdo, independentemente do direcionamento da 

pesquisa ser qualitativo ou quantitativo. 

No que se refere às entrevistas, Bardin (2008) ressalta a importância de elas serem 

integralmente transcritas, pois a subjetividade está presente em cada fala do sujeito. Outro 

aspecto relevante neste tipo de análise diz respeito ao cuidado que o pesquisador deve ter ao 

buscar uma realidade comum a todos os entrevistados e, ao mesmo tempo, manter a 

singularidade de cada um nesse seu processo de interpretação dos dados. Para prosseguir na 
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análise das entrevistas, dentro dessa perspectiva, primeiro efetuei o processo descrito por 

Bardin (2008) como “decifração estrutural”, que nada mais é que uma decifração de cada 

entrevista, considerando sua lógica única e evitando absorver aquilo que foi decifrado em 

outras entrevistas analisadas. Em seguida iniciei o que ela chama de “transversalidade 

temática”: identifiquei as repetições temáticas que estavam presentes em todas as entrevistas e 

criei sistemas que abarcavam cada um desses temas. A decifração estrutural está contida em 

uma fase descrita como organização da análise; já a transversalidade temática se insere no 

processo de codificação, que vai desde os recortes desses temas à escolha das categorias. A 

partir daí inicia-se o procedimento de categorização e por fim a inferência, que é o resultado 

final da análise. 

Dentro dessa proposta da Análise do Conteúdo, fiz alguns recortes a partir dos 

objetivos definidos previamente na investigação e considerei as novas temáticas que surgiram 

no processo de coleta de dados. Com a coleta completa e todas as transcrições realizadas, foi 

feita uma “decifração estrutural” de todas as entrevistas e também foi aplicado o 

procedimento de “transversalidade temática”; os capítulos que compõe esta seção de análise 

dos dados serão divididos de acordo com um esquema de categorias decorrentes desse último 

procedimento. 

 

 

6.1 A ADAPTAÇÃO AOS CÓDIGOS INSTITUCIONAIS OU “ELES COMEÇAM A 
FALAR DAS REGRAS DE UMA MANEIRA COMO SE VOCÊ JÁ ESTIVESSE LÁ” 

 

 

Primeiro, é preciso encontrar o prédio em que haverá aula. Depois, localizar em um 

mural de aviso, repleto de códigos, aquele correspondente à disciplina que se está procurando. 

Conferir no seu comprovante de matrícula se o código identificado no quadro é realmente o 

código da disciplina que procura. Se for, terá que localizar, nesse mesmo mural, a sala em que 

a disciplina será ministrada. Ah, também é preciso ter cuidado, pois algumas disciplinas têm 

suas turmas divididas em aulas teóricas e práticas, sendo necessário verificar a qual turma 

pertence. Localizou o código, a disciplina, a turma, a sala... Mas no mural não há um mapa, 

então é preciso correr para achar a sala e torcer para que elas sigam uma sequência numérica 

lógica. No caminho, alguns colegas ainda têm dúvidas, mas seguem juntos, assim é mais fácil. 

Chegam atrasados à aula, certificam-se de que estão na sala correta e sentam-se rapidamente; 

logo já terão novas questões para se preocupar. 
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Ora, esta é uma sequência de ações típicas de um estudante em seu primeiro dia de 

aula; infelizmente, na maioria das vezes, ele não prevê esta série de acontecimentos e perde 

bastante tempo para realizar tarefas que semestres depois tornar-se-ão corriqueiras. Este 

estranhamento em relação às tarefas desenvolvidas na educação superior não se restringe ao 

primeiro dia ou à primeira semana de aula; afiliar-se à rotina acadêmica requer uma 

aprendizagem progressiva que envolve diversas atividades vinculadas ao ambiente 

universitário.  

Ao ver um quadro repleto de códigos o estudante de Engenharia diz: “Rapaz... eu não 

tô entendendo nada, o que é isso aí? [...] como é isso aqui? Eu não sei traduzir isso aqui não 

[...]”. Logo obtém a resposta de um colega: “[...] isso aqui é o código, você tem que olhar o 

código dessa matéria [...]”. Com as indicações, ele efetua a leitura dos códigos e desvenda a 

utilidade atribuída a este sistema referente às disciplinas, avançando desta maneira na sua 

rotina acadêmica. Para Coulon (2008, p. 81), “Entrar na universidade é explorar e querer 

voluntariamente mergulhar nos códigos que definem esta organização, códigos estes, 

frequentemente, opacos ou ‘ilegíveis’.” O estudante de Direito também revela suas 

dificuldades em desvendar estes códigos ainda no primeiro semestre, quando participava de 

uma semana do calouro, organizada por estudantes veteranos na sua Faculdade:  

[...] eles fizeram assim um momento com os estudantes, explicando como era o 
regimento da faculdade, como era pra fazer a matrícula, como era pra qualquer 
coisa, pra trancar a disciplina, trancar semestre [...] Hoje eu não lembro de nada que 
eles falaram, mesmo porque era uma língua que a gente não dialogava.  
 

A vida universitária é composta por um conjunto de regras, e o estudante é 

convocado a apreender parte delas ainda no primeiro semestre a fim de garantir sua 

permanência nesse ambiente. De acordo com o pensamento etnometodológico, a utilização de 

uma regra não está contida no seu enunciado. A utilização que as pessoas fazem desse 

enunciado e as ações que são engendradas é que definem uma regra propriamente dita. Este 

princípio remete à noção de indexicalidade, afinal toda a linguagem é significada a partir do 

contexto, sendo assim é preciso fazer parte do contexto para apropriar-se de uma determinada 

linguagem. Na semana do calouro, os estudantes recém-ingressos no curso de Direito não 

compartilhavam a mesma linguagem dos veteranos, eles ainda não eram considerados 

membros, não tinham adquirido o status de estudante universitário. Desta forma, o estudante 

de Direito só poderia apreender as regras que foram listadas quando se apropriasse de 

etnométodos que garantissem a sua inserção neste universo. Para Coulon (1995b), as pessoas 

que se mantêm presas às regras tendem, fatalmente, a fracassar na tentativa de afiliação a um 

novo contexto. 
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O estudante de Direito também relata a grande quantidade de informações que 

devem lembrar-se, necessárias para a execução das tarefas no cotidiano universitário. Parte 

delas refere-se a números e senhas que dão acesso aos serviços utilizados pelos estudantes. É 

preciso lembrar-se do número da matrícula e também da senha para realizar a matrícula na 

internet, há também uma senha para a biblioteca, além de cadastros na assistência estudantil e 

para acesso à internet no Centro de Processamento de Dados. Por não conseguir memorizar 

todos estes dados, registrava as informações mais importantes: “E eu lembro que eu anotava 

né, tudo anotadinho, CPD [Centro de Processamento de Dados] do lado, escondido na agenda 

pra ninguém achar porque senão eu me perdia naquele tanto de senha.”  

Cada estudante encontrará modos específicos de afiliar-se institucionalmente, em 

uma linguagem etnometodológica, cada um apresentará diferentes etnométodos. O estudante 

de Engenharia, por exemplo, revela que suas dúvidas, logo no primeiro dia de aula, quando 

teve acesso ao mural com os códigos das disciplinas, foram solucionadas por um outro 

estudante. O conhecimento demonstrado por esse estudante leva-o a crer que ele já fazia parte 

do ambiente acadêmico ou que ao menos conhecia outras pessoas que faziam parte: “Acho 

que ele já tinha conhecimento com gente que já tava lá dentro e conhecia e explicou, porque 

eu não sabia.” Uma das formas de acessar as informações que definem o cotidiano da 

educação superior é através do estabelecimento de contatos na universidade, se possível, 

ainda antes de adentrar este ambiente, pois essa estratégia facilita a chegada do estudante, do 

mesmo modo que amplia a compreensão acerca do funcionamento desta instituição. 

Mas, se levarmos em conta que os participantes desta pesquisa são muitas vezes os 

primeiros a acessar o ensino superior em suas respectivas famílias ou rede social, como ter 

acesso a esses conteúdos previamente? Esses estudantes rompem com uma tradição comum 

ao seu meio, que é a reprodução, há diversas gerações, de uma escolaridade de curta duração 

ou ausente. Esse fato conduz, inevitavelmente, a um desconhecimento da rotina universitária, 

sobrepujado apenas na vivência acadêmica, principalmente na vivência com outros estudantes 

provenientes da mesma origem.  

Cada conquista marca uma etapa do processo de afiliação do estudante e reafirma sua 

permanência no ensino superior. Ainda na primeira semana de aula, o estudante de 

Odontologia não conseguia localizar as salas onde seriam ministradas as disciplinas: “Eu 

achava que era aula teórica, era aula prática e eu ficava meio perdido ali naquele ICS 

[Instituto de Ciências e Saúde]. Eu ia pra aula de microbiologia, entrava e era outra turma, não 

era a turma de Odonto, era engraçado naquela época.” Esse estudante disse que antes do início 

das aulas ele visitou os prédios que frequentaria ao longo do semestre. Mesmo já conhecendo 
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esses prédios, é clara sua dificuldade em localizar as salas onde sua turma se encontra; 

incapaz de distinguir turmas teóricas e práticas, perde algumas aulas durante a primeira 

semana. O prolongamento desta dificuldade acarretaria possivelmente a perda de novas aulas, 

desequilibrando a conclusão do semestre e constituindo um risco à sua permanência. Aos 

poucos, conversando com outros estudantes, ela irá descobrir o local e horário das suas aulas; 

foi preciso situar-se no espaço e no tempo da universidade. 

Algumas dessas situações enfrentadas pelos jovens com bastante dificuldade ainda 

no início do curso são referenciadas por eles com menos pesar depois de algum tempo. O 

estudante de Odontologia, por exemplo, afirma que era “engraçado” percorrer a universidade 

à procura da sua turma ainda na primeira semana de aula. O estudante de Direito, em um 

registro similar, afirma que era “interessante” quando ele chegava à biblioteca e precisava de 

um livro, mas não sabia fazer a reserva, depois corrige “[...] eu acho interessante hoje, mas na 

época era uma dor de cabeça [...]”. O processo de afiliação promove uma descoberta de 

interpretações que estavam invisíveis ao estudante; afiliados, eles parecem não reconhecer 

mais sua cegueira inicial, ou ao menos não se incomodam da mesma forma com os primeiros 

tropeços na vida universitária. Em alguns momentos os estudantes parecem não saber explicar 

como aprenderam determinados mecanismos da educação superior e só ao longo da entrevista 

desenvolvem o raciocínio subjacente às suas ações. O estudante de Direito, por exemplo, 

revela como agiu para superar sua dificuldade relacionada à reserva de livros:  

Porque eu lembro que a página [refere-se à página virtual da biblioteca] ela não é 
muito clara, de reserva, você vai lá, acessa ‘Usuário’, e depois tem lá: ‘Reserva’. Aí 
tem dois campos em branco, eu não sabia o que preenchia, até que conversando com 
outras pessoas aí eu comecei a ver como era reservar, aprendi a reservar [...] Aí a 
gente vai descobrindo as coisas né, desse jeito assim, com conversa, muito a partir 
da conversa mesmo com as pessoas. 
 

Todos os estudantes entrevistados aproximam-se de outros colegas, 

preferencialmente daqueles que já estão inseridos há mais tempo na educação superior, e 

lançam suas dúvidas acerca dos códigos universitários. Este foi o etnométodo principal 

identificado para a afiliação ao sistema de regras da universidade. Coulon (2008) em sua 

pesquisa sobre a afiliação de estudantes universitários franceses ao ensino superior também 

conclui que as informações reais e práticas são transmitidas comumente pelos colegas mais 

velhos; os manuais e informações oficiais não figuram como indicadores principais na 

passagem de conhecimentos, provavelmente pela pouca efetividade. Para o estudante de 

Direito, alguns funcionários não descrevem, de forma prática, as ações a serem desenvolvidas, 

deixando-o entender que há uma impossibilidade inerente às diversas tarefas solicitadas pela 

instituição, como ocorreu no momento em que tentava solicitar uma vaga na residência 
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estudantil: “[...] uma moça me entregou uma ficha, não me explicou nada, me entregou uma 

ficha com um número de documentos enorme, aí eu fiquei assim: ‘eu não vou ter condição de 

ir atrás desse tanto de documento agora, em um dia, dois dias, não vai ter condição’!”. Neste 

caso, ele recorre a outro estudante para compreender o funcionamento da residência: 

Aí eu fui me informar sobra a residência universitária por já saber, mas eu fiquei 
sabendo porque uma pessoa da minha cidade que já tinha entrado na residência 
universitária, mas não por conta de uma divulgação da universidade, isso eu acho 
que é uma deficiência da universidade porque a gente não sabe como é o processo, 
eles fixam na parede da pró-reitoria, e tudo, mas até pelo prédio da pró-reitoria, 
quando a gente olha, aquela casinha pequena que tem ali no Canela, você nem 
imagina! Então era um lugar que eu passava e nem [...] 
 

Alguns estudantes de origem popular eventualmente encontram outros sistemas de 

suporte que auxiliam seu processo de adaptação. A estudante de Medicina, por exemplo, 

descreve o apoio que recebeu do casal com quem morava durante os seus primeiros dias de 

aula:  

Pra matrícula mesmo eles foram comigo, porque assim, eu não sabia andar de 
ônibus, né? Então todos os lugares que eu ia, eu ia com eles. Então eles iam, me 
levavam lá de carro, me buscavam, então era aquela coisa. Foi assim até umas duas 
semanas e era muito difícil porque às vezes eu ligava pra ele né, pra poder vir me 
buscar que eu tinha que ir pra outro lugar, mas ele tava ocupado [...] 

  

Receber o apoio desse casal permitiu que a estudante desenvolvesse suas atividades 

de forma bem-sucedida; foi possível realizar a matrícula, deslocar-se de um campus para o 

outro sem atrasos ou dificuldades, no entanto, a estudante não construía o seu processo de 

afiliação universitária. Ela não conseguia ainda compreender as regras e códigos da educação 

superior, pois não conduzia suas próprias ações. As ações eram desenvolvidas pelo casal, e ela 

percebeu que essa situação não deveria perdurar, pois eles desenvolviam outras atividades e 

não poderiam auxiliá-la por muito tempo nessa etapa. Para apropriar-se do funcionamento 

desse sistema, precisa desenvolver então novos etnométodos: “Quando eu encontrava alguém 

eu perguntava que ônibus eu vou pegar, isso pra colegas [...] Aí aprendi primeiro ir pra 

Ondina, foi o primeiro trajeto de ônibus [...] aos poucos fui me acostumando e hoje consigo 

andar tranquilamente [...]”. Quando as ações passam a ser engendradas pela própria estudante, 

e não mais por seus cuidadores, ela apreende o funcionamento da rotina estudantil; já não 

precisa mais recorrer a eles para deslocar-se entre os campi, por exemplo. Ela salienta, no 

entanto, o cuidado que possui ao receber algumas informações: não considera as indicações 

de qualquer pessoa e prioriza apenas aquilo que é dito por seus colegas mais próximos. Para 

Coulon (2008), os estudantes comumente têm a sensação de que podem estar sendo 

enganados, por isso costumam atestar a veracidade das informações que lhe são fornecidas. 
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Isso ocorre, possivelmente, devido à contraditoriedade das informações que circulam nesse 

ambiente; mesmo funcionários da universidade costumam não apresentar um consenso em 

relação a determinados procedimentos, o que provoca a desconfiança do estudante que precisa 

se assegurar de que a informação é correta antes de executar uma ação. 

Outro ponto que está diretamente associado aos modos de fruição da universidade 

diz respeito à localização espacial desses estudantes na cidade, principalmente aqueles 

oriundos de cidades do interior. Para eles, o processo de afiliação não se restringe ao ambiente 

acadêmico; antes de se localizarem nas suas faculdades, precisam localizar-se nos espaços 

urbanos. Situar-se espacialmente na cidade é pré-requisito para uma compreensão posterior 

dos seus respectivos campi e para o deslocamento entre as unidades e serviços universitários. 

A UFBA, diferente de outras universidades públicas, constituiu-se geograficamente de forma 

descentralizada, o que compromete a apreensão desse espaço e o deslocamento dos 

estudantes. Terribili Filho e Quaglio (2006) afirmam que os contextos urbanos das grandes 

cidades se apresentam de modo caótico, comprometendo o deslocamento do estudante e a sua 

chegada à instituição. Embora o estudo desses autores avalie as condições de trajeto de 

estudantes de cursos noturnos, em grande parte trabalhadores, é possível fazer uma analogia 

com essa investigação, considerando que o fato de sentir-se estrangeiro em uma capital pode 

ser também bastante comprometedor no processo de apreensão e localização dos espaços, 

como descreve a estudante de Medicina:  

“O segundo [baque] é acostumar com a cidade, né? Aprender a andar, é, sair 
sozinha, você tem que ter muito cuidado com o trânsito porque lá o trânsito é livre, 
tudo tranquilo [...] porque, assim, no interior você tem aquela coisa, você passa por 
uma pessoa, você tá saudando aquela pessoa, você conhece né? E quando você 
chega aqui não; você passa por uma pessoa é a mesma coisa de você não tá passando 
por ninguém [...]” 

 

Para Coulon (2008), essa afiliação ao contexto da cidade poderia ser incluída dentro 

de uma categoria definida por ele como “atividades para-acadêmicas”, “[...] fatores 

extremamente poderosos para integração na universidade”. (COULON, 2008, p. 119). A 

mudança na vida desses estudantes, que deixam as suas cidades para ingressar na educação 

superior, vem acompanhada, na maioria das vezes, pela saída da casa dos pais, outra transição 

típica da juventude com a qual eles precisam lidar. Para a estudante de Medicina essa ruptura 

apresenta-se de forma mais enfática: 

[...] pra piorar a situação, eu ainda comecei a sentir muita falta da família, porque 
sempre tive minha família por perto, em qualquer momento eu tinha minha família, 
pra tá apoiando [...] por mais que o pessoal com que eu tô morando seja, assim, 
agora, minha segunda família, né, mas é totalmente diferente, porque quando você 
tem seus pais por perto, você faz o que você quiser, o apoio é diferente [...] se eu 
tivesse com meus pais eu não me sentia tão pressionada a dar o melhor de mim, eu 
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sei que eu tenho que dar o melhor de mim, mas é diferente, você sabe que você tem 
que se empenhar mais, eu tô dependendo dos outros, eu tô na casa dos outros, eu 
tenho que dar o melhor de mim, eu tenho que fazer as coisas mais certo [...] 

 

Esta estudante veio do interior para estudar na universidade, assim como os outros 

dois estudantes que entrevistei, o de Direito e o de Odontologia. De todos os estudantes 

vindos do interior, ela é a que mais sublinha o choque cultural, as diferenças entre a sua 

cidade e Salvador, descreve as surpresas e a dificuldade que teve para compreender o 

funcionamento da cidade. É possível que o fato de não viver em uma residência universitária 

interfira nesta percepção; acredito que os estudantes residentes também se surpreendam com 

estas diferenças, mas ao compartilharem as suas inquietações têm suas angústias minimizadas. 

Aos poucos ela descrevia as suas ações, apresentando os etnométodos que sustentavam a sua 

permanência: 

Era uma coisa que eu queria, então eu tinha que pôr na minha cabeça que eu teria 
que acostumar [...] tinha momentos que eu começava a conversar com minha mãe, 
começava a chorar, aí ela ficava superpreocupada, aí teve um dia que ela ainda 
falou: ‘Não, se for pra você ficar assim, é melhor você desistir do curso e vir pra cá’. 
Mas mesmo assim não fui, lá (refere-se à família) o pessoal sempre me incentivou. 

  

A consolidação do processo de afiliação institucional permite ao estudante 

desenvolver uma série de ações no espaço universitário que implica, por sua vez, outras ações 

referentes à sua permanência. É preciso, em um primeiro momento, situar-se temporal e 

espacialmente, para então apropriar-se das regras do ambiente. Aproximar-se de estudantes 

mais velhos para compreender o funcionamento do cotidiano acadêmico é um dos 

etnométodos mais frequentes utilizados pelos estudantes recém-ingressos. Eles não costumam 

dirigir-se a setores da universidade para esclarecer suas dúvidas. Também não compreendem 

algumas informações que são disponibilizadas pela instituição em um primeiro momento da 

entrada na educação superior; a forma como as informações estão descritas costuma ser 

incompatível com a linguagem do estudante que ainda não apreendeu os códigos da 

universidade.  

Para afiliar-se a esses códigos os estudantes precisam constantemente recorrer a 

outros alunos, ou eventualmente a funcionários e professores. Sendo assim, é possível 

presumir que sua permanência dependerá da natureza das relações que eles estabelecem no 

interior da universidade. A entrada na educação superior convoca o estudante a fazer parte de 

novos grupos, estabelecer novas interações e a forma como estas ações irão se desenvolver é o 

tema da próxima etapa desta investigação. 
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6.2 INCLUSÃO E INTEGRAÇÃO NA UNIVERSIDADE OU “EXISTE ESSE MURO AÍ 
QUE DISTINGUE OS DOIS LADOS” 

 

 

A entrada na universidade impõe ao estudante novas relações e interações com os 

atores que dão vida ao cotidiano dessa instituição. Sua afiliação e, consequentemente, sua 

permanência, dependerão dessas relações estabelecidas com funcionários, professores e 

principalmente com outros estudantes. A afiliação institucional, por exemplo, descrita 

anteriormente, depende, em grande parte, dessas redes sociais desenvolvidas ao longo do 

percurso acadêmico. Essas redes possibilitam troca de informações entre os atores sociais, 

principalmente entre estudantes mais velhos e estudantes recém-ingressos, propiciando uma 

maior familiarização com as normas e códigos da educação superior. 

Os funcionários também são responsáveis pela disseminação de informações 

concernentes ao universo acadêmico, principalmente aqueles que desenvolvem atividades de 

atendimento aos estudantes ou diretamente relacionadas à assistência estudantil. A garantia de 

acesso a estas informações é crucial para a permanência do estudante e possibilita uma 

trajetória acadêmica bem-sucedida. No entanto, os estudantes entrevistados são alvo do mau 

acolhimento de alguns funcionários: “Então a gente chega lá, uma pessoa mal-humorada, e 

reclama, e se você pede uma informação, dá com a cara fechada e tudo.” Essa atitude faz com 

que o estudante busque outros meios de obter a mesma informação como estratégia de 

permanência na universidade. Alguns esclarecimentos elementares para o acesso às políticas 

de assistência, por exemplo, normalmente são obtidos em conversas com outros alunos. 

Os estudantes também pontuam o distanciamento em relação aos professores. De 

acordo com eles, os docentes na educação superior interagem muito menos com os alunos, 

quando comparados aos docentes do ensino médio:  

E não tem aquela coisa, você não tem aquele contato com o professor, pra o 
professor tá assim lhe orientando: ‘Não, você faz isso, o que é que tá acontecendo?’. 
Porque lá mesmo, no ensino médio, você tinha contato com os professores e ele 
estava ali sempre lhe orientando, se você tirasse uma nota baixa ele dizia: ‘O que é 
que tá acontecendo?’. Então você sempre tinha um apoio, entendeu, e é totalmente 
diferente na faculdade. Os professores vêm lá, aplicam a prova, se você tirou nota 
baixa, problema seu, ninguém quer saber de sua vida, então é isso, você não tem 
apoio, né, total.  
 

O relato da estudante de Medicina revela a mudança de atitude de alguns professores 

na educação superior, principalmente por ela utilizar como referência o ambiente de uma 

pequena escola pública no interior do estado. Para os estudantes oriundos de escolas 
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particulares, possivelmente, não há tanto estranhamento quanto ao modo de agir dos docentes 

na universidade; em grandes instituições escolares a distância entre professores e alunos 

instala-se ainda no ensino fundamental, devido ao número excessivo de estudantes por turma 

ou mesmo por um modelo pedagógico mais voltado para a preparação do vestibular, no qual 

professores têm pouca disponibilidade para acompanhar os alunos. Segundo a estudante de 

Medicina, na universidade, os professores não sabem das dificuldades dos alunos, pois não se 

aproximam deles. Cunha, Tunes e Silva (2001), em uma pesquisa sobre a evasão no curso de 

Química da Universidade de Brasília, revelaram que dentre as possíveis variáveis 

responsáveis pela desistência da graduação, as frustrações relacionadas à assistência e à 

orientação de professores no planejamento e acompanhamento do curso figuravam como os 

maiores indicadores.  

O estudante de Odontologia segue com uma descrição bastante similar: “Professor de 

universidade não liga muito pra aluno, né, na realidade, pelo menos no ICS4, eles não têm 

muito vínculo com aluno.” A atitude apontada pelo estudante não se encontra restrita ao seu 

campus, ela é compartilhada por outros estudantes, em outros ambientes da universidade. Para 

o estudante de Direito, o distanciamento de alguns professores é acentuado quando se trata da 

relação estabelecida com os estudantes pertencentes às camadas populares. Ele defende que 

alguns docentes ainda não sabem lidar com os jovens oriundos de escolas públicas, mantendo 

uma prática pedagógica voltada para o estudante que pode arcar sem muitas dificuldades com 

as despesas do curso: 

A primeira professora era uma professora extremamente distante, tava nem aí, um 
típico professor, assim, que tá acostumado com um tipo de estrutura da 
universidade, dura, assim, em cima do estudante, com o estudante que tem dinheiro 
pra fazer e fala: ‘Ó, vocês façam aí’; aí a pessoa dá um jeito e faz. E ela era desse 
jeito, ela não tava preocupada com o problema social de ninguém. Muito 
provavelmente, eu não sei a opinião dela em relação a isso, muito provavelmente é 
uma das professoras que foram contra as cotas lá na faculdade, pelas posturas que 
ela já assumiu em sala de aula. Porque lá na faculdade teve muita gente contra as 
cotas, na época. 
 

O relato do estudante de Direito nos conduz a outra questão fundamental na 

educação superior: a compreensão dos docentes acerca do acesso à universidade através dos 

sistemas de cotas. Os artigos de Queiroz e Santos (2006) e de Netto e Sá (2004), revisados na 

introdução desta pesquisa, expõem a não-aceitação da política de ações afirmativas por parte 

de alguns docentes e as implicações decorrentes desta atitude, muitas vezes discriminatórias. 

Inconformados com a implementação dessa política, professores resistem aos novos 
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estudantes e mantêm suas práticas pedagógicas tradicionalmente voltadas para estudantes 

oriundos de setores favorecidos. 

O estudante também acredita que diferenças relacionadas às origens sociais 

singulares de cada grupo marcam o distanciamento entre docentes e alunos:  

São muito distantes, são professores distantes, e você percebe. Tem um professor 
mesmo, que ele tem uma proximidade com algumas pessoas da sala, e aí ‘Ah, você 
foi mesmo pra onde?’; ‘Ah, você foi pra França’; ‘Ah, voc foi pra Itália, né?’ [fala 
como o professor]. Você percebe que ali existe um círculo do qual você não faz 
parte. E eles não se preocupam com isso. Muitos, pra serem politicamente corretos, 
acabam fazendo um discurso mais social, mas a gente sabe que na prática, não é! 
Tem um outro professor mesmo que as pessoas questionavam [...] as pessoas 
questionavam muito, porque ele tinha uma proximidade com um aluno que era 
amigo dele, que jogava na mesma quadra de tênis com ele, então tinha uma outra 
história ali, que não compartilhava com o restante da sala. 
 

A afinidade de estilos entre alguns professores e seus alunos pode ser em parte 

compreendida a partir do conceito de habitus de Pierre Bourdieu. Para o autor, o habitus é 

uma dimensão fundamentada a partir de aprendizagens passadas relacionadas a valores, 

normas, princípios e que adaptam a ação do sujeito à realidade objetiva da qual ele faz parte. 

Ao mesmo tempo em que o habitus é responsável por conformar e orientar as ações, por ser 

produto das relações sociais, ele assegura a reprodução dessas mesmas relações que o 

engendram (ORTIZ, 1983). Coulon (1995 c), a partir da fundamentação do pensamento de 

Bourdieu, afirma a existência de uma reprodução social como resultado da própria dimensão 

do habitus. De acordo com o autor, este sistema de reprodução social invade o sistema 

educacional e provoca uma classificação social dentro desse sistema, transmitindo dessa 

forma a cultura dos setores dominantes nesse ambiente. 

Tanto o conceito de habitus como o conceito de reprodução social nos conduzem a 

outros modos de interação dentro do ambiente acadêmico. O mesmo distanciamento apontado 

pelo estudante de Direito em relação a alguns professores permanece na relação entre 

estudantes de origem popular, vindos de escolas públicas, e estudantes que pertencem a 

camadas médias e altas, oriundos de escolas particulares. Os relatos revelam que esses grupos 

agem de forma distinta na academia e que mantêm uma interação pouco consistente: 

Quando eu entrei aí, você se depara com coisas totalmente distintas do seu universo, 
da sua visão de mundo, você... É um choque terrível! Eu lembro que tinha um 
momento que eu fazia piada até, porque no primeiro semestre a gente sentou uma 
vez pra conversar – algumas pessoas são dialogáveis, outras nem conversam, são 
pessoas extremamente seletivas, né? Tinha um grupo no segundo semestre que até o 
pessoal apelidou de Bambuluá

5, que vivia num outro estágio evolutivo que era 
diferente do nosso e não se misturava. 

                                                
5 Telenovela infantil produzida pela Rede Globo que estreou em 9 de outubro de 2000 e terminou em 21 de 
dezembro de 2001. Bambuluá era o nome de uma cidade fictícia em que se passava o programa. A apresentadora 
Angélica era a salvação dessa cidade mágica na sua luta contra o mal. 
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O relato do estudante de Direito apresentado acima possui uma ordem semelhante à 

descrição do estudante de Engenharia: 
 

Ó, a relação com os alunos lá, eu vou ser bem sincero viu, a relação com os alunos 
cotistas lá é a melhor, a gente se une de modo a cooperar um com outro, pra que a 
gente possa alcançar o objetivo da formatura, de se formar, de chegar o mais longe 
possível. Mas o que acontece, por mais que a gente ache que não deva existir, existe 
como se fosse um Big Brother, uma parede que divide os grupos, um lado A e um 
lado B, a mesma coisa do Big Brother, não tenha dúvida. Você percebe o lado da 
galera que é menos favorecida, que é eu e meus colegas que entrou por cotas e 
percebe o lado da galerinha que já é mais favorecida, que se junta e se une da mesma 
forma também. Então existe esse muro aí que distingue os dois lados, porque o 
contato que a gente tem com o pessoal que é mais favorecido é um contato social 
mais secundário, tipo, mais impessoal, uma coisa mais calculada, que se baseia em 
um meio pra chegar em um determinado fim, e que isso não significa que uma 
proximidade física seja necessariamente uma proximidade afetiva, entendeu? 

 
Ao acompanhar a estudante de Medicina, percebi que também havia uma 

sectarização entre os grupos de estudantes em seu curso. Ela conversava com um colega, com 

quem estava repetindo uma disciplina, e refletia sobre as dificuldades que se instalavam 

quando o aluno era reprovado. Eles comentavam sobre o fato de ter que assistir às mesmas 

aulas, atrasar parte do curso, ou muitas vezes, comprometer todo um semestre. Em um 

momento brincaram com a situação e disseram que isto acontecia porque eles eram os 

“dalits”; no sistema de castas hindu, os dalits são considerados os intocáveis ou impuros, 

realizam trabalhos indignos e vivem separados do resto da sociedade. De acordo com a 

estudante de Medicina, esta denominação partiu de um grupo de alunos que são considerados 

mais comprometidos com o curso por não repetir disciplinas. Já o grupo ao qual ela pertence, 

formado em grande parte por estudantes de origem popular, provenientes de escolas públicas, 

são referidos desta forma por conta do histórico escolar, marcado por repetências em algumas 

disciplinas da graduação, principalmente nos semestres iniciais. Para a estudante, ela e outros 

colegas enfrentam algumas dificuldades no início do curso em relação ao volume do conteúdo 

das disciplinas, o que ocasiona uma ou mais reprovações no primeiro semestre e um atraso em 

relação à sua turma inicial. A referência utilizada por estudantes de escolas particulares 

demarca uma divisão que é real: não há convivência entre eles e os estudantes de escolas 

públicas. 

Algumas confraternizações das turmas de graduação, por exemplo, ainda no primeiro 

semestre, retratam a impossibilidade de uma maior aproximação entre estes grupos, como 

descrito pelo estudante de Direito:  

[...] eu lembro que teve, tinha várias festas que [...] os alunos da turma promoviam 
pra integração, sempre mandavam pro ‘Orkut’ convite, sempre recebi convite deles, 
das pessoas que você falava assim por educação, ‘oi tudo bom’, mas nunca 
participei, mesmo porque até pelos preços era difícil. Porque festa era nas boates, 
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assim [...] ou então era no prédio de alguém, mas aí tinha que pagar, não sei o quê, 
pra fazer, e aí ficava difícil pela questão do dinheiro. E eu comecei a perceber que 
aquele grupo não era um grupo que me satisfazia nas discussões, eu não tinha, eu 
não tinha interesse pra estar nos mesmos ambientes que aquelas pessoas porque 
eram pessoas totalmente distintas, não que eu repelisse o que era diferente, mas 
porque não dialogava com o meu universo [...] 

 

Para Magnani (2005), os jovens se organizam em “circuitos” de lazer e sociabilidade 

apropriando-se dos diferentes espaços urbanos. O autor recusa a expressão “tribos urbanas” ao 

analisar as práticas culturais da juventude em uma grande metrópole, evitando, desse modo, 

uma associação aos estudos tradicionais de etnologia e também possíveis analogias com 

disputas entre gangues descritas como “conflitos tribais”. A designação de “circuitos”, 

privilegiada pelo autor ao referir-se a esses grupos e seus diversos arranjos na cidade, reafirma 

a inserção da juventude “na paisagem urbana por meio da etnografia dos espaços por onde 

circulam, onde estão seus pontos de encontro e ocasiões de conflito, e os parceiros com quem 

estabelecem relações de troca.” (MAGNANI, 2005, p. 177). Os espaços frequentados pelos 

estudantes em momentos de lazer revelam o modo como estes circuitos são organizados, 

favorecendo ou impossibilitando a formação de determinadas redes. Para Magnani (2005), a 

análise dessas dinâmicas indica o estabelecimento de relações de aproximação e evitação a 

partir de algumas variáveis detectadas nas pesquisas orientadas por ele. As relações de 

aproximação seriam decorrentes de afinidades de estilo e/ou pertencimento a uma 

determinada classe social, ou apenas por interesses específicos na atividade desenvolvida pelo 

grupo. Já as relações de evitação dividem-se em duas categorias: com e sem enfretamento. Os 

estudantes entrevistados definiram seus circuitos, na maior parte das vezes, a partir de 

afinidades de estilo de vida e condições sócioeconômicas. Nas relações de evitação descritas 

por eles não houve nenhuma situação de enfretamento. O estudante de Direito, no entanto, 

apresenta uma situação vivenciada por ele no início da sua graduação que se contrapõe a esse 

dado: 

[...] na faculdade eu me aproximei de três pessoas inicialmente: uma pessoa foi uma 
colega minha no cursinho [...] também veio de escola pública, só que de um nível 
um pouco diferente, ela veio da Escola Militar [...] uma outra, que também veio do 
interior, só que tinha uma condição de vida um pouquinho melhor [...] essas pessoas 
que tinham um perfil mais parecido com o meu e uma pessoa daqui, que não tinha 
muito o perfil parecido comigo, mas ela era uma pessoa superdescolada daquele 
perfil de estudante, ela era um pouco diferente, já era uma pessoa mais velha [...] eu 
tinha 19, ela já tinha 23, por aí [...] ela já tinha passado por uma outra faculdade, ela 
fez Museologia e tudo, já tinha um outro pensamento. Aí foi o grupo inicialmente 
que a gente se formou [...] então esse grupo eu dialogava. E eu me lembro que houve 
um aniversário de uma pessoa desse grupo, e ela me chamou, ligou pra  mim e falou: 
‘Olha, você não tá indo pras festas, mas essa você tem que ir, por consideração’ [...] 
ia ser um momento, à tarde, só pra comemorar o aniversário dela e ela quis 
comemorar aqui [...] no Corredor da Vitória. Aí a gente veio e eu me lembro assim, 
que no dia, foi terrível as discussões da mesa, a conversa, porque uma menina 
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começou a criticar as cotas e eu percebi que era uma crítica desqualificada, porque 
ela não tinha fundamento por que ela era contra. Ela só era contra porque ela achava 
absurdo uma pessoa que fez uma porcentagem menor que a dela passar e ela não. 
Então eu acabei me afastando desses grupos. 

 

Neste caso, o vínculo formado sustenta-se, inicialmente, por interesses específicos 

mantidos entre o estudante e suas colegas; não havia conformidade social ou econômica entre 

eles. No entanto, o circuito frequentado por uma delas revela uma disposição dessemelhante 

às disposições dos circuitos habitualmente frequentados por esse sujeito. O estudante vê-se 

em um ambiente coercitivo, e a estratégia estabelecida por ele, a fim de evitar determinados 

constrangimentos, configura-se no rompimento dessa relação.  

A convivência com alguns colegas nesse primeiro momento não era possível ora por 

dificuldades financeiras, ora por incompatibilidades ideológicas, o que mantinha um 

distanciamento também no interior da universidade, estendido ao longo dos semestes. Esse 

distanciamento pode eventualmente ser rompido em algumas atividades ordinárias realizadas 

no contexto da universidade: solicitação de textos para reprografia, inscrição de endereço 

eletrônico em listas de email ou atividades em grupo em que a divisão da turma tenha sido 

disposta pelo professor. No entanto, em atividades extra-acadêmicas torna-se mais difícil o 

agrupamento desses estudantes vindos de contextos escolares tão específicos. O estudante de 

Direito afirma essa condição: 

[...] na terça e quinta eu tinha uma disciplina de 09:00h as 11:00h (na Faculdade de 
Direito) [...] e de 11:00h as 12:30 lá em São Lázaro (Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas)6 [...] Essa disciplina (da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas), várias pessoas de Direito fizeram; aí eu me lembro que tinha um grupo, 
que é um grupo bem assim mauricinho-patricinha mesmo assim [...] quando eu saía 
de Direito, eu sempre via eles sentados [...] eles ficam lá sentados conversando [...] 
eu saía lá de Direito, ia correndo a pé, subia essa ladeira do Campo Santo, um calor, 
e Salvador é muito quente, eu transpirava, quando eu chegava suado lá em São 
Lázaro, que eu entrava na sala, quem já tava sentado na primeira fila? O povo de 
Direito! Eu ficava louco, eu: ‘Meu Deus, eu deixei o povo agora lá em Direito, já tão 
aqui?!’ (risos). Que aí eles já tinham o carro deles, já iam de carro e tudo, chegavam 
lá rapidinho, sentavam lá na primeira fila [...] um povo que não é sociável e eu não 
queria entrar no grupo deles também. Porque rolava às vezes, ‘Ah, carona de fulano, 
carona de sicrano’, mas eu nunca quis também, falava: ‘Ah, acho melhor ir a pé 
mesmo, chego depois, mas não tem importância não’, também entra um pouquinho 
de orgulho né, da pessoa [...] Você não percebe, assim, vontade de ter amizade com 
a outra pessoa, então são pessoas que passam por você, não falam, a gente fez a 
disciplina semestre inteiro juntos, passa no corredor de Direito, um na frente do 
outro e não conversa, é horrível a relação, uma frieza terrível em Direito [...] 

 

Grupos mais familiares formados por estudantes costumam ter vínculos sustentados 

ao longo do curso, tornando inviável o acesso de outros atores e a possibilidade de formação 

                                                
6 As Faculdades de Direito e de Filosofia e Ciências Humanas estão localizadas em bairros diferentes da cidade; 
a distância entre os prédios é de aproximadamente 2 km. 
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de novos vínculos. Em alguma medida o estudante de Direito parece não se reconhecer nesse 

curso quando se refere aos colegas como “O povo de Direito”; talvez não se reconheça na 

ideologia, no comportamento, na aparência de alguns estudantes. Para Magnani (2005, p. 

176), as “culturas juvenis” apontam formas em que  

[...] as experiências juvenis se expressam de maneira coletiva, mediante estilos de 
vida distintivos, tendo como referência principalmente o tempo livre. Esses ‘estilos 
distintivos’, identificados por meio do consumo de determinados produtos da cultura 
de massa, como roupas, música, adereços, formas de lazer etc., remetem à ideia das 
‘subculturas’ [...] 
 

Esses estilos distintivos negam ocasiões de aproximação, o estudante parece não se 

sentir à vontade nesse processo e mantém-se afastado. Para Schwartzman (1989, p. 99), 

historicamente o vestibular vinha marcando “[...] um processo de autodiscriminação dos 

candidatos em relação às carreiras escolhidas.” Estudantes de origem popular indicavam-se 

para cursos considerados de menor prestígio, tentando desta forma garantir o acesso à 

educação superior. Esta situação, por sua vez, provocava “[...] uma estratificação interna na 

Universidade [...]”. As políticas de ações afirmativas subvertem essa ordem, promovendo o 

empoderamento desses estudantes e a consequente entrada deles nesses cursos de alto 

prestígio. A democratização do acesso à educação superior incita a diversidade ao propor a 

convivência de grupos sócioeconomicamente distintos, no entanto o cotidiano na universidade 

mostra que essa diversidade não está sendo garantida nas suas diversas formas. 

As interações dos estudantes de origem popular se desenvolvem então com outros 

estudantes que possuem uma história de vida similar, principalmente no interior das 

residências universitárias. Mesmo o estudante de Engenharia, que não é residente, evidencia, 

em diversos momentos, a relação entre ele e outros estudantes que vivem nesse espaço e as 

redes de solidariedade que se formam entre eles. Para o estudante de Direito, aproximar-se de 

estudantes que compartilhavam e compreendiam a sua rotina tornou-se um etnométodo de 

permanência na educação superior: “A vida social que a gente tinha era mais na residência, 

naquela realidade da qual eu fazia parte; a faculdade era só acadêmico mesmo, o acadêmico 

distinto completamente de vida pessoal ali.” 

Se estudantes de origem popular se aproximam, é porque eles se reconhcem em 

alguma medida. O estudante de Engenharia afirma que é capaz de identificar a condição 

social dos colegas: “Você pode não acreditar, mas eu sei quem é, e quem não é de cotas.” 

Coulon (1995b, p. 151), retomando Bourdieu, afirma que o habitus permite este 

reconhecimento dos pares, o reconhecimento daqueles que fazem parte da mesma classe 

social, do mesmo meio: “É o princípio de reconhecimento entre pares cujas características, 
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por vezes, infinitesimais – maneiras de falar, posturas corporais, detalhes vestimentários – 

‘transpiram’ sem ter necessidade de ser enunciadas ou exibidas com grande estardalhaço.” 

A natureza dessas relações estabelecidas no ambiente universitário entre estudantes 

de origem popular e estudantes de escolas particulares descreve com maior clareza a 

dificuldade de inclusão desses alunos na educação superior. Embora eles acessem a 

universidade, suas relações ficam restritas aos grupos sociais aos quais eles já pertenciam, 

impossibilitando uma convivência mais heterogênea, mais diversa. De acordo com 

Malinowski (2008), a afiliação do estudante não está restrita apenas aos muros da 

universidade; deve-se considerar as atividades extrauniversitárias como um fator importante 

de inclusão, através da sociabilidade estudantil e do compartilhamento de um novo 

vocabulário que garante a inserção na vida universitária. Uma convivência social restrita 

tende a restringir também o processo de afiliação. 

Há uma diferença fundamental entre incluir os estudantes de origem popular e 

integrá-los à educação superior. As diferenças entre os termos inclusão e integração são 

abordadas em algumas discussões sobre portadores de necessidades especiais, no que 

concerne ao acesso e permanência desses sujeitos em instituições das quais eles se encontram 

excluídos. Para Sassaki (1997), o modelo integracionista prevê que as pessoas portadoras de 

necessidades especiais, por exemplo, devam ter seus direitos assegurados, desde que sejam 

capazes de desenvolver suas tarefas. Esse sistema reivindica exclusivamente um processo de 

adaptação do sujeito, e não do espaço no qual ele está sendo inserido; sendo assim, o sujeito 

tornar-se-á responsável por sua permanência. Já em um modelo inclusivo, as pessoas 

portadoras de necessidades especiais devem ter seus direitos assegurados, desde que haja 

mudanças no ambiente que facilitem o desenvolvimento das tarefas pelo sujeito. Enquanto em 

um modelo de integração o contexto mantém-se inabalável, no sistema de inclusão o contexto 

deve adaptar-se às demandas do sujeito para recebê-lo.  

Ao transpormos esta discussão para o acesso de estudantes de origem popular às 

universidades públicas, percebemos que tem havido muito mais um processo de integração do 

que de inclusão propriamente, principalmente no que diz respeito à natureza das relações 

entre os estudantes de origem popular e outros atores educacionais. A universidade, o 

contexto em questão, tem se configurado como um espaço muito mais integracionista ao 

receber jovens de camadas populares através do sistema de cotas, ao menos no que se refere 

às interações entre esses sujeitos e outros atores institucionais que historicamente já faziam 

parte desse espaço. Neste caso, o estudante precisa adaptar-se rapidamente para permanecer, 
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embora sua adaptação em termos de interação social ainda esteja bastante restrita aos 

estudantes que possuem histórias de vida similares. 

Outro etnométodo desenvolvido por esses jovens consiste na aproximação de 

professores que expressam claramente uma postura favorável às políticas de ação afirmativa. 

O estudante de Direito recorre a uma dessas professoras ao tentar desenvolver um projeto de 

pesquisa para o Permanecer: 

A gente ficou louco, procurando professor, né, contra o tempo [...] aí a gente pensou 
na orientadora, na professora que deu a disciplina pra gente, que tem uma orientação 
ideológica também bem interessante, assim, é uma pessoa fantástica a professora, e 
que tem uma trajetória totalmente distinta da nossa, porque ela vem de uma tradição 
já de uma família que tinha uma condição bacana, daqui de Salvador, e tudo... Só 
que ela se preocupava com isso, e apesar de estar num mar de conservadorismo que 
foi a faculdade, que ela se formou aqui, ela se preocupou com essa formação mais 
sociológica, vamos dizer assim, né, de preocupação com o social. Aí eu lembro que 
eu peguei o número dela, mandei um e-mail pra ela, ela ligou pra mim, me retornou 
e falou que achou interessante e tudo, que não tava querendo orientar ‘Permanecer’ e 
aí fez sérias críticas ao programa, porque ela acreditava que o ‘Permanecer’ não 
estava servindo ao propósito de permanência, porque muitas bolsas estavam ficando 
na mão de pessoas, assim, conhecidas dos professores, pessoas que não tinham a 
necessidade de dinheiro né, pelo foco da permanência do programa, e aí ela falou 
que não queria orientar daquele jeito, que algumas pessoas procuraram ela até, um 
grupo lá da faculdade, mas por não ter o perfil, ela não quis, não aceitou, e aí as 
pessoas até discutiram com ela por conta disso, mas ela não quis. E aí quando a 
gente apresentou – ela já conhecia um pouco da nossa história, sabia que a gente era 
da residência – aí ela aceitou. 

  

As diversas dimensões que envolvem a permanência do estudante de origem popular 

configuram-se como uma rede, na qual cada aspecto interliga-se a outro, contribuindo para o 

desenvolvimento desses jovens na educação superior. Percebemos que a afiliação aos códigos 

e às normas da universidade se estabelece, principalmente, através das referências e 

indicações de outros estudantes; para que estas referências e indicações sejam possíveis, é 

preciso que as relações entre os estudantes sejam firmadas, desta forma, investigou-se o 

sistema de interações entre os atores sociais na educação superior. Essas relações, uma vez 

estabelecidas, garantem, dentre outras questões, a afiliação intelectual do estudante. O caso 

relatado acima revela que o desenvolvimento de um projeto só tornou-se possível a partir dos 

vínculos que o estudante de Direito e seu colega estabeleceram com a professora. Desse 

modo, eles puderam convencê-la da importância do projeto, reforçando algumas habilidades 

necessárias para obter sucesso na universidade e garantir a aprendizagem do ofício de 

estudante. A afiliação aos componentes curriculares e aos procedimentos avaliativos também 

se torna um procedimento fundamental a ser assegurado pelo estudante na sua trajetória 

acadêmica, por isso, este será o próximo tema a ser discutido na análise. 
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6.3 APROXIMANDO-SE DOS COMPONENTES CURRICULARES E SEUS 
CONTEÚDOS OU “EU NÃO QUERO LEVAR COM A BARRIGA”  
 

 

O século XX promove uma mudança na compreensão das Ciências Sociais em 

relação ao papel da escolarização. Ainda na primeira metade desse período, a escola era 

concebida como um espaço de superação de diversas desigualdades e o acesso ao sistema 

educacional deveria garantir a igualdade de oportunidades, mesmo àqueles pertencentes a 

grupos desprivilegiados. Nos anos 60, o otimismo que pairava na perspectiva sociológica foi, 

gradualmente, substituído por um pessimismo que parecia confirmar a relação entre 

desempenho escolar e origem social e que apontava a escola como um espaço de reprodução 

das desigualdades sociais. Surgiam, assim, as sociologias da reprodução que tinham em 

Bourdieu um dos seus principais teóricos. (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2002). 

De acordo com Charlot (2000), essa sociologia dos anos 60 e 70 analisava o sucesso 

ou o fracasso dos estudantes comparando suas posições escolares com as posições sociais 

ocupadas por seus pais, reduzindo, em alguns casos, suas explicações à herança de 

determinadas condições sociais, econômicas e culturais. Essa associação é possível e pode 

explicar algumas dimensões do desempenho escolar de determinados estudantes, no entanto 

não se pode compreender essa transposição sóciocultural como um mecanismo automático, no 

qual os pais estabeleceriam para seus filhos, de forma direta e objetiva, as condições 

escolares. Nogueira e Nogueira (2002, p. 20), embora sejam partidários dessa crítica ao 

pensamento de Bourdieu e de outros sociólogos da reprodução, salientam que este teórico 

realizava um esforço “[...] para evitar tanto o objetivismo quanto o subjetivismo na análise 

dos fenômenos educacionais.” Para eles, o “[...] ator da Sociologia da Educação de Bourdieu 

não é nem o indivíduo isolado, consciente, reflexivo, nem o sujeito determinado, 

mecanicamente submetido às condições objetivas em que ele age.” (NOGUEIRA e 

NOGUEIRA, 2002, p. 20). Porém, as limitações dessa abordagem são evidentes, 

principalmente ao tentar explicar trajetórias de sucesso escolar em famílias em desvantagens 

socioeconômicas.  

Mesmo com o avanço das discussões sobre a reprodução escolar na Sociologia da 

Educação, uma das críticas recorrentes à entrada de estudantes de origem popular através do 

sistema de cotas na universidade diz respeito ao rendimento escolar desses jovens que 

concluíram o ensino médio em escolas públicas ou estiveram inseridos nesse sistema durante 

toda a sua trajetória escolar. Havia, e ainda há, uma preocupação em torno do desempenho 
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desses estudantes que precisa ser combatida com dados sobre o rendimento que eles vêm 

apresentando em provas do vestibular, por exemplo. (QUEIROZ e SANTOS, 2007). 

Em seu site, a Universidade Federal da Bahia divulga esses dados e confirma que não 

há diferenças significativas entre as médias de desempenho de cotistas e não-cotistas, mesmo 

considerando as diferenças entre os cursos. Almeida Filho et al. (2005, p. 23) também 

endossam esses resultados a partir da análise dos dados referentes ao vestibular de 2005, 

primeiro ano de implantação do sistema de reserva de vagas na universidade, e apresentam as 

mudanças acarretadas com esta política:  

O curso mais afetado pelo sistema de cotas foi Fonoaudiologia, com 43,3% de 
candidatos selecionados graças ao sistema de cotas. Por outro lado, das 61 opções de 
curso oferecidas no Vestibular da UFBA, em 10 delas a influência do sistema de 
cotas foi igual ou menor que 5%. 13 cursos não foram afetados, isto é, a relação de 
selecionados é exatamente a mesma, com ou sem o sistema de cotas. Os candidatos 
situados entre os 60% mais bem classificados de cada curso não foram afetados pelo 
sistema de cotas. Até esse limite, a relação de classificados é exatamente a mesma, 
com ou sem o sistema de cotas. Os cotistas ocuparam as vagas, sobretudo dos 30% 
com classificação mais baixa, em cada curso. Ou seja, a influência do sistema de 
cotas só se fez sentir no terço inferior da classificação de cada curso. 
 

Santos e Queiroz (2007, p. 44) confirmam o bom desempenho dos estudantes da 

UFBA não apenas nos exames de vestibular, mas ao longo da graduação: “Em 32 dos 57 

cursos, ou seja, 56 %, os cotistas obtiveram coeficiente de rendimento igual ou melhor que os 

não-cotistas no intervalo entre 5,1 e 10,0.”. Esse coeficiente de rendimento foi obtido, 

segundo os autores, a partir de uma média aritmética de todos os componentes curriculares 

cursados em um determinado período. Esses resultados são verificados também nos cursos de 

maior concorrência: “Em 11 dos 18 cursos de maior concorrência, ou seja, 61 %, os cotistas 

obtiveram coeficiente de rendimento igual ou melhor que os não-cotistas [...]”. 

Embora os resultados revelem diferenças mínimas entre o desempenho intelectual de 

alunos cotistas e não-cotistas, é preciso avaliar como esta afiliação aos conteúdos intelectuais 

na educação superior vem sendo processada no cotidiano universitário. Para Nogueira e 

Nogueira (2002), as teorias clássicas da sociologia da educação forneceram análises 

macrossociológicas ao tentarem determinar os componentes fundamentais das relações entre 

educação e estrutura social. Lahire (2004, p. 14) apoia a afirmação desses autores e propõe a 

seguinte orientação:  

Quando queremos compreender ‘singularidades’, ‘casos particulares’ (mas não 
necessariamente exemplares), parece que somos fatalmente obrigados a abandonar o 
plano da reflexão macrossociológica fundada nos dados estatísticos para navegar nas 
águas da descrição etnográfica [...] 
 

Sendo assim, esta investigação buscou uma análise detalhada desses processos ao 

aproximar-se dos reais obstáculos encontrados pelos estudantes de origem popular, avaliando 
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em que medida eles atribuem suas dificuldades às suas trajetórias escolares e desejando 

compreender de que forma esses jovens superam os desafios das atividades acadêmicas. 

A afiliação intelectual à universidade ocorre paralelamente ao processo de afiliação 

institucional – o estudante precisa localizar-se no espaço e tempo da educação superior para 

apreender os assuntos ministrados nas disciplinas, realizar as avaliações, desenvolver a leitura 

e a escrita de textos acadêmicos. Para Coulon (2008) há três dimensões fundamentais ao 

ofício do estudante universitário: a leitura, a escrita e o pensamento. Essas dimensões 

permitem a execução das atividades intelectuais e deverão fazer parte do cotidiano acadêmico 

do estudante ao longo do curso. Os estudantes elencam nas entrevistas algumas dessas 

atividades e apontam facilidades e adversidades decorrentes do processo de afiliação 

intelectual.  O primeiro semestre de aula, marcado pelo estranhamento da rotina acadêmica, é 

um momento em que o estudante precisa esforçar-se para compreender aquilo que é dito pelos 

professores: 

Eu tive, eu lembro que a questão de entendimento, eu tive uma dificuldadezinha em 
Filosofia, porque a professora de Filosofia, ela tava fazendo mestrado na época e ela 
tinha um nível já de discussão que a gente não acompanhava. Mas isso também eu 
percebi que não era um problema meu, era um problema da sala, assim, muitas 
pessoas tinham esse problema com ela, e aí a gente não acompanhava o raciocínio 
dela, porque ela vinha trazer discussões de Hegel, de Kant, que a gente não teve 
acesso antes, e que foi realmente um pouquinho complicado [...] 
 

Coulon (2008) afirma que, em sua pesquisa, alguns estudantes costumam se dizer 

chocados com os “jargões” utilizados pelos professores. Para o autor, a compreensão das 

expressões compartilhadas por este grupo de profissionais só é possível após uma iniciação 

progressiva do estudante. Assim como o estudante de Direito demonstra certa dificuldade em 

compreender aquilo que é dito pela professora de Filosofia, outros estudantes também 

revelam suas dificuldades no início do curso, afirma o estudante de Odontologia: 

Eu acho que eu fiz uma final só no primeiro semestre, que foi exatamente 
microbiologia, que é a matéria mais complicada, assim, quer dizer... pra mim, né? O 
pessoal acha que é mais bioquímica, todo mundo tem medo de bioquímica, não sei o 
quê, mas eu passei em bioquímica, gostei da matéria e tal, mas microbiologia é 
muito ruim. A professora que dava aula, ela é argentina né, então ela fala meio um 
portunhol, meio embolado, e eu não tava acostumado com aquilo, né? 

 

Para os estudantes, o estranhamento inicial aparece como uma condição vivenciada 

por outros estudantes da turma, oriundos de escolas públicas e particulares. O espaço 

destinado aos estudos também se configura como uma preocupação dos estudantes e que 

influencia diretamente seus desempenhos. O estudante de Odontologia, antes de obter uma 

vaga na residência estudantil, morou com alguns parentes, o que o levou a reorganizar seus 

horários e, posteriormente, seus espaços: 
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Segundo semestre pra mim, até hoje, acho que foi o mais difícil. E tinha a questão 
que eu ficava o dia todo aqui na faculdade, tinha muita aula mesmo [...] tinha 
dificuldade também porque quando chegava lá a casa era pequenininha, não tinha 
lugar pra você estudar e tal, às vezes eu queria estudar de noite, não podia [...] Eu 
estudava na biblioteca, entre uma aula e outra eu ia pra Biblioteca de ADM 
(Faculdade de Administração) e ficava lá estudando e quando eu chegava ia estudar 
no quarto, mas também só estudava até 22:00 h, 23:00 h, porque o pessoal ia dormir, 
e tal, tinha que apagar a luz. Era nesse esquema. 

 

Para o estudante, o segundo semestre foi o mais complicado pelo aumento na carga 

horária do curso e devido às dificuldades que tinha para estudar à noite na casa em que 

morava. Ao mesmo tempo em que ele expõe suas dificuldades, consegue descrever as formas 

encontradas por ele para garantir os estudos. Ferreira e Moutinho (2007) defendem a 

reorganização do tempo de estudo como uma atividade necessária para construir uma 

trajetória de sucesso. Para isso, é preciso reorganizar o modo de vida doméstico, 

comprometendo-se com um estudo atento, diário, regular e sistemático. 

Essa reorganização facilita, por exemplo, a apreensão da grande quantidade de 

material que eles precisam apropriar-se para realizar as avaliações, como relatado pela 

estudante de Medicina: “[...] você chega e se depara com uma prova que você tem mais de 

cem páginas pra estudar e aí você fica totalmente perdido, né? Aí quando acaba você acaba 

tirando nota baixa, aí você começa a entrar em desespero. Você tá acostumado com aquela 

coisa [...] estuda, tira nota boa, então já foi outro baque, né.” A todo o momento os estudantes 

se deparam com novas situações; para esta estudante de Medicina, que estudou em uma escola 

pública de uma pequena cidade, ter que dar conta desse volume parece uma tarefa impossível: 

Então de qualquer jeito tem essa coisa assim, que é totalmente diferente de lá, né? 
Porque lá, assim, lá você acha que você sabe estudar, né? Você senta, lê, como é 
pouca coisa, você lê, decora. Decorou, você faz sua prova tranquilo, isso quando 
você ainda tá lá no ginásio. E aqui não, você tem essa coisa, que é ir aprendendo 
mesmo, você vira criança novamente pra poder... Foi o meu caso, você vira criança 
mesmo, aí você vai aprendendo as coisas aos poucos. 

 

 Ela defende que o funcionamento na universidade pertence à outra ordem: “estudar” 

nem sempre conduz a boas notas; é preciso superar-se a todo instante para garantir um bom 

desempenho nas disciplinas ou reavaliar suas estratégias de estudo. Para isso, ela dispõe de 

novos hábitos: “[...] teve um momento que eu tentei estudar com outros colegas, mas não tava 

rendendo; o grupo era grande, então às vezes ficava meio disperso, então optei mesmo por 

estudar sozinha.” A estudante faz a escolha por um estudo individual, mas ainda sente 

dificuldades em apropriar-se dos assuntos, por isso desenvolve um novo etnométodo: 

[...] na faculdade, você tem aquele modelo de aluno, né? Você tem aquele aluno que 
é totalmente centrado [...] você tem aquele outro que já é mais desvencilhado, você 
tem vários tipos de alunos. Então, no meu caso, pra você começar a superar, você 
tem que seguir mais ou menos por aquele lado, né, você vê mais ou menos como é 
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aquele aluno, o modelo, como é que ele estuda [...] você pergunta: ‘Como é que 
você faz pra estudar?’ Aquela coisa, você tá ali observando. Então você vai pegando 
um pouquinho, será que aquilo dá certo pra mim? Será que dá pra mim, estudar 
dessa forma? Então foi meio que aconteceu isso comigo. 
 

Estas formas de estudar encontradas pela estudante propiciam sua afiliação 

intelectual na educação superior. Ela observa e questiona os colegas que possuem um melhor 

desempenho e desenvolve os mesmos métodos utilizados por eles. Para Ferreira e Moutinho 

(2007), as ações cotidianas empreendidas no contexto da universidade revelam a necessidade 

de uma nova construção social do tempo, na qual o estudante deve reorganizar suas 

metodologias de estudo e elaborar estratégias de aprendizagem ao desenvolver o trabalho 

escolar. O estudante de Engenharia também descreve seus etnométodos. Para ele, estudar com 

outros colegas tem sido a forma mais eficaz de compreensão dos conteúdos. O estudante 

defende que esta é uma boa maneira de superar uma diferença fundamental entre a sua 

formação escolar e a formação dos jovens provenientes de escolas particulares, contribuindo 

para algo que ele define como autodidatismo: 

Sempre tem dificuldade, né? Quando você tá estudando sozinho sempre tem 
dificuldade. Quando você tá estudando junto, cada um contribui com o pedacinho do 
conhecimento que tem pra poder formar um todo, né? Quando você tá sozinho, você 
tem que ser autodidata na cabeça, você tem que ser bom mesmo, nisso aí eu acho 
que o pessoal de escola particular tá mais preparado, devido à formação, à base que 
tem. Eu acho que eles são mais preparados a ser autodidatas do que o pessoal de 
escola pública, mas isso não quer dizer que a gente não tenha capacidade de ser 
também e que também a gente não venha conseguir ser autodidata a partir do 
processo de evolução que a gente tem na universidade. 
 

Segundo o estudante, ser autodidata é ter maior autonomia acadêmica, é depender 

menos do professor. Para ele, esta prática lhe permitiu superar outra dificuldade em seu 

percurso universitário, referente à organização curricular. Ao concluir a matrícula, percebeu 

um choque entre disciplinas que deveriam ser ministradas em semestres diferentes, por uma 

delas ser pré-requisito para a outra, mas que seriam cursadas paralelamente: 

[...] nesse caso específico começou a surgir o princípio do autodidatismo né? Eu não 
era realmente bom nisso, no primeiro semestre eu não tava preparado pra ser 
autodidata não, mas você já desenvolvia um iniciozinho, um princípio básico já pra 
poder ser autodidata porque você tinha que ler, ler livros, materiais que explicassem 
sobre o assunto que você não tinha visto ainda na outra disciplina pra poder 
conseguir realizar os cálculos, as tarefas de uma disciplina como Física. Aí já 
começou já a você ter que estudar sozinho, ser autodidata mesmo né, essa questão aí 
é importante, porque sem isso aí ninguém sobrevive na faculdade não. 
 

Esse estudante de Engenharia, aos poucos, vai revelando os modos desenvolvidos 

por ele e que indicam, de forma mais específica, isso que ele define como autodidatismo. 

Diante das condições encontradas na sua faculdade, ele resolve, a partir de uma iniciativa 

pessoal, buscar formas de superar suas dificuldades, mas também alguns obstáculos que, 
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segundo ele, são inerentes ao seu curso. Para isso, ele decide fazer uma formação técnica no 

antigo Cefet-BA, atualmente IFBA7: “[...] eu entrei no Cefet, isso é uma coisa importante, eu 

entrei no Cefet porque eu tava um pouquinho decepcionado com os laboratórios, com as 

disciplinas de laboratórios da UFBA.”. Entrar no Cefet é um etnométodo adotado para suprir 

algumas lacunas existentes na sua formação acadêmica 

[...] eu fazia uma loucura: eu fazia dois cursos ao mesmo tempo, eu convivi com os 
dois lados, né, com o lado da Engenharia, que é o lado que tem mais status, e com o 
lado da galera que era do lado do técnico, né? E pra mim isso já era um fator que 
agravava mais ainda, o que eu acho que foi um fator que prejudicou um pouquinho a 
minha vida acadêmica: algumas notas, tal e tudo mais. Você sabe: a gente às vezes, 
como eu te falei, tudo acontece no mesmo tempo. 

 
Ao mesmo tempo em que ele busca superar possíveis dificuldades decorrentes de 

algumas falhas do curso apontadas por ele, o estudante também acredita que esta formação 

paralela à sua graduação pode tê-lo prejudicado. Ele descreve o nível de exigência que havia 

no curso técnico, mas que, mesmo assim, conseguiu concluí-lo em dois anos, tempo previsto 

para a formação na área, sem comprometer diretamente a sua graduação.  

Alguns estudos mais recentes têm apontado a representação de outros atores 

institucionais acerca desses jovens pertencentes a camadas populares. De acordo com 

Almeida (2003), em uma pesquisa desenvolvida no curso de Serviço Social da PUC – Rio, os 

professores caracterizaram esses alunos como esforçados, solidários, aplicados, participativos 

e engajados. Para Portes (2006), o estudante pobre tende a amenizar algumas diferenças 

sociais ao apresentar um bom desempenho acadêmico, sendo assim, ele deve manter, dentre 

as diversas competências necessárias para sua constituição como estudante universitário, “[...] 

uma relação interessada com os professores, desenvolver uma atuação na sala de aula e não se 

descuidar jamais do rendimento acadêmico.” (PORTES, 2006, p. 230). O estudante de Direito 

tem demonstrado esse comprometimento nas diversas atividades em que se envolve: 

É que ainda tem inglês também e eu não quero levar com a barriga, eu quero ver se 
realmente eu consigo fazer as coisas pra ter um aproveitamento bom e tudo, pra não 
tá fazendo à toa né? A gente não tá na universidade à toa. E isso tudo que eu tô 
pensando tá tendo uma reflexão acadêmica muito importante [...] 
 

Ainda que, em alguns momentos, eles declarem dissonâncias entre suas trajetórias 

escolares e a de estudantes que vieram de escolas particulares, eles também defendem que 

suas dificuldades costumam ser bem similares à de todos os estudantes. O estudante de 

Direito acredita que não há uma diferença de rendimento significativa entre cotistas e não-

cotistas: “Não vejo, assim, diferença de rendimento em relação a outras pessoas. A minha 
                                                
7 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, antigo Centro Federal de Educação Tecnológica 
da Bahia (Cefet-BA)  
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diferença de rendimento foi no momento, como eu falei, da questão do envolvimento político 

[...]”. Ele afirma que sentiu mais dificuldade em relação às disciplinas no semestre em que foi 

representante da residência universitária; esta atividade fez com que ele se dedicasse menos 

aos estudos e com isso seu rendimento foi menor. Há também as dificuldades decorrentes dos 

déficits estruturais da própria universidade: 

[...] a primeira prova que teve foi logo antes de um feriado e eu não sabia, né, e fui 
atrás do livro já em cima da hora, acho que eu ia viajar na sexta e eu fui atrás do 
livro na quinta-feira e não tinha mais livro, e eu não tinha mais dinheiro pra tirar 
xerox também. Aí eu falei: ‘O que é que eu vou fazer? Eu vou pra casa e lá eu pego 
na internet o assunto’. Só que quando eu cheguei, eu não achei o assunto na internet, 
eu não tinha essa mentalidade de que com certeza eu não ia achar esse assunto na 
internet, e aí tomei uma bomba na primeira prova, me quebrei legal. 
 

Todos os estudantes queixam-se da reduzida quantidade de livros na biblioteca. 

Ainda no primeiro semestre, o estudante de Odontologia não imagina que irá deparar-se com 

esta dificuldade e posterga o empréstimo do livro. Como não encontrou mais nenhum 

exemplar, e também não tinha dinheiro para fazer uma cópia do texto, resolve buscar 

informações sobre o assunto na internet; fracassa da mesma forma que o estudante de Direito, 

pois não encontra as informações que precisa no meio virtual. Isso acontece porque ele ainda 

não se encontra totalmente afiliado ao funcionamento da educação superior. Com a 

dificuldade, surgem novos etnométodos: “[...] agora eu sempre tiro xerox, de tudo, mas livro 

em biblioteca você só encontra assim: o professor deu aula hoje, aí você vai hoje, se você der 

sorte, você encontra [...] o pessoal copiava a aula [...] e aí você tirava xerox do caderno e do 

livro, no caso. Basicamente essas duas fontes pra estudar.” Além de dirigir-se rapidamente à 

biblioteca para tentar reservar o livro indicado, o estudante de Odontologia também faz cópias 

dos livros e cadernos; ele já tem suas fontes de estudo definidas. O estudante de Direito, 

diante da falta de livros ou da impossibilidade de levá-los para casa, apresenta a seguinte 

estratégia: “os livros mais novos são de consulta, aí você não pode levar, a vantagem de ter a 

residência perto é que eu fico lá, às vezes eu fico lá na biblioteca mesmo com o livro de 

consulta, depois eu devolvo e saio, já vou pro restaurante, volto [...]”. Estudar na biblioteca é 

um etnométodo desenvolvido por ele quando os livros que os professores indicam estão 

disponíveis apenas para consulta. Essa prática só é possível porque sua faculdade é próxima à 

Residência e ao antigo Restaurante Universitário. Por ter dificuldades de encontrar as obras 

indicadas pelos professores, outra estratégia do estudante de Direito consistia nos registros das 

aulas: 

[...] aí na faculdade também foi assim, eu copiava muito, tudo, até hoje, virou uma 
mania, toda reunião que eu vou eu fico lá ó, copio tudo, aí eu acabava suprindo 
algumas deficiências de textos e livros com a aula do professor mesmo. E assim, 
todo final de semestre o povo, até hoje, o pessoal vem: ‘Ah, vamos tirar xerox do 
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caderno dele, porque o caderno é completo, tem tudo!’. Todas as aulas que eu vou, 
eu copio tudo, porque aí era outra fonte de estudo, né? 

 

De acordo com Almeida (2003), outro aspecto apontado pelos professores em 

relação a esses estudantes diz respeito à solidariedade estabelecida entre eles. Nesse 

momento, percebe-se que as diversas dimensões analisadas nesta investigação vão sendo, 

gradativamente, sobrepostas. A afiliação intelectual tem sido sustentada, em grande parte, 

pelas relações e redes que se formam ao longo da vida acadêmica: 

[...] essa questão de às vezes não ter algum material, alguma coisa, a gente perpassa, 
assim, pela questão da cooperação entre os alunos que são, assim, menos 
favorecidos, né? A gente sempre tenta fazer uma coligação pra poder a gente mesmo 
se auxiliar nessa questão de material. Às vezes você não consegue material, outro 
colega consegue o material e aí às vezes ele estuda com o material, às vezes ele 
passa pra você, pra você também estudar um pouco ou então ele convida você pra 
estudar junto ou ele também lhe empresta o material. 

 

Os alunos fazem críticas contundentes principalmente ao ensino que recebem na 

universidade e ao descaso de alguns professores: “[...] tem professor que não se compromete, 

que falta aula e não avisa, que marca prova em um dia e vai no dia da prova e não faz, acho 

que isso é bem comum na UFBA.” No entanto, a maior dificuldade apontada pelos estudantes 

em relação à afiliação intelectual, à apropriação dos conteúdos, refere-se aos métodos de 

avaliação na educação superior: 

[...] a minha dificuldade na disciplina não foi uma dificuldade em relação aos 
assuntos, eu entendi tudo muito bem, a questão foi a prova do professor; porque eu 
já percebi na minha vida de estudo, até hoje, que eu tenho muito mais facilidade 
com prova subjetiva, aberta, que você responde, do que objetiva [...] geralmente 
prova objetiva pega por pegadinha né, detalhezinho [...] 
 

O estudante de Direito tem muita dificuldade quando o professor elabora uma prova 

com “pegadinhas”; este tipo de avaliação exige muito mais atenção do que raciocínio ou 

interpretação do aluno, e, para ele, esse método não avalia o domínio do estudante em relação 

ao conteúdo da disciplina. A mesma situação é enfrentada pelo estudante de Engenharia: 

[...] tem uma disciplina lá que eu tinha uma dificuldadezinha [...] mas não foi 
dificuldade de falta de estudo, porque o professor ele ensinava na sala de aula, mas 
depois ele vinha com a prova cobrar pegadinha e eu não me dou bem com essa 
história de pegadinha, essa história de pegadinha nunca serviu pra mim. Eu 
estudava, estudava com os meninos da residência, estudava sério, estudava de 
verdade e ele sempre quando vinha com a prova, vinha com pegadinha, aquilo me 
prejudicava muito. 
 

Os métodos avaliativos na educação superior ainda traduzem essas práticas 

acadêmicas tradicionais ao difundir modelos de avaliação mais quantitativos e menos 

processuais. Este tipo de avaliação não reflete quais os conhecimentos e habilidades que os 

estudantes efetivamente devem adquirir ou mesmo se eles adquirem algum conhecimento no 
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decorrer da vida universitária.  Uma mudança nesse modelo requer a superação do conceito de 

universidade como instituição meramente informadora e reprodutora do conhecimento e mais 

produtora de saber e crítica. As avaliações deveriam estar centradas na qualidade do processo 

para obter um produto final efetivo e, ao assumir essa tarefa, a universidade enfrentaria um 

dos seus grandes desafios. 

Para superar essas dificuldades, decorrentes do modelo avaliativo, os estudantes 

dedicam-se ainda mais às disciplinas. O estudante de Direito disse que lia três livros sobre a 

mesma temática cobrada na avaliação para fixar bem o assunto. Em uma das disciplinas ele 

foi reprovado, ainda assim decidiu repeti-la com o mesmo professor:  

[...] esse semestre eu consegui superar mais, eu peguei o mesmo professor; como eu 
já conhecia a orientação dele, não dei muita importância assim às aulas. Assim, tudo 
que ele falava de assunto eu copiava [...] ele é o único professor que tinha dessa 
disciplina, eu fui, peguei, mas consegui passar tranquilo. Fiquei assim 
impressionado também porque eu estudei bastante, até pelo medo da disciplina 
anterior, mas passei superconfortável, passei, fiquei com a média dez na disciplina. 
 

Ao repetir a disciplina com o mesmo professor os estudantes podem aplicar 

etnométodos elaborados a partir da sua experiência no semestre anterior: dão menos 

importância às aulas, como nesse exemplo, e concluem de forma satisfatória o componente 

curricular. Segundo o estudante de Direito, a experiência prévia fez com que ele se dedicasse 

de um modo diferenciado, pois já reconhecia o estilo daquele docente e sabia como deveria 

agir durante o semestre, concentrando-se nos assuntos e práticas mais importantes e 

descartando o que compreendeu como desnecessário para obter sucesso. 

Os relatos dos estudantes mostram que as dificuldades que eles apresentam nas 

disciplinas, diferente daquilo que era previsto pelos críticos das ações afirmativas na educação 

superior, não estão vinculadas às suas trajetórias escolares. A implantação do sistema de cotas 

não diminui o nível acadêmico das universidades; estudos como o de Queiroz e Santos (2007) 

revelam que o desempenho no vestibular não é um indicador fiel do desempenho nos cursos, 

sendo assim, mesmo que jovens provenientes de escolas públicas apresentem índices mais 

baixos que estudantes de escolas particulares no exame do vestibular, há condições para que 

eles superem suas dificuldades ao longo do percurso acadêmico. De acordo com a perspectiva 

inclusiva, esta adaptação ao sistema universitário não deve ser tomada como uma 

responsabilidade exclusiva do estudante de origem popular; a instituição universitária, que 

permite o acesso desse estudante visando uma maior democratização da educação superior, é 

também responsável por modificar o seu sistema favorecendo a permanência desses jovens. 
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6.4 DIFICULDADES FINANCEIRAS, DIFICULDADES REAIS OU “EU VIM COM A 
CARA E A CORAGEM, EU SABIA QUE IA TER QUE GASTAR MUITO” 
 

 

Todas as dificuldades previstas na proposta desta investigação foram confirmadas ao 

longo das entrevistas e observações dos estudantes. O enfrentamento de muitas condições 

adversas, como a compreensão da rotina institucional da universidade ou o estabelecimento de 

interações com estudantes não-cotistas, concretiza-se em um plano real, mas as dificuldades 

financeiras se inserem no cotidiano desses jovens como um marcador da exclusão 

provocando, muitas vezes, um sentimento de não-pertencimento ao ambiente acadêmico. 

Algumas questões relacionadas às desvantagens econômicas e sociais desses estudantes 

surgiram nos capítulos anteriores e se configuraram como uma barreira ao processo de 

afiliação intelectual e institucional, bem como para o estabelecimento de relações e vínculos 

ao longo do seu percurso. Quando o estudante relata a dificuldade em comprar um livro, 

reproduzir textos, deslocar-se de um campus para o outro ou mesmo participar de festas 

organizadas pela turma, está se referindo a fatores financeiros que tangenciam todas essas 

situações cotidianas e que não podem ser descartados do ponto de vista desta análise. Lahire 

(2004, p. 24), no entanto, afirma que 

As condições econômicas de existência são condições necessárias, mas seguramente 
não suficientes. Sejam quais forem as condições materiais, sem as técnicas 
intelectuais apropriadas (os cálculos, as conferências bancárias, as previsões de 
despesas projetadas em um caderno ou num livro de contas...) não há cálculo 
racional possível. 

 

A difícil situação econômica das famílias dos entrevistados implica no 

desenvolvimento de etnométodos que precedem a entrada na educação superior. Em uma das 

observações realizadas, o estudante de Direito retoma parte dessa trajetória e conta como uma 

rede formada por pais e familiares foi fundamental para o seu acesso à universidade. Ao 

concluir o terceiro ano, ele foi aprovado apenas na primeira etapa do vestibular, mas sua 

família decidiu que ele deveria sair do interior e estudar na capital. Para isso foi necessário 

que seus pais, seu irmão e uma tia repartissem as despesas com as aulas de cursinho, além de 

material didático, transporte e alimentação. Durante esse período ele morou em Salvador, na 

residência apoiada pela prefeitura da sua cidade. Vianna (2005) indica diversos estudos que 

abordam a importância das disposições familiares na trajetória de estudantes pertencentes a 

camadas populares. 

Em outros casos, as disposições sócioeconômicas familiares interferem na escolha do 

curso. Para Zago (2008, p. 163), essa condição tem exercido “[...] influência no acesso às 
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carreiras mais prestigiosas, pois a ela estão associados os antecedentes escolares e uma série 

de investimentos que se transformam em credenciais com peso não negligenciável nos 

processos seletivos [...]”. O estudante de Odontologia refletiu algumas dessas questões com a 

sua família: 

É, que eu fiz UEFS8 e fiz aqui [UFBA], só que eu era meio indeciso, assim, né? Eu 
queria fazer Odonto já, tipo, de sonho, assim e tal, só que na UEFS eu fiz 
Engenharia da Computação. E aqui eu fiz pra Odonto. Acabei passando aqui [...] foi 
tranquilo, assim, com eles [com os pais], me apoiaram bastante, tal. Eu já tinha 
falado pra eles que era um curso caro e tal, que eu ia precisar de apoio. Aí eles: 
‘Não, a gente dá um jeito’ e tal, não sei o quê. Aí eu vim com a cara e a coragem, eu 
sabia que ia ter que gastar muito.  

 

Ao entrar na universidade, essas despesas interrompem o cotidiano dos estudantes, 

que precisam elaborar estratégias para permanecer em seus cursos. Portes (2006), em uma 

investigação sobre a história de estudantes pobres na educação superior, reflete algumas 

dimensões subjetivas que são resultantes, embora não exclusivamente, da condição 

econômica desses sujeitos e suas famílias. Essas dimensões parecem acompanhar os 

estudantes em diversos momentos históricos 

[...] um forte elo existente entre os estudantes pobres, nos diferentes períodos, é o 
constrangimento econômico ao qual eles vêm sendo submetidos historicamente. Os 
dados do passado e do presente permitem que eu fale de um efeito de durabilidade e 
permanência desse fenômeno no tempo. Se a condição econômica não é 
determinante das ações e práticas do estudante pobre – em um passado e em um 
presente –, ela é um componente real, atuante, mobilizador de sentimentos que 
comumente produzem sofrimento neste tipo de estudante e ameaçam sua 
permanência na instituição. (PORTES, 2006, p. 227) 
 

Em todas as entrevistas realizadas há uma confirmação do enfrentamento dessas 

dificuldades financeiras, com exceção do relato da estudante de Medicina, que vive uma 

situação diferenciada, pois, mesmo antes de entrar na universidade, ela já morava com um 

casal que dispõe de uma situação econômica estável e que tem assumido todas as suas 

despesas desde que ela decidiu fazer o vestibular. De certo modo, esse se tornou seu 

etnométodo para lidar com as despesas financeiras decorrentes da sua entrada na educação 

superior.  

Em um estudo sobre evasão, realizado com estudantes de uma universidade da rede 

particular de ensino em São Paulo, Ribeiro (2005) aponta a dificuldade financeira como a 

variável mais significativa na decisão do estudante que abandona o curso. As questões 

econômicas foram indicadas não apenas nos questionários, mas nas entrevistas realizadas pelo 

autor, e eram associadas ao desemprego, à dificuldade do sujeito em conciliar os estudos com 

                                                
8 Universidade Estadual de Feira de Santana 
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trabalho e/ou à baixa remuneração salarial. Mesmo considerando as diferenças expressivas 

entre instituições públicas e privadas de ensino superior, a condição financeira dos estudantes 

e suas famílias tem um impacto significativo no cotidiano acadêmico. No entanto, os quatro 

estudantes entrevistados por mim não se referiram, em nenhum momento, à possibilidade ou 

necessidade de evadir a partir da vivência desse tipo de dificuldade. A estudante de Medicina 

foi a única a manifestar o desejo de abandonar o curso, justificado pela distância da família; 

ela também se destaca dos outros estudantes entrevistados por não enfrentar nenhum 

problema financeiro por motivos já descritos anteriormente. 

O estudante de Direito descreve de que forma administrava todo o dinheiro que 

recebia para permanecer na graduação no início do curso e de que forma lidava com os gastos 

cotidianos decorrentes da sua entrada na universidade: 

Você tenta ao máximo economizar dinheiro com passagem, pra onde você puder ir a 
pé você vai, mesmo que seja muito distante, você tenta economizar até com xerox, 
porque se você sabe que aquele livro você pode pegar na biblioteca você não tira 
xerox, vai tentando economizar de tudo! Programas de jovem, assim de sair, quase 
impossível! E nesse período, assim, de primeiro, segundo semestre, que o pessoal 
era muito unido, programa, fazia todo mundo junto na residência, ou fazia alguma 
coisinha ali, festinha ali, ou então ia pra praia, Porto da Barra, fazer luau [...] 

 
No momento em que ele começa a participar de programas de permanência na 

universidade, decide economizar parte do recurso recebido e desenvolve também algumas 

previsões de gastos desse orçamento: 

[...] agora, com o Conexões9 eu até juntei um dinheiro, comprei o computador, aí 
fiquei sem dinheiro, mas no Permanecer eu não fiz nenhuma compra assim, aí eu tô 
juntando um dinheiro, acho que vou gastar alguma coisa desse dinheiro agora nas 
férias, que eu não sei, eu tô querendo comprar algumas coisas, mas eu quero guardar 
um pouquinho pra um momento de indecisão, de eu não saber pra onde é que eu 
vou, né? Só que eu acho que não vai dar, porque o Permanecer não tem muito 
dinheiro, né, a bolsa não é tanto assim, esses R$ 300,00 não é muito. Assim, já dá 
pro estudante que não tem despesa, dá pra levar tranquilo, mas se você for ficar 
muito tempo sem ganhar nada, o dinheiro acaba rápido, né? 

 

Para Portes (2001), os estudantes pobres possuem diversas necessidades econômicas 

relacionadas direta ou indiretamente ao espaço universitário. No caso dos jovens 

entrevistados, parte dessas despesas é inicialmente assumida por familiares, mas, ao longo do 

curso, vão tornando-se, cada vez mais, responsabilidade do próprio estudante. Todos eles 

buscaram inscrever-se em programas de permanência, mas apenas dois haviam conseguido 

ser aceitos até a finalização da coleta de dados. Em sua investigação, Portes (2001) descreve a 

entrada em projetos de pesquisa, monitorias, bolsas de iniciação científica e estágios como 

                                                
9 O Conexões de Saberes é programa desenvolvido pelo Ministério da Educação que visa assegurar a 
permanência de estudantes universitários negros de origem popular. 
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uma resposta considerável do universitário a essas questões econômicas. Os estudantes 

entrevistados continuam buscando essa resposta mesmo quando não conseguem acessar as 

políticas de assistência da universidade, é o que confirma o estudante de Engenharia: 

[...] eu tentei participar do Permanecer, agora recentemente tentei participar do 
Permanecer, mas só que tinha outra pessoa disputando comigo, aí a professora falou 
que tinha o mesmo nível de carência social, só que aí ela deu preferência a ele 
porque ele já tinha tentado pela segunda vez e eu tava tentando pela primeira vez 
[...] eu tentei esses programas de assistência estudantil, Permanecer, eu tentei, mas 
não consegui ainda não, quem sabe depois, futuramente [...] eu também agora tô 
procurando estágio, né, pra poder aliviar um pouquinho esse ônus pra meu pai aí, 
pra poder eu próprio comprar meu material, arcar com minhas despesas, esse é meu 
pensamento, né? [...] se você conhecer alguém que tenha uma empresa pra eu poder 
estagiar [...] 

 

Os estudantes precisam encontrar formas de economizar todo dinheiro possível, seja 

proveniente da família, de algum estágio ou bolsas de pesquisa e de programas de apoio 

social. Caminhar na cidade, pegar livros na biblioteca, diversões na própria residência 

universitária ou na praia são alguns dos etnométodos narrados e compartilhados por outros 

jovens de origem popular. Essas estratégias, por sua vez, revelam as relações que eles 

estabelecem entre si, pois, a convivência com colegas que pertencem ao mesmo grupo 

socioeconômico torna-se uma necessidade real. Frequentar os mesmos espaços extra-

escolares reforça a interação entre eles, permitindo o sentimento de pertencimento a um 

grupo.  

A estruturação da entrevista permitiu ao estudante descrever o seu mundo social, 

pormenorizando os acontecimentos, assim como previsto na accountability etnometodológica 

de Garfinkel (COULON, 1995a). Para Coulon (2008)10, o pesquisador deve considerar os 

entrevistados como “assistentes de pesquisa”, e deve dirigi-los de modo que sejam mais 

precisos em suas descrições. Ele ainda afirma que a riqueza da entrevista vem do sujeito 

analítico e não do analista, pois quem costuma se colocar no lugar do sujeito são os 

romancistas. Eu conduzia o estudante à construção de uma fotografia do seu cotidiano, de 

modo que a imagem fornecida por ele fosse a mais exata possível. Nesta descrição, o 

estudante de Direito revela, mais especificamente, algumas das suas estratégias: 

Aí tinha um lance de xerox que era dividir xerox mesmo. Tinha uma colega minha 
que até hoje a gente faz isso também, divide xerox. Aí o professor passou 4 textos 
diferentes: aí cada um comprava dois, aí eu lia os dois e ela lia os outros dois e 
depois a gente fazia permuta; ela ia ler os dois que eu lia, eu ia ler os dois que ela 
leu, aí fazia resumo, pra ficar fichando, porque depois não ficava com o texto na 
mão [...]  

                                                
10 Informação veiculada pelo profº Alain Coulon (Universidade Paris 8) no curso “A Etnometodologia e o 
Interacionismo Simbólico na Atualidade” ministrado em setembro de 2008 no Instituto de Saúde Coletiva da 
UFBA. 
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[...] os dois primeiros semestres foram semestres que eu participei pouquíssimo de 
algumas atividades, assim, sair aqui em Salvador, ir até em cinema, qualquer coisa, 
porque eu queria economizar o máximo de dinheiro [...] eu fiquei mais ou menos um 
mês andando dos Barris até aqui na Graça11, todos os dias, pra poder economizar pra 
poder dar o dinheiro de comprar xerox no final das disciplinas. 

 

As limitações de ordem financeira definem, de forma precisa, as ações e os espaços 

desses estudantes. A posição social ocupada por eles e as condições econômicas demarcam o 

modo de vestir-se, de deslocar-se pela cidade, onde morar, aonde ir, o acesso à leitura ou os 

tipos de livros, dentre tantos aspectos revelados em seus cotidianos. O estudante de 

Engenharia retrata as dificuldades enfrentadas por um colega e a sua preocupação diante de 

uma situação da qual ele também faz parte: 

Às vezes a gente tem que ter aula o dia todo na faculdade, às vezes a gente não tem 
o dinheiro pra poder fazer o almoço, tem uma galerinha da escola particular que tem, 
né? Às vezes a gente não tem [...] a gente tem que lanchar e quem não lancha tem 
que fazer fotossíntese. Chega assim no pátio da universidade, abre os braços e 
‘agora tô alimentado’, e pronto, não tem jeito. Tem um colega meu que agora ele tá 
fazendo várias coisas ao mesmo tempo porque ele quer mesmo, ele é um cara que é 
batalhador, e ele tá lanchando direto, eu falei: ‘Rapaz, você não vai conseguir viver 
muito tempo lanchando, não, você vai morrer’. Aí no mesmo dia ele foi pra casa 
mais cedo pra poder jantar de noite, ele estuda na residência, ô, ele mora na 
residência, né? Aí ele teve que ir pra casa mais cedo, ele ficou pensando nisso. Aí eu 
falei: ‘Rapaz, você vai morrer, você não vai aguentar viver assim não’. Ele foi pra 
casa rapidamente, pra residência, pra poder se alimentar, porque às vezes também 
pesa. A gente tá lá o dia todo, às vezes tem aula de manhã e de tarde, e não tem essa 
assistência de poder almoçar, ter que lanchar mesmo e lanche não supre a 
necessidade de ninguém. 

 

Embora a universidade disponibilize bolsas alimentação para alunos não-residentes, 

as refeições devem ser feitas no restaurante universitário. Nem sempre é possível deslocar-se 

das suas faculdades até o restaurante por causa de gastos com transporte ou devido ao tempo 

reduzido entre uma aula e outra. O etnométodo descrito pelo estudante consiste na 

substituição de refeições por lanches, mesmo sabendo que essa troca pode ocasionar alguns 

comprometimentos à saúde. De acordo com Silva (2003), essas dificuldades podem ser 

minimizadas, em alguns casos, no estabelecimento de uma relação empática com os atores 

universitários, resultando em uma maior boa vontade dessas pessoas com os estudantes, ou 

mesmo entre eles. O aluno de Direito afirma que ele e seus colegas residentes combinavam, 

durante o período de avaliações, os dias em que cada um iria até o restaurante. Aquele que 

fosse até o R.U. (antigo restaurante universitário) fazer a refeição seria responsável por trazer, 

em uma marmita, a alimentação dos outros. Desta forma, eles gastavam menos tempo 

deslocando-se entre os prédios e podiam dedicar-se mais aos estudos. 

                                                
11 Barris e Graça são bairros de Salvador; a distância entre eles corresponde aproximadamente a 3,5 km. 



 77 

Para Zago (2006), a vitória do estudante de origem popular não está apenas no acesso 

à universidade, mas revela-se a cada dia, a cada semestre em que ele consegue permanecer em 

seu curso. Mesmo em uma universidade pública, eles possuem despesas com os estudos e, 

para isso, contam principalmente com o apoio dos pais e familiares: “Originários de famílias 

de baixa renda, esses estudantes precisam financiar seus estudos e, em alguns casos, contam 

com uma pequena ajuda familiar para essa finalidade.” (ZAGO, 2006, p. 233). Todos os 

estudantes entrevistados, com exceção da estudante de Medicina, afirmam que tiveram (e, em 

alguns casos ainda têm) suas despesas custeadas pelos pais, assim como confirma o estudante 

de Engenharia: 

[...] na questão de material, de livro, eu tenho o apoio financeiro lá dos meus pais, eu 
digo que eu sou ‘paitrocinado’ né? Eu tenho o apoio financeiro do meu pai, que 
trabalha e tudo e ele se vê doido, assim, pra poder conseguir dinheiro pra ajudar a 
me manter na universidade [...] minha mãe também ajuda um pouquinho quando ela 
pode; dá apoio financeiro pra poder comprar material didático pra eu estudar. 

 

Até conseguirem acessar as políticas de permanência, todos eles precisam recorrer 

aos familiares para garantir a continuidade das suas trajetórias na educação superior, como 

demonstra o estudante de Odontologia. Ele conta como suas despesas foram pagas, quando 

ainda não havia conseguido uma vaga na residência: 

[...] quando eu cheguei aqui era sustentado, só minha mãe que mandava dinheiro. 
Inclusive, no início, eu gastava muito, porque a passagem, eu não tinha Smartcard12 
ainda e tinha marcado pra fazer o Smartcard um mês, dois meses depois, então eu 
gastava com alimentação, gastava uns R$ 90,00 basicamente por semana e era bem 
difícil, assim, toda semana ficava, às vezes acabava o dinheiro, eu tinha que ligar pra 
minha mãe pra pedir mais e tal, e o início foi bem complicado, assim, foi bem 
conturbado mesmo [...] 

 

Esse estudante é o que descreve os maiores gastos com a educação superior, por 

causa dos materiais e instrumentos odontológicos que precisa adquirir ao longo do curso. 

Beatrice et al. (2007) contabilizaram todos os tipos de despesas de um estudante de 

Odontologia em uma universidade pública de Pernambuco, desde o consumo de alimentação a 

materiais didáticos. Eles estimam que os gastos sejam de, aproximadamente, vinte mil reais 

por toda a graduação. Na entrevista, o estudante confirma essa perspectiva:  

Foi no terceiro semestre que tive que comprar material [...] Acho que deu uns R$ 
600,00 [...] eu comprei tudo [...] comprei no cheque, foi isso [...] quarto semestre foi 
mais barato, foi uns R$ 400,00 mais ou menos, e aí, como eu já tinha cartão e tal, eu 
passei no cartão e aí meus pais pagaram [...] no quinto semestre foi mais 
complicado, porque a lista já foi imensa, né, porque tinha o material já, começou a 
parte clínica do curso, atendimento a paciente, tal, e aí foi mais difícil porque você 
tinha que ter aquele micromotor [...] só aquilo é R$ 1.500,00, só ele. E mais 
instrumental clínico, dava mais R$ 1.500,00, então dava quase R$ 3.000,00 a lista. 

                                                
12 Refere-se ao cartão de meia passagem estudantil 
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O estudante afirma não sobrar dinheiro para outras despesas com a universidade, pois 

o custo com o material é bastante elevado. Forma-se uma rede familiar pra suprir as despesas 

com os equipamentos; o estudante também faz um cartão de crédito para cobrir os gastos mais 

imediatos. Ter cartão de crédito e organizar os pagamentos são providências necessárias na 

juventude; estes aspectos demarcam a passagem do estudante para a vida adulta: “É nesta fase 

que fisicamente se adquire o poder de procriar, quando a pessoa dá sinais de ter necessidade de 

menos proteção por parte da família, quando começa a assumir responsabilidades, a buscar a 

independência e a dar provas de autossuficiência, dentre outros sinais corporais e psicológicos.” 

(DAYRELL E GOMES, 2006?, p. 3). O estudante precisava administrar os recursos enviados 

por sua família: 

[...] ia usando o limite do banco, enquanto dava, ia usando, usando, e aí ia cobrindo. 
Minha mãe ia pagando os cartões e eu ia cobrindo o cheque com o cheque da minha 
tia e as minhas despesas eu ia cobrindo, tipo, com o limite do banco e aí minha mãe 
botava, tipo no fim do mês, colocava na conta pra cobrir o limite e ia se virando [...] 

 

Além do suporte familiar, o estudante de Odontologia descreve como outros 

estudantes do seu curso, e que vivem com ele na residência universitária, auxiliam nessa 

dinâmica indicando os materiais necessários para a execução das tarefas e também 

emprestando cópias de textos e outros materiais. Esses etnométodos evitam gastos com o 

curso e revelam a importância das relações estabelecidas no decorrer da vida universitária: 

Como eu já tava morando aqui [na Residência] tinha um colega meu que já me 
ajudava, né, que ele vai formar semestre que vem, em Odontologia também. E ele 
me empresta xerox, tipo, material dele que ele já usou, ele me empresta e aí já 
diminui um pouco, é pouca coisa, mas diminui. Muita coisa cara também, tipo, logo 
no início do semestre a gente senta e ele vai me falando: ‘Ó, isso aqui não usa, isso 
aqui não usa, isso aqui não usa’, porque tipo, os professores pedem coisa que a gente 
não usa e aí você compra, mas fica ensacado [...] E é verdade mesmo, porque eles 
pedem, mas chega na aula prática você não usa aquilo. E aí esse amigo meu foi me 
ajudando [...] 
 

O estudante expõe a prática de determinados professores que exigem materiais que 

não serão utilizados. Uma revisão das listas e a busca por uma correspondência entre o que 

vem sendo solicitado e aquilo que concretamente torna-se necessário nas práticas das 

disciplinas evitaria mais despesas para esses jovens que precisam administrar um pequeno 

orçamento. O estudante de Engenharia também narra algumas dificuldades para adquirir 

ferramentas básicas para o seu curso: 

[...] eu não tinha pasta pra carregar o material e também não tinha nem o material 
completo, porque eu precisava de compasso técnico e eu tinha um compasso meeiro 
lá (risos), eu não tinha um esquadro adequado, não tinha a flanela pra limpar o 
esquadro [...] eu tava lembrando que eu tinha que levar meu material todo num saco 
que eu comprei o papel A3 [...] Não tinha jeito, não tinha o que fazer, fazer o quê? É 
um dos problemas também, o problema financeiro é um problema importante. 
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Para ele, as dificuldades em adquirir alguns materiais, como uma calculadora 

científica, seriam minimizadas se os professores empreendessem pequenas mudanças nas 

práticas pedagógicas. Haveria um efeito imediato no cotidiano dos estudantes, sem, com isso, 

comprometer os objetivos centrais dos componentes curriculares 

[...] teve a última prova que o professor fez – ele não tem, esse aí não pensou nem 
um pouquinho em quem é de escola pública, em quem não tem HP13, nem nada – ele 
fez uma questão lá que você tinha que fazer um cálculo com 16 interações, é 
brincadeira? Eu fiz o cálculo, é porque os métodos são... já viu que tem os métodos, 
né? Esse método, ele geralmente dá na sexta interação, oitava interação; aí eu fui 
fazendo, oitava interação e nada! Eu disse: ‘Rapaz, oitava interação, nada! Que é 
isso, esse cara perdeu a noção, né? Só pode tá na décima interação. Vou fazer até à 
décima.’ Cheguei na décima interação, nada da resposta sair. Eu falei: ‘Rapaz, que é 
que é isso?’. Comecei a revisar os cálculos, e olhar assim e dizer: ‘Rapaz, não é 
possível, errei alguma coisa aí’. Aí eu falei: ‘Não, eu vou continuar, eu vou até onde 
der aqui.’ Fui décima primeira, décima segunda, décima terceira, décima quarta, na 
décima sexta interação é que eu fui conseguir encontrar a resposta que ele queria. 
Isso já é um problema, porque pra quem tem HP, o pessoal que tinha HP reclamou 
que tinha que apertar o botão 16 vezes, entendeu? (risos). O pessoal reclamou que 
tinha que apertar o botão 16 vezes! Eu tive que fazer o cálculo 16 vezes. Esse é um 
problema que a gente enfrenta também, viu? Esse problema da questão do aparato 
tecnológico. A sorte também foi que nessa prova, graças a Deus, eu tirei foi 10,0 
nessa prova, graças a Deus eu fui bem nessa prova aí, não precisei ir pra final, nem 
nada. Essa prova aí foi a prova que ficou pra história; essa foi a prova. 

 
De acordo com o estudante, uma avaliação que exigisse uma menor quantidade de 

interações numéricas reduziria o tempo para a resolução dos cálculos e comprovaria, do 

mesmo modo, a habilidade do estudante para resolver a questão. Diante dessas adversidades, 

ele apresenta alguns dos seus etnométodos possíveis para garantir sua afiliação intelectual e 

seu bom desempenho nas provas: “Você escolhe as questões que têm mais ponto e fala assim: 

‘Rapaz, eu vou tentar a sorte aqui; tenho que fazer as questões que têm mais ponto pra ver se 

eu consigo pelo menos chegar próximo à média, pra que na próxima prova tente recuperar o 

que eu perdi’”. Na ausência de uma calculadora adequada para resolver esses cálculos com 

maior rapidez, ele seleciona as questões com maior pontuação e deixa as com menor 

pontuação para serem resolvidas depois. 

Todos os estudantes entrevistados, embora não tenham vínculo empregatício, têm 

buscado formas de obter recursos através de estágios ou programas de permanência para 

minimizar o investimento familiar e assumir, parcialmente, o financiamento do curso. Mesmo 

a estudante de Medicina, que tem enfrentado condições não tão adversas no que concerne a 

despesas financeiras, demonstra sua preocupação: “Você acha que é pública, que você vai 

encontrar tudo, não é assim, você tem um gasto mesmo com a faculdade.” Ela se surpreende 

                                                
13 Marca do fabricante de calculadoras científicas 
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com o dispêndio inerente à entrada na vida universitária e, da mesma forma que outros 

estudantes, busca o apoio das políticas de permanência oferecidas pela universidade. Esse 

caminho percorrido por todos eles define o surgimento de uma nova categoria de análise: o 

acesso às políticas de permanência.  

 
 

6.5 AS POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA E O ACESSO À ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
OU “SE EU FOSSE CONTAR TUDO QUE EU JÁ PASSEI LÁ EU ACHO QUE DARIA 
PRA FAZER UM LIVRO DE AUTOAJUDA”  
 

 

As políticas de ação afirmativa colocam duas questões para a universidade: o acesso 

e a permanência. No que concerne ao acesso, as cotas são apenas uma das formas encontradas 

pelas instituições públicas de educação superior para favorecer a entrada em cursos superiores 

das camadas populares e populações historicamente excluídas. Esse sistema foi instituído pela 

Universidade Federal da Bahia em 2004 e transcrito no Manual do Candidato 2005, tornando-

se válido para os candidatos que participaram dessa seleção. Do número total de vagas, 45% 

estão reservadas para estudantes de escolas públicas, sendo que desses 45%, 36,55% das 

vagas são destinadas a candidatos de escola pública que se declararam pretos ou pardos; 

6,45% para candidatos de escola pública de qualquer etnia ou cor e 2% a candidatos de escola 

pública que se declararam índiodescendentes14. O site da universidade disponibiliza 

informações atualizadas sobre os resultados no exame do vestibular, alcançados pelos 

candidatos inscritos nesse sistema, com o intuito de comprovar a eficácia das políticas de 

acesso. No entanto, no que concerne à divulgação institucional sobre as políticas de 

permanência, ainda há diversas lacunas que podem ser identificadas. A página virtual da 

universidade oferece poucas informações sobre os programas de assistência estudantil e ainda 

exibe informações desatualizadas15 relacionadas ao serviço do Restaurante Universitário e das 

Residências, por exemplo. Além disso, não disponibiliza os seus serviços para o acesso on-

line. O estudante de Engenharia confirma a ineficácia referente à divulgação das informações: 

A questão de assistência estudantil, você vem saber através de outros colegas que 
também tão nessa busca de procurar uma bolsa pra poder auxiliar, pra poder aliviar 
um pouquinho o orçamento familiar em relação aos gastos com você [...] que tem 
um pouquinho de divulgação, mas a divulgação às vezes não é ampla e você não tem 
o conhecimento que poderia ter se tivesse mais uma vontade, digo, se você soubesse 
que tivesse esses programas de assistência. Eu acho que poderia ser bem melhor 

                                                
14 Informações disponíveis em http://www.vestibular.ufba.br/cotas.htm. Acesso em: 20 jul. 2010. 
15Página virtual da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e Ações Afirmativas, ainda designada 
Superintendência Estudantil: http://www.prograd.ufba.br/set.asp. Acesso em: 20 jul. 2010. 
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divulgado, pra gente ter maior consciência do nosso direito lá a ter uma assistência 
estudantil. É isso que eu penso, entendeu? 

 
Já o estudante de Direito, diante da falta de informações, segue as orientações de um 

colega: 

[...] e meu interesse era ir pra R316, que era feminina e que agora é mista, porque ela 
fica numa localização bacana ali no Canela, perto de Direito, aí eu vou pra R3, 
porque eu nem sabia da existência de uma outra casa, eles não divulgam as coisas. 
Aí um amigo, esse que veio da minha cidade, falou ‘Não, a R3 não, vamos pra R5’! 
E eu sem saber, mas ele não: ‘Vamos pra R5, R5 é melhor’ e não sei o quê e eu falei 
‘Ah, então tá.’ 

 

Para Zago (2006, p. 228), “Uma efetiva democratização da educação requer 

certamente políticas para a ampliação do acesso e fortalecimento do ensino público, em todos 

os seus níveis, mas requer também políticas voltadas para a permanência dos estudantes no 

sistema educacional de ensino.” É necessário pensar e produzir políticas que garantam essa 

permanência, e encontrar meios de torná-las acessíveis, não apenas para os jovens que já são 

estudantes universitários, mas para aquele que pretende sê-lo. Bori e Durham (2000) 

analisaram alguns dados provenientes do Provão17 de 1999, relativos ao perfil 

socioeconômico dos estudantes, e constataram a existência de um grupo de universitários 

extremamente pobres e que, segundo as autoras, ultrapassaram diversos obstáculos ao longo 

de suas trajetórias escolares. Com a implementação da política de ações afirmativas, o número 

de estudantes com esse perfil aumenta consideravelmente, forçando a universidade a repensar 

suas ações de assistência. De acordo com Almeida Filho (2007, p. 97), “[...] o principal 

problema para a inclusão social de alunos egressos de escolas públicas, afrodescendentes e 

indiodescendentes pela via da formação superior não se encontra no ingresso na universidade 

e sim na sua permanência.” Ele ainda afirma que a Universidade Federal da Bahia adotou três 

medidas envolvendo o Programa de Ações Afirmativas para garantir a permanência desses 

estudantes: a primeira medida está voltada para a reestruturação da grade de horários dos 

cursos e a abertura de cursos noturnos, o que já vem ocorrendo na universidade; a segunda 

medida seria a implementação de um programa de tutoria social, reforço escolar e 

acompanhamento acadêmico e, por fim, uma medida que teria por objetivo garantir a 

ampliação da capacidade de atendimento dos programas de permanência, gerando mais bolsas 

de trabalho, residência e alimentação. 

As tentativas de acesso às políticas de assistência da universidade fazem parte do 

cotidiano dos estudantes entrevistados e se configuram como um etnométodo fundamental 

                                                
16 Residência Universitária 3, localizada no bairro do Canela. 
17 Exame Nacional de Cursos, aplicado a estudantes de graduação, no período de 1996 a 2003. 
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pois fortalecem as chances de permanência. Ao mesmo tempo em que se configuram como 

um etnométodo, exigem do estudante a compreensão e o acionamento de estratégias diversas. 

Se o estudante não for capaz de desenvolver ações para acessar essas políticas, possivelmente 

fracassará em sua trajetória acadêmica. Sendo assim, o entendimento desses etnométodos 

torna-se o objetivo central deste capítulo. Interessa o modo como os estudantes de origem 

popular chegam à Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e Ações Afirmativas, conhecem os 

seus serviços e utilizam-se dos serviços disponibilizados. 

Para os estudantes vindos do interior, a busca por esses serviços começa mesmo 

antes da entrada na universidade. Ao decidirem fazer o exame do vestibular, eles 

imediatamente pensam em estratégias de permanência na cidade e as residências estudantis 

surgem como a opção mais desejada, embora nem sempre viável. Neste caso, eles precisam 

encontrar outras possíveis moradias, o que aconteceu com o estudante de Odontologia: “[...] 

eu consegui outro lugar pra ficar, porque lá, de imediato, você não consegue, nunca tem vaga. 

Aí eu fui morar no Cabula, Cabula VI.” Por não ter conseguido uma vaga na residência logo 

no primeiro semestre, o estudante de Odontologia buscou outro meio de permanecer na 

cidade: foi morar no bairro do Cabula, em uma casa que pertencia ao seu tio e que dividia 

com dois primos do seu pai. Sousa et al. (2006), em um trabalho realizado na Universidade 

Federal do Ceará, certificam a importância das residências universitárias para o estudante de 

origem popular. Para eles, as dificuldades vivenciadas por esses estudantes confirmam a 

importância da assistência estudantil como um meio de redução das desigualdades sociais e 

econômicas. Além da moradia, eles enunciam outras condições necessárias para garantir 

práticas cotidianas plenas na universidade, dentre elas, alimentação, saúde, cultura e lazer. 

No que diz respeito à alimentação, o maior obstáculo apresentado era a distância 

entre os prédios em que acontecem as aulas e o restaurante universitário. Almeida Filho 

(2007, p. 68) afirma que “A concentração geográfica de unidades de ensino e a setorização 

por áreas de conhecimento em muito facilitará a inserção dos estudantes à vida universitária, 

principalmente aqueles mais necessitados de formação superior como forma de inclusão 

social.” A concentração geográfica de unidades de ensino, e também de serviços, instalaria 

novos modos de fruição da educação superior, porém essa unificação ainda parece um sonho 

distante; enquanto isso, os estudantes precisam deslocar-se entre as diversas unidades, 

circulando, em um único dia, por diversos bairros e regiões da cidade. No momento em que as 

entrevistas foram realizadas, os estudantes faziam as refeições na Residência Universitária 1, 

localizada no Corredor da Vitória. O estudante de Direito, que morava em outra residência, 
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relatava a dificuldade em se dirigir até o restaurante, duas vezes por dia, pois apenas o café da 

manhã era disponibilizado na sua própria residência: 

[...] a gente tem que andar aproximadamente 4 km pra fazer a refeição, todos os dias. 
A gente chega em casa exausto, nem entende o porquê, às vezes, porque é uma coisa 
que se torna mecânico na gente; já tá acostumado dois anos de Residência a ir e 
voltar, ir e voltar, todos os dias, porque é uma coisa mecânica, a gente nem percebe 
mais que a gente tá andando por aquele lugar e é assim uma coisa terrível. 
 

Atualmente, o Restaurante Universitário localiza-se no campus de Ondina; embora 

essa mudança tenha facilitado o acesso dos estudantes que costumam assistir a aulas nesse 

espaço, os problemas relativos à circulação por diferentes espaços em um mesmo dia 

permanece. Em um dos dias que acompanhei o estudante de Direito, fomos duas vezes ao 

antigo restaurante. Em um primeiro momento caminhamos do prédio da Defensoria Pública, 

no bairro do Canela, até o restaurante, fizemos a refeição e fomos para a sua faculdade; à 

noite, saímos da Faculdade de Direito e seguimos mais uma vez para o restaurante. Todos os 

dias ele precisa fazer o mesmo percurso, o que justifica seu cansaço. Os estudantes 

reclamavam da alimentação e das instalações. Havia poucas mesas e cadeiras, o que os 

obrigava a fazer rapidamente as refeições para ceder o lugar a outros colegas, diminuindo, 

dessa forma, a possibilidade de convivência. Andriola (2009) apresenta, a partir de uma 

avaliação realizada na Universidade Federal do Ceará, a reivindicação por espaços de 

convivência para os alunos universitários nos restaurantes. No caso da Universidade Federal 

da Bahia, o encontro no restaurante se configura como o principal ponto de encontro de 

estudantes que, muitas vezes, vivem em residências diferentes. 

Em relação ao acesso aos serviços de saúde, os estudantes apresentam algumas 

queixas relacionadas ao Serviço Médico Universitário Rubens Brasil - SMURB, que oferece 

atendimento aos estudantes e também a professores e funcionários. Esse centro é responsável 

por atendimento médico geral e especializado e atenção odontológica, nutricional e obstétrica, 

além de oferecer serviços de laboratórios de análise clínica geral e de análises 

especializadas18. O estudante de Direito centraliza sua queixa principalmente na marcação de 

atendimento: 

Você tem que se inscrever nesse serviço de saúde, eu me inscrevi logo no início 
mesmo, no primeiro semestre, aí você pode fazer vários exames; é muito 
complicado, como qualquer serviço público, as filas são gigantescas, é praticamente 
impossível conseguir qualquer exame durante as aulas, aí geralmente a gente da 
residência, que fica aqui nas férias, aí a gente aproveita vai no dentista, 
oftalmologista, tem o serviço de psiquiatria, tem psicólogo também que acompanha 
se alguém precisar, tem dermatologista, tem vários serviços.  

 

                                                
18 Informações disponíveis em http://www.smurb.ufba.br/. Acesso em: 20 jul. 2010. 
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Para ele, é muito difícil conseguir atendimento imediato, o que torna o serviço 

funcional apenas para ações preventivas. Durante o semestre é preciso concorrer com diversos 

usuários, o que o leva a procurar outros espaços de cuidado à saúde: 

Ah, muitas coisas a gente acaba tentando conseguir fora da universidade, que a gente 
percebe que é difícil ficar insistindo, né? Em relação ao exame de vista [...] eu fui 
conseguir junto com a Secretaria de Saúde da minha cidade, aí o prefeito conseguiu, 
tem uma secretária que trabalha aqui em Salvador, pra trazer o pessoal de lá, porque 
é uma região que tem muitos serviços médicos, então muita gente precisa vir pra cá, 
aí ela conseguiu um exame de vista em uma clínica particular aqui da Barra, aí eu 
fui, fiz o exame, consegui comprar os óculos. 

 
Os estudantes vivem fazendo arranjos na tentativa de garantir seus direitos ou apenas 

buscando formas para estabelecer sua permanência. Para o estudante de Direito, a burocracia 

institucional é um verdadeiro entrave quando tentam encaminhar questões básicas do 

cotidiano. No caso relatado anteriormente, a busca por um serviço fora da universidade teve 

que ser tentada para contornar dificuldades administrativas desse tipo. 

[...] eu já vinha também com um problema em relação aos óculos, porque eu tava 
sem óculos já, há algum tempo, porque o grau tinha vencido do outro óculos, e aí 
não tava servindo mais; fiz o exame de vista, só que quando eu fui pedir o auxílio, 
os servidores entraram em greve, e a greve durou três meses, e eu já tinha feito o 
exame de vista antes, e o exame só vale três meses, aí foi uma confusão, porque 
depois entrou o auxílio, mas eu tinha que fazer exame de vista de novo. Pra 
conseguir um exame de vista com o SMURB não tinha condição. É um problema, 
sim, porque vem a burocracia, vem o serviço precário, vem um monte de coisa que 
dificulta a vida da pessoa. 

 

Buscar atendimento para a saúde fora da universidade apareceu como um 

etnométodo para esse estudante diante da situação apresentada. As questões burocráticas 

seguem limitando algumas das necessidades desse jovem, que após ter conseguido adquirir os 

óculos com a Secretaria de Saúde da sua cidade, tenta utilizar o recurso para obter um livro 

solicitado em um dos componentes curriculares que estava cursando: 

[...] eu cheguei a procurar a Pró-Reitoria pra comprar o livro, porque existe um [...] 
auxílio no valor de R$ 200,00 [...] pra comprar óculos [...] como eu tinha esse 
auxílio, eu pensei: ‘Vou pedir pra ver se eu consigo’ [...] por conta de uma série de 
problemas, foi sempre protelando essa conversa sobre esse auxílio, aí eu acabei 
desistindo de ir atrás do livro. Aí foi, eu perdi na disciplina. Aí tentei novamente no 
outro semestre quando peguei a disciplina, com outro professor, ele adotava o 
mesmo livro; tentei, mas não consegui. Aí desisti mesmo desse livro. E aí tentei, 
como eu vi que era uma disciplina que eu tive problema, tentei suprir essa 
necessidade dessa disciplina com outros materiais. Aí tinha uma colega minha com 
material de xerox, a gente passava, trocava essas xerox uns com os outros. Aí 
pegava um livro de um outro autor, lia, conversava com o professor, daí foi, superei 
esse problema da disciplina, passei.  

 

A impossibilidade de transferência do recurso, destinado à aquisição dos óculos, para 

a compra de um livro conduziu o estudante a outras formas de apreensão e compreensão do 
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conteúdo. Este é um exemplo em que é possível analisar todas as dimensões investigadas nos 

capítulos anteriores. No que diz respeito à afiliação institucional, o próprio acesso à Pró-

Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil revela o conhecimento do estudante 

acerca das normas e regras da educação superior; sua condição econômica e a impossibilidade 

de comprar um livro é o que lhe conduz à solicitação de transferência do recurso, porém, no 

momento em que não tem a sua solicitação atendida para a compra do livro, busca estratégias 

para afiliar-se intelectualmente e demonstra que obteve sucesso no segundo momento em que 

cursa a disciplina; para que isso aconteça, ele, dentre outras ações, articula-se com uma colega 

que disponibiliza e troca cópias de textos com ele. Afiliação institucional, intelectual, a 

importância da relação estabelecida com os atores universitários, a superação de parte das 

suas dificuldades e desvantagens socioeconômicas... Esse jovem atravessa o tempo do 

estranhamento e da aprendizagem para alcançar a sua condição de estudante universitário, 

rompendo e ultrapassando as adversidades impostas à sua rotina acadêmica. 

O acesso à assistência exige do estudante uma compreensão dos modos de ser da 

universidade. Para pleitear uma vaga na residência, por exemplo, o estudante de Odontologia 

precisa se submeter a alguns critérios que comprovem a sua situação de pobreza: 

[...] você tem que expor os problemas que você tem na sua família e tal pra eles 
realmente acreditarem que... Eles ligam pra sua casa pra saber se é verdade mesmo. 
Aí foi que eu falei pra assistente social, se fosse outro curso, tipo: história, geografia, 
sei lá, qualquer outro curso, que só necessitasse tirar xerox ou então comprar livro e 
tal, taria tranquilo pra mim, daria tranquilo pra me manter aqui em Salvador, mas 
como era Odontologia, que era um curso que tinha essas listas de materiais e tal, eu 
falei que não era tão simples assim. Eu falei pra ela e tal, expus, e aí foi que ela 
entendeu mais ou menos, né, como era a situação e acho que a partir desse momento 
que ela me selecionou no caso, pra casa. 

 

No que se refere a este tipo de comprovação, Lavinas (2004) afirma que a Secretaria 

de Assistência Social (SAS) da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, determinou a não 

conferência de “certificados de pobreza” para a distribuição de determinados benefícios 

sociais, porém ressalta que essa prática ainda não foi adotada pelos municípios brasileiros. Os 

sujeitos, beneficiários dessas políticas, precisam atestar suas condições socioeconômicas para 

acessá-las. Na universidade, esses critérios foram necessários para controlar a liberação de 

recursos e bolsas de programas de assistência. Esse mesmo estudante de Odontologia apontou 

algumas falhas relacionadas a esse aspecto para a direção da sua faculdade: 

[...] tiveram pessoas, é... que não tinham o perfil social e estavam nos projetos. Aí eu 
fui e falei com a diretora da faculdade, eu falei pra ela que passava dificuldades e tal 
e que se tivesse alguma desistência, pra ela me colocar. E aí, depois de alguns dias, 
ela me ligou, falando pra mim ir lá e tal, que tinha aparecido uma vaga e aí eu 
consegui, eu fui lá e fiz. 
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O estudante tentava uma vaga em um projeto vinculado ao Programa Permanecer. Na 

sua primeira tentativa não foi selecionado, mas ao saber que havia estudantes nos projetos que 

não se inseriam no perfil socioeconômico desse programa de apoio social, fez uma 

reivindicação imediata à diretora da faculdade e expôs a situação. Atualmente, para concorrer 

a uma bolsa de permanência, o estudante precisa cadastrar-se na Pró-Reitoria de Ações 

Afirmativas e Assistência Estudantil. No entanto, a entrada nesses projetos, muitas vezes, 

exige do estudante uma série de entrevistas que são concedidas não apenas a funcionários, 

mas aos professores que coordenam as ações desses programas. O estudante de Direito, ao 

tentar a seleção para o Programa Conexões de Saberes, outro projeto comprometido com as 

políticas de ações afirmativas, revela algumas dúvidas quanto ao que dizer durante a 

entrevista de seleção: 

Aí a gente vai conversar com as coordenadoras também, pra contar a vida, falar o 
que você viveu ali, o que você passou, as dificuldades [...] elas têm uma 
preocupação muito grande em saber qual é a sua orientação ideológica, teórica a 
respeito das cotas, que eu lembro que tem uma pergunta que elas sempre fazem, que 
é se você é a favor de cotas sociais ou cota raciais e aí? O medo de responder... por 
quê? Geralmente os grupos que defendem a bandeira do movimento negro, eles são 
grupos muito radicais, e eu mesmo, particularmente, não defendia a ideia de que só 
cota racial, porque eu não acho que só a cor justifica, né? Aí o medo de responder, 
né, e acabar sendo cortado da seleção por isso. Mas aí [...] na época eu falei com ela 
que acreditava que o modelo da UFBA tava atendendo à demanda inicial, que tem 
uma porcentagem que é pra classe de estudante de baixa renda e dentro dessa 
porcentagem tem uma porcentagem que é para negros e índios, de acordo com o 
número de estudantes [...] que fazem o processo de seleção do vestibular. Aí eu 
consegui entrar no projeto [...]  

 

O estudante tenta elaborar uma resposta que satisfaça a entrevistadora, ao mesmo 

tempo em que mantém sua postura ideológica no que concerne à resolução do sistema de 

cotas e suas diversas configurações. O acesso a esses programas é fundamental para a 

permanência dos estudantes, embora, nem sempre, eles obtenham sucesso nas tentativas de 

acesso. De todos os estudantes entrevistados, apenas o de Direito conseguiu vincular-se a dois 

desses programas durante a graduação; ele participou de um projeto por um ano no programa 

Conexões de Saberes e, à época da entrevista, estava realizando um projeto de extensão do 

Programa Permanecer, proposto por ele e um colega, e coordenado por uma das professoras 

da Faculdade de Direito. O estudante de Odontologia também realizava um projeto de 

extensão do Programa Permanecer e eu o acompanhei até a comunidade em que ele realizava 

o trabalho juntamente com outra estudante. A estudante de Medicina e o estudante de 

Engenharia ainda não haviam conseguido se inserir nesses programas, embora demonstrassem 

interesse. É possível que, pelo motivo de terem buscado o apoio dos programas de assistência 

ainda no primeiro semestre do curso, os estudantes de Direito e Odontologia tenham 
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desenvolvido uma maior compreensão do funcionamento desse sistema, conseguindo acessar 

os programas de apoio social mais rapidamente. De qualquer modo, esses estudantes 

certamente apresentam uma maior afiliação ao programa de ações afirmativas da 

universidade. 

O fato de não terem acessado esses programas ainda no início da graduação não 

implica, necessariamente, na manutenção do desconhecimento acerca dessas políticas e dos 

serviços oferecidos pela universidade ao longo do curso. É possível, e é isso que eu tento 

demonstrar ao longo desta investigação, sair da condição de estrangeiro e tornar-se membro 

no contexto universitário, mesmo diante de tantos contratempos encontrados em cada um 

desses percursos universitários. De acordo com Coulon (2008), esses estudantes saem da 

condição de tutelamento, própria do ensino médio, e entram na universidade sob o signo do 

anonimato. A relação, principalmente com os professores, torna-se reduzida, não havendo 

uma orientação direcionada ao estudante que possa lhe apresentar novas contingências e 

indicar roteiros possíveis. Os estudantes devem ser mobilizados para estabelecer novas 

relações com o saber para que, desse modo, busquem novas formas de acesso ao 

conhecimento. Na entrevista realizada com o estudante de Engenharia, ele demonstra essa 

disposição à mudança e revela que, o fato de ter sido convocado a participar dessa pesquisa, 

foi fundamental para que elaborasse uma reflexão em torno das políticas de ação afirmativa. 

No momento em que encerro a entrevista, ele solicita alguns minutos imediatamente 

concedidos: 

 

Vem cá; eu podia falar um pouquinho da, da... da política de cotas? Eu podia falar? 
(eu concordo) [...] Isso é bom, porque eu queria falar um pouquinho a respeito da 
política de cotas porque o pessoal que são os críticos, que são os opositores das 
políticas de cotas, eles dizem que as políticas de cotas ela fere o princípio da 
constituição, da isonomia, né, que todo cidadão é igual perante a lei. Mas só que 
essa é uma questão mais complexa, é uma questão que vem, que é uma dívida 
histórica, entendeu? Porque é... com a abolição da escravatura, em 1888, é, se 
acabou com o direito de posse sobre os seres humanos, com o direito de apropriação 
sobre os seres humanos. Mas essa abolição, ela não veio acompanhada de medidas 
políticas que permitissem o acesso do negro à educação, à posse de terras, à ação 
social, entendeu, à ascensão social, quero falar. E no caso, isso incapacitou os 
negros, afrodescendentes, a competir em pé de igualdade com os brancos, o que por 
consequência ocasionou numa exclusão dos negros à participação do 
desenvolvimento social e econômico do país. Então eu acho que a política de cotas é 
uma política compensatória para resgatar a dívida social que o país tem com os 
negros, afrodescendentes. Então eu acho que essa política foi justa e ela tá aí pra 
ressarcir uma dívida social que o país tem com as pessoas que são menos 
favorecidas. E já tava na hora disso acontecer, de dar possibilidade à galera que é 
menos favorecida, o pessoal que é pobre a ter uma ascensão, uma mobilidade social, 
né? 
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Eu pergunto, então, se ele acredita que isso tem acontecido e ele segue com a 

seguinte resposta: 

Olha, eu acho que essa política de cotas ela tem alcançado seus objetivos de trazer 
uma melhoria pro futuro, mas eu acho que ela tem que ser acompanhada de uma 
assistência estudantil, eu acho que todo o estudante que é cotista devia ganhar uma 
bolsa pra poder se manter na universidade. Porque eu não sei, eu tava até 
conversando com meu colega essa semana, ele tem até contato com isso, ele é 
representante da Residência, meu colega, anda junto comigo, eu ando junto com o 
representante da Residência, aí ele falou a respeito disso, eu tava conversando com 
ele, tava tentando questionar o pessoal pra poder vir aqui lhe ajudar um pouquinho 
mais. 

 

O estudante diz que conversou com seu amigo, representante da residência, para 

poder me “ajudar um pouquinho mais”. Mais do que me ajudar, ele se torna consciente dos 

seus direitos, assim como o seu colega, residente, que o ajudou nesse processo e por quem ele 

demonstrava um verdadeiro orgulho de ser amigo. Não acredito ser a única responsável por 

essa busca de informações, mas acredito que de, algum modo, minha pesquisa, ou só o fato de 

ele vir conceder uma entrevista, fez com que este estudante se mobilizasse e buscasse 

compreender mais sobre a política da qual ele é usuário, mas que talvez ele entendesse pouco 

diante dos seus colegas, que segundo ele, estão “diretamente” em contato com estes assuntos. 

Da mesma forma que esse projeto conseguiu mobilizar esse estudante a pensar a universidade, 

e acredito que os outros também, cada um a seu modo, espero que essa instituição possa 

tornar-se um espaço de disparadores cotidianos e contínuos de mudança, movimentando e 

reinventando sempre os seus atores institucionais. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho apresenta um olhar sobre a permanência e sobre os processos que 

envolvem a afiliação de estudantes na educação superior. É também uma tentativa de 

compreender as relações possíveis entre educação e juventude, ou em que sentido essas 

dimensões conduzem os sujeitos e seus itinerários. Quando os objetivos foram delineados, 

havia algumas pré-noções que levavam a acreditar que esses jovens viviam uma condição 

diferenciada na universidade, mesmo com os poucos estudos na área. Porém, o interesse não 

estava voltado para as possíveis situações de fracasso, mas para as conquistas cotidianas 

desses estudantes. Era preciso encontrar sujeitos que tivessem feito dos obstáculos, superação; 

das dificuldades, trajetórias bem-sucedidas; da possível evasão, permanência.  

O estudante, para permanecer no ambiente universitário, precisa romper com o 

cotidiano típico do ensino médio e compreender as atividades relativas à educação superior. 

Nesse sentido, esta é uma pesquisa sobre espaços, apropriações e apreensões. Quando 

Magnani (2005) sugere a utilização do termo “circuitos”, ele indica a necessidade de os 

pesquisadores retornarem seus olhares para as paisagens urbanas na tentativa de acompanhar 

os jovens nos diversos espaços de circulação, analisando os comportamentos a partir do 

contexto em que eles se desenvolvem. Era fundamental para esta pesquisa adotar essa 

perspectiva a fim de entender o itinerário desses estudantes pobres que entravam em um 

espaço historicamente inacessível. Sendo assim, as observações precisavam tornar 

pesquisador e sujeitos mais próximos, porém essa aproximação, em alguns momentos, torna-

se importuna. Deste modo, a observação participante exigiu certa habilidade na administração 

de alguns incômodos tornando possível uma compreensão das “ações a partir de dentro”. 

Essa aproximação se materializou nas entrevistas e em cada experiência 

compartilhada. Exigia, ao mesmo tempo, um desprendimento das rotinas instaladas para que 

fosse possível ver coisas diferentes, revelar novas figuras em um ambiente familiar. Era 

retornar ao que Da Matta (1978) definiu como anthropological blues: a repetição e a 

insistência nos espaços e um olhar atento capaz de revelar aspectos extraordinários. 

Buscavam-se elementos nos circuitos frequentados por esses estudantes que, aos poucos, iam 

tornando-se evidentes ao observador. A entrada em campo exige também descrições dessa 

entrada, a apresentação ao leitor de aspectos que Da Matta (1978) define como românticos: 

são os erros e acertos da investigação, os caminhos percorridos até se chegar ao produto final, 

mas que nem sempre são revelados. 
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Esta disponibilidade para aproximar-se do contexto é o que torna possível o fazer 

etnometodológico. O acompanhamento das rotinas desses estudantes demonstrava a afiliação 

deles ao sistema, a compreensão das regras e normas da universidade, o entendimento dos 

conteúdos intelectuais e as formas encontradas para driblar as adversidades trazidas, de forma 

recorrente, pelos seus discursos. Em todas as entrevistas eles repetiam palavras como: 

“baque”, “susto”, “adaptação”, o que nos leva a pensar nas frequentes rupturas e arranjos de 

que eles necessitam para manter-se na universidade. De acordo com Coulon (2008), a 

passagem para esse ambiente exige do estudante modificações fundamentais em seu cotidiano 

e que estão vinculadas às seguintes modalidades presentes nos processos de aprendizagem: 

tempo, espaço, regras e saber. A análise dessas mudanças evidenciou a vulnerabilidade do 

estudante pobre. Não há um acompanhamento efetivo da universidade em relação a essas 

transições, principalmente quando essa orientação se faz mais necessária - nos estágios 

iniciais da vida universitária. Há um tempo entre a sua entrada na educação superior e a busca 

pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, o que força esse estudante a 

buscar o apoio de outros colegas. Almeida Filho (2007) afirma a importância da 

implementação de um programa amplo de tutoria social, reforço escolar e acompanhamento 

acadêmico para os estudantes que chegam à universidade através do sistema de cotas. O mais 

importante é tornar esse programa imediato, para sustentar essas interrupções produzidas nas 

trajetórias escolares do estudante e no seu desenvolvimento. 

A consolidação do processo de afiliação institucional, por exemplo, permite ao 

estudante desenvolver diferentes ações no espaço universitário que resultam, por sua vez, em 

outras importantes estratégias relativas à sua permanência. É preciso que eles se situem nesse 

contexto para compreender as regras existentes. Apropriando-se das regras, os estudantes 

desenvolvem novas formas de fruição, otimizando o cotidiano e aproximando-se de uma 

vivência universitária mais consistente. 

Acompanhar estudantes mais velhos para compreender o funcionamento do cotidiano 

acadêmico é um dos etnométodos mais frequentes utilizados pelos estudantes recém-

ingressos. Eles inicialmente costumam dirigir-se a setores da universidade para esclarecer 

suas dúvidas, mas, quando o fazem, costumam receber informações contraditórias que não 

reforçam a busca desse tipo de serviço. Têm igualmente dificuldades em compreender muitas 

das informações que são disponibilizadas pela instituição no momento em que entram na 

educação superior; a forma como as informações estão descritas costuma ser incompatível 

com a linguagem do estudante que ainda não detém os códigos da universidade. Deste modo, 

é possível discutir a produção de modos alternativos de divulgação de procedimentos úteis e 
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necessários e buscar uma maior utilização de registros duráveis, como cartilhas ou 

informações disponibilizadas on-line com recursos de interatividade, para que o estudante 

tenha como verificar e confirmar algumas instruções, especialmente, ao longo do primeiro 

ano. 

Para os estudantes do interior, o processo de afiliação não se restringe ao ambiente 

acadêmico; antes de se localizarem nas suas faculdades, precisam localizar-se nos espaços 

urbanos. Situar-se espacialmente na cidade é pré-requisito para uma compreensão posterior 

dos seus respectivos campi e para o deslocamento entre as unidades e serviços universitários. 

A UFBA, diferente de outras universidades públicas, constituiu-se geograficamente de forma 

descentralizada, o que compromete a apreensão desse espaço e o deslocamento dos 

estudantes. 

Todas essas questões, que se tornam risíveis aos estudantes após certo tempo na 

educação superior, são, inicialmente, vivenciadas por eles com grande aflição frente a um 

espaço desconhecido, com modos e regras específicos e cuja incompreensão poderá 

comprometer o seguimento do curso. Para o jovem de origem popular, essa compreensão do 

modo de ser da universidade e do modo de ser do universitário pode ser retardada por um 

desconhecimento das rotinas acadêmicas tanto pelo estudante quanto por sua família. Os 

alunos oriundos de escolas particulares geralmente chegam à universidade com um maior 

entendimento das regras que guiam a educação superior. 

Para afiliarem-se, os estudantes de origem popular precisam constantemente recorrer 

a outros alunos, ou eventualmente a funcionários e professores. A entrada na educação 

superior convoca esse jovem a fazer parte de novos grupos e a estabelecer novas interações. 

Sendo assim, é possível presumir que sua permanência dependerá da natureza das relações 

que eles estabelecem no interior da universidade. O estudante de Odontologia, por exemplo, 

reafirmava a importância de se “enturmar”; o longo intervalo entre as aulas, inicialmente uma 

dificuldade, pois ele não podia voltar para casa para fazer as refeições, torna-se um espaço de 

socialização. O estudante explica como aos poucos foi se “enturmando” e como esse processo 

facilitou seu cotidiano. As interações que eles estabelecem na universidade, as dificuldades 

relacionadas à vivência com os diferentes atores universitários e o modo como eles lidam com 

estes desafios atravessam a rotina acadêmica e têm implicações diretas no processo de 

afiliação. 

Embora os estudantes declarem que costumam recorrer, na maior parte das vezes, 

aos colegas para esclarecer questões referentes ao ambiente universitário, eles não relataram a 

existência de um tratamento diferenciado, por professores e funcionários, para cotistas e não-
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cotistas. No entanto, nos cursos de alto prestígio, os professores parecem reproduzir práticas 

defasadas, não considerando o perfil desses novos estudantes, nem as exigências por novas 

abordagens pedagógicas; essas ações vão desde o desenvolvimento de atividades pedagógicas 

até comentários proferidos em sala de aula. Essas interações cotidianas entre docentes e 

estudantes repercutem diretamente, na afiliação intelectual. Há uma distância declarada e 

reafirmada ao longo das entrevistas, principalmente quando os universitários comparam as 

relações que eram mantidas com os professores ainda no ensino médio. Parece necessário 

incentivar novas formas de aproximação entre estudantes e funcionários, mas, principalmente, 

entre estudantes e professores. Deve haver uma relação de interesse bidirecional entre corpo 

docente e discente, que certamente favorecerá os processos de aprendizagem. Acredito que o 

professor deve se ocupar do rendimento acadêmico em sua amplitude, naquilo que vai além 

das notas. Diferente do que discursos contrários às ações afirmativas insistem em reafirmar, o 

que tem sido registrado em relação a esses alunos, oriundos de escolas públicas, é um 

desenvolvimento igual ou superior aos estudantes que historicamente frequentaram a 

universidade e que realizaram a sua trajetória na educação básica em sistemas particulares de 

ensino. O bom desempenho é verificado nos exames de vestibular e mantido ao longo do 

percurso desses jovens na graduação. Os professores devem, entretanto, estar atentos a este 

novo grupo que acessa a universidade, modificando algumas ações ordinárias com o objetivo 

de consolidar sua inclusão, sem, com isso, comprometer a qualidade acadêmica. 

A afiliação institucional e a intelectual são os pilares que constituem a vida 

universitária e que possibilitam a permanência na educação superior. No entanto, esta 

pesquisa apontou outras dimensões essenciais para a formação do estudante, entre elas, as 

condições socioeconômicas e o acesso, nem sempre possível, às políticas de permanência 

desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil. Os programas 

de apoio ao estudante devem ser mais efetivos e, mais uma vez, é preciso torná-los 

disponíveis ainda no primeiro semestre. Ao chegarem à universidade, os jovens, geralmente, 

não conhecem o funcionamento desses programas e não encontram essas informações nas 

suas faculdades, nem mesmo na página virtual da universidade. Os residentes mostraram que 

conseguem acessar mais rapidamente a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência 

Estudantil, isso porque as informações a respeito dos programas de assistência circulam nas 

residências, confirmando que a sua divulgação ocorre prioritariamente nesses espaços, 

deixando de fora o estudante não-residente. 

O estudante de origem popular, mesmo sem as condições necessárias, tem mostrado 

ser possível superar as diversas barreiras que se impõem ao seu cotidiano. No entanto, a 
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universidade também deve propiciar essas condições, desenvolvendo políticas e estratégias 

efetivas, que atendam o estudante nos aspectos que são fundamentais para a sua permanência. 

Para desenvolver essas políticas, é preciso aproximar-se dos espaços de circulação desses 

atores, propondo a realização de diálogos e acompanhamentos para compreender as 

necessidades reais que têm sido reivindicadas. A inclusão do estudante egresso de escola 

pública não se restringe ao acesso à universidade; é preciso dar condições para que ele realize 

a sua graduação de forma satisfatória. Muitas vezes, as transformações institucionais na 

educação superior estão diretamente vinculadas à disponibilização de recursos de órgãos 

ministeriais, porém, essa pesquisa revela que algumas mudanças podem ser realizadas no 

cotidiano universitário, principalmente no que concerne ao acolhimento desses estudantes. As 

interações com os atores universitários devem ser favorecidas, promovendo o pluralismo e a 

diversidade, propostas anunciadas pelas ações afirmativas, mas ainda não efetivas na 

convivência universitária, principalmente nos cursos de alto prestígio, nos quais essas ações 

se fazem mais necessárias. 

Esta investigação incita a universidade a mobilizar-se para a mudança; quando cito a 

universidade, refiro-me aos seus atores: estudantes, professores e servidores. Acredito que o 

jovem de origem popular tem mostrado essa mobilização; o acompanhamento da sua rotina 

revelou a capacidade em elaborar novos arranjos e conjecturar possibilidades, buscando 

formas de permanecer e reafirmando diariamente que este é o seu espaço. O retorno a 

Guimarães Rosa, citado na epígrafe deste trabalho, reforça a disponibilidade de transformação 

e reinvenção das pessoas: “Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as 

pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre 

mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior.” É preciso acreditar nas condições de 

transformação, pessoais e institucionais. Esta pesquisa mostrou algumas formas e caminhos 

possíveis para que a universidade possa afinar-se com as necessidades e desejos de mudanças 

dos seus novos públicos. Assim como Riobaldo, personagem de Grande Sertão: Veredas, 

devemos acreditar que as pessoas, e as coisas, ainda não foram terminadas; verdade maior. 
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ANEXO 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
Eu, __________________________________________________________________ , 

portador da identidade de número ________________________ , autorizo o uso integral de 

minha entrevista sobre a permanência do estudante de origem popular na UFBA para fins de 

apresentação e publicação de artigo, capítulo de livro e dissertação de mestrado de Ava da 

Silva Carvalho Carneiro, realizado na pós-graduação do curso de psicologia da UFBA, sob a 

orientação da Profª Dra Sônia Sampaio. 

O objetivo central dessa pesquisa é investigar a formação de jovens universitários de origem 

popular, mapeando os elementos que garantem a permanência e compõem o percurso deles no 

microcosmo da vida estudantil. 

A pesquisa pretende possibilitar uma maior compreensão das experiências e desafios 

enfrentados por jovens estudantes de origem popular que fazem parte de cursos considerados 

historicamente de maior prestígio. Esse conjunto de informações nos permitirá conhecer as 

práticas sociais dos atores em questão, no sentido de garantir uma melhor permanência no 

ambiente universitário. 

A pesquisadora, Ava da Silva Carvalho Carneiro, assume desde já o compromisso de 

preservar a identidade do entrevistado em quaisquer circunstâncias, mantendo sigilo das 

informações obtidas nessa entrevista. Do mesmo modo, garante ao entrevistado o direito de 

recusar-se a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa. 

 
 
Salvador, ____ de _____________ de _________ 
 
 
 
Assinatura do entrevistado 
 
 
 
Assinatura da pesquisadora 
 
 

 

Pesquisadora, Ava da Silva Carvalho Carneiro - (71) 99098450– mestranda vinculada ao Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da UFBA – PPGPSI – (71) 3283-6442 
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ANEXO 2: ROTEIRO DA ENTREVISTA NARRATIVA 

 
Questão inicial:  
 
⋅ Como você descreve a experiência de ser um estudante de origem popular em um curso 
considerado historicamente de maior prestígio? 
 
Questões subsequentes: 
 
⋅ Como foi o seu primeiro semestre na universidade? 
 
⋅ Como foi a adaptação ao cotidiano da academia no que diz respeito às normas e ao 
funcionamento institucional?  
 
⋅ Como foi a relação com alunos, de origem popular ou não, professores e funcionários? 
 
⋅ Houve problemas financeiros que dificultaram sua permanência na graduação? Se houve, 
como os superou? 
 
⋅ Houve dificuldade em acompanhar as discussões das disciplinas? Se houve, como as 
superou? 
 
⋅ Durante a graduação você foi beneficiado diretamente pelas políticas de assistência?  
 
⋅ Como teve acesso às políticas de assistência?  
 
⋅ De que forma as políticas de assistência interferiram na sua permanência? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBS: A ordem das perguntas era flexível, seguindo o fluxo da narrativa dos entrevistados. 
Algumas delas poderiam, inclusive, serem dispensadas, caso já tivessem sido respondidas na 
‘dinâmica natural’ da conversa. Uma entrevista narrativa deve evitar o esquema pergunta-
resposta; o tópico acima serviu principalmente como guia para o pesquisador. 
 


