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Oriente 
 

Se oriente, rapaz  
Pela constelação do Cruzeiro do Sul  

Se oriente, rapaz  
Pela constatação de que a aranha  

Vive do que tece  
Vê se não se esquece  

Pela simples razão de que tudo merece  
Consideração 

Considere, rapaz  
A possibilidade de ir pro Japão  

Num cargueiro do Lloyd lavando o porão  
Pela curiosidade de ver  
Onde o sol se esconde  

Vê se compreende  
Pela simples razão de que tudo depende  

De determinação 
Determine, rapaz  

Onde vai ser seu curso de pós-graduação  
Se oriente, rapaz  

Pela rotação da Terra em torno do Sol  
Sorridente, rapaz  

Pela continuidade do sonho de Adão. 
 

Gilberto Gil   



 

RESUMO 

 
 
Esta pesquisa investigou os modos de subjetivação de jovens de origem popular, quanto aos 
seus projetos de vida, no contexto de inserção em uma graduação na Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), campus Recife. Os dados empíricos advêm de uma experiência de 
pesquisa-intervenção, realizada com um grupo de dez estudantes dos cursos de Pedagogia, 
Ciências Sociais, Psicologia, Ed. Física – licenciatura, e Engenharia de Minas, com idades 
entre 19 e 24 anos, durante os meses de setembro e outubro de 2015. Isto se deu com a 
assunção dos dispositivos acadêmcios institucionais, enquanto formas estratégicas de 
dominação dos sujeitos das classes subalternas na educação. Buscou-se demarcar os contextos 
micros das relações, as posições de resistencias de jovens no acesso aos espaços, marcados 
pela elitização do ensino público superior. O debate feminista pós-estrutural teve destaque 
contribuindo com a identificação dos marcadores sociais de desigualdade/opressão, 
articulados na produção das subjetividades. A opçãodescoloniale feminista, 
foram prerrogativas epistemológicas à elaboração de um texto narrado em primeira pessoa. 
Concomitante, foram efetuadas três oficinas grupais norteadas pelos eixos da Política de 
Assistência Estudantil da Pró-reitoria de Assistência Estudantil, (Proaes); o mapeamento das 
desigualdades, e as posições de resistências. Os resultados finais indicaram a afirmação de 
identidades políticas dos/as interlocutores/as com grupos sociais minoritários, feminista e 
racial. Ao visibilizar uma rede fragmentada de assistência, utilizou-se a figura de furos em um 
mapa para simbolizar a exclusão no campus. Posteriormente, foram realizadas duas 
entrevistas individuais com um homem e uma mulher jovens, objetivando-se a triangulação na 
análise com o viés autobiográfico dos pontos de viragem captados pelas narrativas. 
Entretanto, assinala-se o atributo político das experiências do projeto nas trajetórias de jovens 
das classes subalternas ao politizarem suas vivências, superando a ordem imposta pelo atual 
modelo hegemônico de educação superior.  
 
Palavras-chave: Projeto de Vida, Jovens Universitários/as, Política de Assistência Estudantil, 
Interseccionalidade.  
  



 

ABSTRACT 
 
 
This research treated the modes of subjectivity of youth from poor source and their life 
projects into the context of inclusion in a graduation at the Federal University of Pernambuco 
(UFPE), Recife campus. Empirical data come from a research-intervention, conducted with a 
group of ten students of Pedagogy, Social Sciences, Psychology, Physical Ed. - Degree, and 
Mining Engineering, aged 19 and 24, in September and October 2015. This occurred with the 
assuming of institutional arrangements, as strategic forms of domination of people by 
education. We attempted to demarcate the tiny aspects of relationships, youth resistances 
positions in access to space, marked by the public higher education elitist. The post-structural 
feminist debate had highlighted contributing to the identification of social markers of 
inequality / oppression, articulated in the production of subjectivities. The decolonial and 
feminist options were epistemological powers to draw up a argumentative text narrated in first 
person by the researcher. Concomitantly, we were made three group workshops, guided by 
the axes of the Student Assistance Policy Pro-rector (Proaes); the mapping of inequalities, and 
resistance positions. The final results indicated the statement of political identities of 
interlocutors with minority social groups, feminist and racial. To view a fragmented network 
of assistance we used holes image on a map to symbolize exclusion on campus. Later, two 
individual interviews with a man and a young woman were carried out, aiming to 
triangulation the analysis with the autobiographical bias of turning points raised by the 
narrative. However, it highlights the political attribute of project experiences in youth 
trajectories of the lower classes to politicize his experiences overcoming the order imposed by 
the current hegemonic model of higher education.  
 
Keywords: Life Project, University Students, Student Assistance Policy, Intersectionality. 
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1 JUVENTUDE E PROJETO DE VIDA NA UNIVERSIDADE: INTRODUZINDO A 

QUESTÃO 

 

Esta dissertação teve o principal objetivo de investigar os modos de subjetivação de 

jovens universitários/as de origem popular1 em relação aos seus projetos de vida. De modo 

específico, pretendi identificar as posições de resistências desses/dessas jovens no contexto 

acadêmico em processo de democratização; analisar os modos de enfretamento das tensões 

vivenciadas na sua relação com a instituição universitária, e analisar a relação das categorias 

de interseccionalidades2

O interesse de trabalhar com questões ligadas a noção de projeto de vida que têm 

envolvido os/as jovens de origem popular foi desperto inicialmente, mediante a prática 

profissional, em projetos sociais nos quais atuei enquanto psicóloga. O modo com o qual tal 

assunto vem sendo tratado na assistência social com os/as jovens de classes populares gerou 

em mim algumas inquietações, por possuir uma forte conotação individualista. Além disso, a 

minha experiência em projetos de pesquisa-intervenção

 de geração, classe, raça e gênero, a partir das vivências de 

desigualdade no espaço/tempo da universidade pública. 

Os estudos sobre juventude no campo da psicologia social vêm considerando as 

implicações de contingências políticas, históricas e culturais no desenvolvimento, superando 

uma lógica universalista mais baseada nas características biológicas do comportamento 

humano. A noção desenvolvimentista por meio da qual se lançam explicações sobre a infância 

e a adolescência como sendo fases da vida, em que se objetiva chegar à idade adulta (idade da 

razão), está ancorada no projeto filosófico e científico cartesiano, modelo ocidental de 

modernidade. 

3

Contudo, o desejo de realizar essa pesquisa na universidade pública partiu de uma 

experiência particular que despertou em mim indagações sobre as possíveis resistências e 

enfrentamentos desses sujeitos ao entrarem numa instituição pública de ensino superior a qual 

 no âmbito acadêmico contribuiu de 

maneira significativa para refletir o papel de psicóloga e pesquisadora feminista, 

supervisionando a atuação de estudantes universitários/as que realizavam oficinas de grupo 

temáticas com jovens do ensino médio na rede pública do estado. 

                                                 
1 O termo origem popular está definido por critérios de cor/etnia – negro ou índio; a origem social dos pais –
baixa escolaridade, baixa renda, e trabalhos em ofícios manuais; a origem escolar – estudante de escola pública; 
a moradia – residência em territórios populares (favelas, vilas, ocupações, assentamentos e espaços similares) 
(SOUZA E SILVA, 2011).   
2 No item referente à metodologia explicitarei melhor o uso das categorias interseccionais (geração, classe, raça, 
gênero), pois são questões conceituais tanto teóricas quanto metodológicas no presente estudo.  
3Trabalhei como supervisora de estágio de jovens estudantes bolsistas do projeto Diálogos para o 
Desenvolvimento Social em Suape (UFPE), entre 2012 e 2014.  
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historicamente não tiveram acesso. Em um breve relato, o jovem que entrevistei em 2011 para 

um trabalho de final de curso, adjetivou o seu caminho para entrar na universidade pública 

assim:  

 
“há um processo gradual, lento e doloroso. Porque quando você vem das classes 
subalternas, é difícil até, então, eu acho que não só pra mim, mas pra maioria dos 
jovens daqui do nordeste, eles têm um impacto dentro da universidade. Esses 
impactos começam desde crianças” (jovem universitário, 24 anos). 
 

A partir desse encontro, quis saber mais sobre como lidam com o tempo/espaço 

obrigatório de estudos, como fazem para permanecerem estudando e trabalhando, como 

enfrentam os estranhamentos surgidos na relação com o tempo da universidade e o tempo 

pessoal. Essas e outras questões também me deslocaram no tempo/espaço do meu projeto de 

vida/universidade quando ingressei no curso de psicologia de uma faculdade particular de 

Recife. Na época, tinha 19 anos de idade e para continuar os meus estudos aderi ao Programa 

de Financiamento Estudantil (Fies) 4

Destaco que a minha trajetória escolar foi vivenciada em escolas particulares da cidade 

de Recife, onde estudei em colégios de bairro, e durante o ensino médio, transitei entre uma 

escola particular relativamente maior das quais eu havia estudado, e nesta, estudei da sétima 

série até o segundo ano. No terceiro ano, estudei num colégio e curso pré-vestibular no centro 

da cidade, e lembro que esse período foi vivenciado por momentos de conflitos e tensões 

relacionadas a problemas de saúde e riscos de desemprego na família, confluindo com 

pressões para a minha entrada na universidade

.  

Sou de uma família classe média: meus pais são servidores públicos, minhas duas 

irmãs e irmão mais novos estudaram, assim como eu, em instituições particulares de ensino. 

A minha entrada na faculdade se deu no ano de 2001, pouco tempo depois da minha mãe, ao 

ter realizado o seu curso de pedagogia, na mesma instituição de ensino. Envolvendo os custos 

de novo um curso pré-vestibular, caso eu não passasse no vestibular, o objetivo foi que eu 

continuasse os meus estudos na educação superior, o que ocorreu posteriormente, com 

recursos do financiamento estudantil.  

5

                                                 
4 Programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes 
matriculados em instituições não gratuitas. Em 2010 o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) passou a ser o Agente Operador do Programa e os juros caíram 3,4% ao ano. Passou a ser permitido ao 
estudante contratar o financiamento a qualquer período do ano.  
5 Em momentos recorrentes, usarei a escrita em primeira pessoa, coerente com uma posição de interpelação 
assumida com os/as jovens interlocutores/as desta pesquisa.  

. 
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Situo inicialmente, a minha experiência de jovem estudante universitária da rede 

particular de ensino, em que a transição para o ensino superior foi condicionada por um 

conjunto de determinantes de ordem macro e micro política, que irei explicitar mais adiante. 

No entanto, a condição socioeconômica, envolvendo as contingências materiais e simbólicas 

as quais não só a família está encarregada de gerir atualmente, vem impulsionando a escolha 

de jovens pela continuidade dos seus estudos. Por isso, gostaria de ressaltar as diferenças de 

trajetórias em relação ao percurso formativo dos/das jovens com os/as quais pesquisei. A 

classe se apresenta como um marcador importante de diferenciação social para discutir os 

modos de subjetivação de jovens pobres no contexto universitário.  

A escolha dos/as estudantes brasileiros/as pela rede particular no ensino superior vem 

se intensificando nos últimos anos. Ressalte-se que esse fato pode estar relacionado tanto à 

grande expansão da rede particular no ensino superior como também à linha de crédito 

educativo público para aqueles mais carentes de recursos financeiros, por algumas políticas 

públicas específicas. Em 2006, 76,4% de estudantes estavam frequentando universidades 

particulares, enquanto apenas 23,6% se encontravam em estabelecimentos públicos6

A definição de juventude como campo de intervenção social trazida por Lívia de 

Tommasi (2010) acrescenta um contraponto teórico, contribuindo para as leituras sobre o 

atendimento às demandas de sujeitos jovens; as desnaturalizando quando as integra aos 

. Nesse 

sentido, é imprescindível considerar as especificidades dos/as jovens com os/as quais se 

direcionam as ações públicas. Pois, se faz necessário reconhecer a existência de uma 

juventude brasileira pobre que vem sendo historicamente destituída dos seus direitos à 

inserção aos espaços públicos que lhes assegurem experiências concretas da inclusão social. 

Entretanto, problematizar os sentidos hegemônicos de ser jovem e estudante 

universitário/a de origem popular, acredito, pode oferecer novos elementos para ampliar 

estratégias de inclusão e permanência desses sujeitos, superando desigualdades e rompendo 

com cristalizações que vêm marcando suas identidades no contexto público educacional. 

Juarez Dayrell (2007) questiona em que medida a escola “faz” a juventude, considerando os 

conflitos vivenciados pelo jovem ao se constituir como aluno/a num cotidiano escolar que não 

leva em conta a sua condição juvenil. O autor explicita a necessidade de situar as mutações no 

mundo do trabalho que, no Brasil, veem alterando as formas de inserção dos/as jovens no 

mercado, atingindo principalmente jovens de camadas populares, delimitando o universo de 

suas experiências e seu campo de possibilidades. 

                                                 
6BRASIL. Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 2007. 
Acessado em 17 out. de 2011. 
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componentes políticos das relações de dominação por classe e geração. A pobreza e a 

violência como questões sociais se articulam nos discursos do estado sobre os direitos sociais 

da juventude como o trabalho e a profissionalização, pautando as ações dos programas sócio 

assistenciais no país. As entidades do governo e civis passam a nomear os/as jovens da 

periferia nesses espaços como protagonistas da sua própria história. Nesse sentido, o 

enfrentamento da violência e do tráfico de drogas aparece sistematicamente como dispositivo 

de controle que orienta o trabalho com jovens pobres, vistos sob a ótica do risco e 

vulnerabilidade. 

Articulando-se ao caráter integracionista do processo de escolarização pelo qual têm 

passado os/as jovens pobres, público destinatário das ações políticas do governo, percebem-se 

ainda mais contradições que aproximações dos modos de vida, desejos e planos de realização 

desses/dessas interlocutores/as do estado. Quanto aos sentidos atribuídos ao Projeto de Vida e 

Juventude no Brasil, observa-se um desencontro das práticas educacionais, revelando 

distanciamentos das ações político-pedagógicas governamentais destinadas ao segmento 

juvenil pobre (SPOSITO, 2008). Miguel Abad (2002) analisa a natureza integracionista que 

vem orientando as intervenções das políticas públicas no contexto das interações com o 

público juvenil.  

Cabe explicitar o modo como ações do governo estão viabilizando novos sentidos 

quanto à realização dos Projetos de Vida desses/dessas jovens, cuja imagem social envolve o 

carecimento, o não pertencimento das fontes de riquezas do país, sobretudo com relação à 

educação e ao trabalho. Pensar as trajetórias juvenis nesses parâmetros repercute num olhar 

diferente para a participação política dos/das estudantes nas escolas, a participação em 

movimentos sociais (estudantis, comunitários, etc.), aparece como vias de acesso ao 

conhecimento e o direito ao exercício da cidadania (CASTRO, 2008).  

A noção de resistência foi articulada à participação juvenil dos espaços institucionais, 

enquanto categoria relacional, crítica onde se estabeleceu a negação e a aceitação 

aparentemente contraditórias da ordem colocada pelo contexto macro político da 

universidade. Tal conceito assinala tanto o movimento de mudança quanto da preservação do 

status quo dos/as estudantes universitário/as, numa dupla ação subjetiva “uma vez que é para 

nos tornarmos sujeitos que devemos resistir, seja negando, seja afirmando” realidades 

(MAYORGA; CASTRO e PADRO, 2012, p.28). 

A concepção de juventude presente neste projeto parte de uma perspectiva política que 

considera os aspectos relacionais presentes nas estruturas culturais, econômicas e afetivas, 

estruturantes de processos da construção social e subjetiva dos sujeitos (COIMBRA, 2005). 
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Essa noção pretende superar práticas educacionais homogeneizantes, que resultam também de 

uma compreensão desenvolvimentista do ser humano. Neste sentido, desnaturalizar a ideia do 

sujeito jovem como alguém que está apenas passando por uma etapa da vida. Sendo a 

construção de um projeto de vida um processo que traz significativas implicações como 

marcador social no que diz respeito ao reconhecimento das trajetórias juvenis, demarcadas por 

relações desiguais de poder (DAYRELL, 2002). 

 

1.1 O Projeto de Vida 

 

Com relação aos projetos de vida dos/as estudantes universitários/as importa saber as 

repercussões de um modelo individualista de socialização nas escolas. O que faz pensar como 

a educação superior se traduz por valores positivos na relação daqueles/as com o ensino 

público, partindo-se de estruturas desiguais de poder também reproduzidas no tempo/espaço 

acadêmico. 

Por sua vez, o conceito de projeto nesse estudo, traz no cerne um questionamento 

instigante colocado por Jean-Pierre Boutinet (2002), um capricho ou revela questões 

psicológicas e sociais, mas mais intimamente ligadas à nossa cultura tecnológica? Figura 

emblemática da modernidade, afirma a sua utilização como um paradigma e, por conseguinte, 

opera oscilações entre conceito e figura, próprias das sociedades tecnológicas. Antes, o 

projeto faz parte daquela categoria de conceitos, tal como o de identidade, que abundam em 

nossa cultura linguística, aureolados de positividade (p. 26). Torna-se uma imposição quase 

generalizada na era pós-industrial. Justifico a utilização desse conceito, de acordo com o autor 

para compreender que modernidade ele encerra, e avançar um pouco na elucidação dessa 

cultura voluntarista que ele parece encarnar.  

No entanto, para Boutinet (2002) o projeto de vida envolve escolhas pessoais em 

diferentes fases da vida, como situações existenciais de projeto, e situa o projeto do/a jovem, 

enquanto adolescente, de maneira isolada como uma etapa da vida. Num trabalho realizado 

sobre o Projeto de Vida de jovens na cidade de São Paulo, Bock (2003) o define como sendo 

parte de um processo de construção da identidade para a qual concorrem valores socialmente 

estabelecidos, em que o/a jovem faz a sua tradução e adaptações pessoais. À medida que os 

indivíduos se tornam as unidades reprodutivas do social no mundo vivido, as biografias se 

tornam um projeto reflexivo. É nessa direção que pretendo enfocar os sentidos de projeto de 

vida. 
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O projeto de vida está ligado a uma possibilidade de futuro, implica um movimento de 

temporalidade (e também o compreendo situado numa espacialidade). Em suas colocações, 

Gilberto Velho (1994) dimensiona a categoria de projeto como metamorfose, não limitando 

apenas às aspirações individuais. O projeto de vida requer negociações, articulações entre 

tempo e espaço, a fim de permitir uma visão retrospectiva, a memória dando consistência às 

biografias. O projeto e a memória associam-se ao dar significados à vida e às ações dos 

indivíduos, em outras palavras à própria identidade (MANDELLI, SOARES E LISBOA, 

2011).  

Velho (2004) marca a tensão entre a individualização propriamente dita e a inserção 

em uma categoria mais ampla que para o autor parece ser problema universal. Sem dúvida a 

consciência dessa tensão emerge com mais nitidez com a própria ideologia individualista. O 

antropólogo trabalhou com as significações desse constructo no cenário urbano, e propôs 

mapear o espaço do individualismo, a partir do espaço social que lhe é conferido ou 

adquirido. O sujeito agente empírico desempenha papéis que permitirão a elaboração de uma 

identidade mais ou menos definida, respeitada, gratificante. A família assume uma 

centralidade e importante posição que configura honra e prestígio social condizentes com 

expectativas culturalmente construídas.  

Pretendo apontar quais referências têm sido utilizadas para definir juventude, porém 

admito que a terminologia articulada nos campos disciplinares da antropologia e sociologia 

encerre complexidades que tornam o conceito polissêmico, assumindo o desafio de não 

sucumbir ao relativismo desmedido. Desta feita, não enclausurar as identidades juvenis num 

universo semântico, para ir além e afirmar a necessidade de problematizar as condições 

sociais e culturais concretas pelas quais são elaboradas na contemporaneidade distintas formas 

de ser jovem.  

A figura que evocarei poderá, conforme as circunstâncias, assumir diferentes 

significações desde aquela de um híbrido até aquela do outro idealizado, ou melhor, 

sublimado, passando pela do substituto (BOUTNET, 2002). A questão desse texto é saber se 

além das aparências, o projeto permanece tão nômade quanto se pretende. Voluntarismo e 

antecipação se colocam a serviço da autonomia buscada pelo indivíduo e pelo grupo, ávidos 

de provar sua capacidade de gerir mudanças orientadas, em um meio turbulento (op.cit., 2002, 

p.29). 

Sobretudo, tomando o conceito de projeto de vida, viso interrogar como os/as jovens 

vivem o tempo/espaço universitário. Para Boutnet (2002) estamos num tempo de projeto e um 

tempo sem-projeto, “sem projeto” ou “fora de projeto”. Levando em conta os sentidos que 
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indivíduos querem dar à sua inserção momentânea, aos empreendimentos que executam. 

Nesse sentido, o projeto pode ser definido como conceito dotado de propriedades lógicas (ou 

não) a serem explicitadas em suas conexões com a ação a ser conduzida. Para esse autor, o 

projeto aparece como figura que remete a um paradigma, simbolizando uma realidade que 

parece preexistir e escapar-nos: aquela de uma capacidade a ser criada, de uma mudança a ser 

operada.  

 Angelina Peralva (1997) relembra que a difusão de novos mecanismos de 

ordenamento do mundo ocorre de cima para baixo, da aristocracia e da burguesia em direção 

às classes populares, porque se vinculam também, indissociavelmente, aos processos 

históricos de construção da democracia. Nesse sentido, a definição da infância e da juventude 

enquanto fases particulares da vida emergem não apenas como uma construção cultural, mas 

uma categoria administrativa — vale dizer jurídica e institucional, ainda que contenha fortes 

diferenças sociais no seu interior (op. cit. TOURAINE, 1993, p.17).  

 O cenário pouco alentador apresentados nas pesquisas sobre juventude e educação no 

país, revela a necessidade de ouvir os/as jovens, mas também exige refletir sobre os 

constrangimentos que eles/elas vivem em função do lugar que ocupam na sociedade, o que 

obriga a esses/essas jovens a deixarem a escola, a estudarem e trabalharem ao mesmo tempo 

(NAKANO e ALMEIDA, 2007).  

 

1.2 A permanência dos/as jovens de origem popular na universidade pública 

 

Embora o debate da política de cotas não seja o tema central desse trabalho, as 

questões trazidas por estudantes negros/as repercutem seus trânsitos nos espaços de inclusão 

abertos desde os enfrentamentos dos movimentos sociais, entres estes o movimento negro, 

tencionando os modelos adotados no Brasil para a implantação desta política pública. A 

perspectiva real do acesso à universidade pode ter gerado mudanças profundas sobre como 

novas gerações vivenciam o processo de democratização da educação superior no país.  

Em um artigo intitulado, “Ação Afirmativa na Universidade: a permanência em foco” 

(MAYORGA e SOUZA, 2012), apresentam alguns aspectos das trajetórias de estudantes 

negros e de classe popular na universidade pública e colocam elementos considerados 

relevantes para elaboração de uma política de permanência bem sucedida desses/dessas 

estudantes no ensino superior, a qual supere lógicas assistencialistas e economicistas e 

caminhe no sentido de promoção da justiça social. “(...) Conhecer tais contextos exigiu o 

reconhecimento da postura ativa e de recusa a um lugar de vitimização por parte desses 
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estudantes que tantas vezes têm suas estratégias para atravessar ou não o tortuoso campo 

escolar invisibilizadas” (op. cit., p. 267). 

Mais adiante, afirmam que conhecer a história desses/dessas estudantes nos revela 

especificidades que questionam o atributo do mérito individual, enraizado na instituição 

acadêmica e seu fundamento primordial. Essa lógica é denunciada por outros pesquisadores 

no sistema escolar desde a década de 80, e se apresenta como forma de manter os padrões de 

dominação entre as classes sociais. Ao final, reconhecem cruzamentos e similaridades nos 

percursos dos sujeitos universitários que nos dizem dos desafios e obstáculos configurados 

quando a condição econômica, de raça e de origem interseccionam com as exigências 

materiais e simbólicas para o ingresso, a permanência e sua inserção na universidade.  

As autoras trazem que os caminhos percorridos para se chegar e se manter no ensino 

superior dependem de redes de apoio que irão fornecer elementos necessários pra enfrentarem 

as desigualdades sociais vividas no sistema educacional. A entrada em programas de ações 

afirmativas na universidade surge na vida dos/das alunos/alunas como momento e espaço em 

que encontram pessoas com trajetórias parecidas as suas, sendo apontados como ambientes de 

proveitosas discussões e reflexões, e como locais de acolhimento em momentos em que as 

trajetórias desses/dessas estudantes são marcadas por desafios e exclusão (MAYORGA e 

SOUZA, 2012).  

Acreditando na contribuição e importância deste trabalho, tendo em vista a produção 

acadêmica dos últimos cincos anos, quanto ao assunto e sujeitos em questão, realizei uma 

breve revisão da literatura, com uma busca inicial em dois portais de produções científicas: o 

Banco de Teses da Capes e o Google Acadêmico. Utilizei as palavras: ‘jovens pobres e 

universidade’. Para o período de 05 anos, apareceu um total de 45 registros de trabalhos, 

mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado, no Banco de Teses da Capes. Entre 

estes, 34 registros para mestrado e 11 sendo para doutorado. Destes, 03 registros foram na 

área de psicologia (1-2011; 1-2012 e 1-2013), os resumos apresentaram discussões sobre a 

relação de jovens pobres com o trabalho, frente às condições de desigualdade social, e sua 

relação com a religião, como marcadores na produção das suas subjetividades. Trabalhos que 

se aproximam da tematização sobre juventude e as formas de opressão transversais pelas 

quais os/as jovens pobres passam nos dias atuais. 

Ainda outro estudo na área da sociologia, se aproximou do meu trabalho, distinguindo-

se por tratar as repercussões do PROUNI7

                                                 
7É um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 2004, que concede bolsas de 
estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior, em cursos de graduação e 

 quanto ao acesso dos/das estudantes pobres no 
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ensino superior. Em geral, a concentração maior de trabalhos foi em educação com 48 

registros contendo a palavra universidade. Tanto o portal da Capes quanto o Google 

Acadêmico, apresentaram poucos registros, quanto à precisão do tema, (entretanto, o Google 

incluiu outros materiais tais como livros e artigos), mas os trabalhos encontrados 

apresentaram em comum o problema da mercantilização da educação e o valor positivo da 

participação política juvenil nos espaços educacionais o que reforça a relevância da 

investigação proposta.  

É importante dizer também que já existem programas de pós-graduação e grupos de 

pesquisa se dedicando aos estudos sobre a universidade no país, mais precisamente, na região 

nordeste é o caso do Programa Interdisciplinar de Estudos Sobre a Universidade, na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). No ano de 2011, tive contato com experiências no 

campo da pesquisa-intervenção na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), no 

curso de serviço social, onde participei de alguns encontros do Observatório da Vida 

Estudantil (OVE), na cidade de Cachoeira.  

O grupo de pesquisadoras vinha se dedicando a uma pesquisa-intervenção sobre o 

acesso ao ensino superior de jovens do ensino médio da rede pública na região do Recôncavo. 

A produção de pesquisas em número crescente aponta a necessidade de se investigar 

as significações das trajetórias de jovens pobres na educação superior do país. Para além das 

ações afirmativas, levar em consideração as biografias desses e dessas estudantes que 

persistem e encontram estratégias de enfrentamento das desigualdades sociais, confirmando a 

sua participação no contexto educacional.  

Contudo, ao perceber grande aproximação dos objetivos desta pesquisa, tomei como 

referência o projeto de extensão, ‘Trajetórias de Estudantes Egressos de Escola Pública, 

Negros/as e Indígenas’, do Núcleo Conexões de Saberes (UFMG) 8

                                                                                                                                                         
sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros, sem diploma de nível superior. 

, o qual vem contribuindo 

por meio de oficinas temáticas, entre outras ações com as experiências de permanência de 

jovens universitários/as.  

A partir dos encontros com a sua equipe de trabalho, tive a oportunidade de participar 

da primeira oficina realizada em setembro, intitulada ‘Trajetórias em cena: resistindo em 

contextos institucionais’.  

www.siteprouni.mec.gov.br. Acessado em 13 mar de 2015.  
8 O PET - Conexões de Saberes é um grupo de pesquisa da Universidade Federal De Minas Gerais cuja principal 
linha de pesquisa é a opressão por raça/classe. Tem se debruçado sobre as formas de resistência negra na cidade 
de Belo Horizonte, MG, com a proposta de mapeá-las.Participei do grupo, no período de 14 a 18 de setembro de 
2015, enquanto atividade de mobilidade acadêmica, realizada com a minha ida à UFMG.  

http://www.siteprouni.mec.gov.br/�
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As reuniões de pesquisa, uma das quais se discutiu a presente dissertação, e roda de 

conversa (oficina), pude avançar ainda mais na articulação das categorias interseccionais de 

classe, raça, gênero e educação superior, podendo refletir sobre a noção do projeto de vida 

para jovens de origem pobre e o ideal de racionalidade científica preconizada no contexto da 

universidade, por exemplo. 

 

1.3 O percurso epistêmico metodológico construído a partir do campo 

 

Esta pesquisa teve como lugar de inserção o campus da Universidade Federal de 

Pernambuco, situado na cidade de Recife no bairro da Cidade Universitária, onde foram 

desenvolvidas as ações dessa investigação, com um grupo de estudantes de origem popular 

que estava fazendo seu curso de graduação no ano de 2015. No entanto, compreendo o campo 

universitário para além da demarcação do local da pesquisa, situando, inicialmente, algumas 

de suas especificidades macros e micros sociais, as quais sinalizaram mudanças nas formas de 

acesso e permanência dos segmentos populares nesse lugar. A Universidade Federal de 

Pernambuco possui três campi: o do Recife, situado no bairro da Cidade Universitária, o de 

Caruaru, no Agreste, e o de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata.  

O campus mais tradicional da UFPE é o do Recife, criado em 1948, dois anos após a 

fundação da Universidade do Recife, que deu origem à atual instituição. Em 2006, como 

resultado do processo de interiorização da Universidade, surgiram os campi de Caruaru e 

Vitória. No Campus Recife são mais de 40 prédios, entre eles a Reitoria, nove Centros 

Acadêmicos, oito Órgãos Suplementares, Centro de Convenções, Concha Acústica, Clube 

Universitário, Creche, Casas dos Estudantes Masculina e Feminina e o Restaurante 

Universitário.  

A construção da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (PROAES) representou um 

importante avanço na política institucional da UFPE, e refletiu mudanças quanto à maior 

inserção e a permanência de jovens oriundos de camadas populares na instituição 

universitária. Criada em 2011, a PROAES é responsável pela gestão UFPE do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil – PNAES (Decreto nº 7.234/2010 da Presidência da 

República), e busca ampliar as condições para permanência dos jovens na educação superior 

pública federal, minimizando efeitos das desigualdades sociais e regionais, com o objetivo de 

conclusão do curso superior, baixando as taxas de retenção e evasão escolar, contribuindo de 

modo democrático para a promoção da inclusão social pela educação.  



23 
 

A sua missão é oferecer ao/a estudante, condições materiais e psicológicas que 

assegurem o processo de formação acadêmica, o desenvolvimento de capacidade profissional 

e de cidadania9

A superação de uma lógica evolucionista e globalizante pode ser empreendida com a 

assunção de categorias analíticas interseccionais neste estudo que descentrem a ideia de 

sujeito determinado por um corpo naturalizado e enclausurado por uma identidade fixa. Ao 

.  

De acordo com Sérgio C. Buarque (2013), a universidade é resultado de uma 

construção social que decorre de interações e conflitos de interesses no jogo político.  

 
“A instituição universitária é um agente social fundamental para o futuro, delimitada 
por circunstâncias socioeconômicas e políticas; como tal, abre caminhos para novas 
transformações, como componente de um sistema complexo mais amplo da 
sociedade e do Estado” (p.46). 
 

A Universidade tem se redefinido ao longo do tempo em razão de aspectos sociais 

políticos e econômicos que contribuíram para a produção de novos sentidos buscando superar 

antigas formas de funcionamento, em linhas gerais na interpelação com o Estado, a sociedade 

e o mercado. 

Buarque (2013) coloca a questão sobre qual Universidade se pretende ser no futuro e 

como mediar suas relações com o macro ambiente composto pelos três grandes segmentos 

supracitados. No decorrer do texto o autor argumenta a importância da definição de um 

projeto institucional para a realização da sua missão histórica na produção de conhecimento. 

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) se insere nesta contextualização de 

modo que também a sua posição, em relação às demandas provenientes do macro ambiente, 

depende da sua capacidade de produção de conhecimento, geração de ideias e reflexão crítica, 

ao desenvolver tecnologias e qualificação de recursos humanos; incluindo a continuidade do 

processo de democratização do ensino superior no Brasil.  

O presente estudo baseou-se no método qualitativo de investigação nos moldes de uma 

pesquisa-intervenção, ancorado nas teorias feministas pós-estruturais da interseccionalidade, 

em interface com os construtos descolonais de subalternidade. De acordo com Nogueira 

(2005), do ponto de vista feminista uma análise reflexiva da investigação científica e social 

parte do princípio que o conhecimento é forçosamente moldado por quadros de referência 

política social. Nesse sentido, porque as metodologias feministas são comprometidas com 

valores e ideologias, portanto intervencionistas, não podem deixar de estar a serviço do social.  

                                                 
9 Essa informação consta no site da universidade: https://www.ufpe.br/proaes. 
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lidarmos com um sujeito capturado por leis previamente estabelecidas e embasadas por 

discursos científicos e racionalistas, podemos limitar o movimento dos/das jovens, e 

reafirmando a homogeneidade estaremos negando a multiplicidade e diferença das 

experiências (COIMBRA, 2005). 

 

1.3.1 A opção descolonial e sua interface com as categorias de interseccionalidade em 

estudo 

 

Com o propósito de trabalhar as categorias de interseccionalidade e a descolonialidade 

do poder, entendo que as questões colocadas devem ser abordadas de maneira complementar. 

A questão da ciência para o feminismo diz respeito à objetividade como racionalidade 

posicionada.  

Desse modo, posicionar-me significa que tenho responsabilidade por minhas ações de 

capacitação. Para Donna Haraway (1995) a ética e a política, encoberta ou abertamente 

oferecem as bases da objetividade nas ciências como um todo heterogêneo, em que reside a 

insistência em atribuir o estatuto de agente/ator aos ‘objetos’ do mundo. 

A objetividade científica segundo o modelo positivista é aplicada por método e 

procedimentos essencialistas, sendo a lógica normativa de produção do conhecimento 

preponderante. Diferentemente, o paradigma construcionista, em distintos campos 

disciplinares, entre esses as perspectivas feministas, nos propõem novos parâmetros objetivos, 

sobre os quais critica recortes dualistas. Situo esse trabalho na produção dialógica, partindo de 

noções de autonomização, objetividade feminista e a responsabilidade constitutiva da criação 

de saberes desestabilizadores das narrativas ‘mestras’, considerando a potência dos 

posicionamentos situados para a explicação/interpretação dos sentidos de projeto de vida para 

jovens pobres no contexto universitário.  

Nesse ponto, articulo a noção de projeto de vida dos/das jovens universitários/as, 

sendo um marcador social e político na trajetória juvenil, constitutivo de subjetividades assim 

como as relações sociais de pertença, desejo e aspirações. Na busca de estar ao invés de ser, o 

que possibilita pensar existências outras, pluralidade. Glória Anzaldúa (SCHMIDT, 2004) 

elabora o conceito de consciência mestiza que nos permite complexificar o entendimento de 

identidade(s). Ajuda a pensar como se elaboram modos de subjetivação diversos produzidos 

por um discurso-ação, pensar a partir de quem fala - enunciação, e de onde se fala - locus.  

Contudo, atento nesse estudo para a necessidade de tentar ir além da caracterização da 

experiência dos/das jovens no espaço/tempo da universidade numa linha de elogio das 
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diferenças ou do multiculturalismo, considerando a relação da descolonialidade com as 

categorias de interseccionalidades; geração, classe/raça, gênero para analisar as suas 

experiências de modo a contemplar a diversidade na sua complexidade (MAYORGA e 

PINTO, 2013).  

A esse respeito, vale a pena repensar em que termos estão sendo posicionadas as 

vivências dos/das jovens na universidade, segundo outro referencial afirmado por autores do 

pensamento descolonial, com o objetivo de articular uma reflexão crítica problematizando a 

colonialidade do poder (universidade) sobre a temática apontada por esse trabalho (juventude 

e projeto de vida). Este poder tem sido vinculado a um mito de racionalidade moderna que 

opera violências epistêmicas e vem segregando culturas diferentes, com fins de manter a 

hegemonia de suas leis e conhecimentos filosóficos, técnicos e científicos.  

Para o Walter Mignolo (2008), é preciso que a opção descolonial fique clara neste 

sentido: pensar a partir da exterioridade em uma posição epistêmica que cria, constrói, elege 

um exterior a fim de assegurar sua interioridade. Desse modo, entendo que a noção de projeto 

encerra uma perspectiva de fronteira, onde as significações possam cotejar as experiências 

locais, e atue para que a organização dos sujeitos seja feita a partir do seu engajamento 

potente, ou seja, a mudança radical nos espaços políticos (aqui situo a universidade) pela 

inscrição das experiências dos/das jovens com suas diferenças.  

A descolonização, ou melhor, descolonialidade, significa ao mesmo tempo: a) desvelar 

a lógica da colonialidade e da reprodução da matriz colonial do poder (que, é claro, significa 

uma economia capitalista); e b) desconectar-se dos efeitos totalitários das subjetividades e 

categorias de pensamento ocidentais (por exemplo, o bem sucedido e progressivo sujeito e 

prisioneiro cego do consumismo) (MIGNOLO, 2008 p.313). 

O sentido proposto dessa investigação vai em direção ao que o filósofo de liberação 

Henrique Dussel descreveu de projeto transmoderno; o trans configurado no sentido de ir 

além da modernidade. Um projeto de conhecimento incompleto, inacabado de descolonização 

das visões de mundo, articulando-se em máxima instância as dimensões políticas, 

econômicas, históricas e culturais (GROSFOGUEL, s/d). 

 

O projeto que propomos aqui seria um que transcenda o monopólio 
epistêmico eurocêntrico do sistema-mundo moderno/colonial. Reconhecer 
que existe diversidade epistêmica no mundo é um desafio à 
modernidade/colonialidade do mundo existente (op cit, p.33 s/d). 
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O debate feminista sobre interseccionalidades assume destaque nesse estudo por 

contribuir com a identificação e análise de categorias sociais e culturais (marcadores de 

desigualdade/opressão), as quais se articulam na produção de subjetividades de jovens pobres 

no contexto universitário. A juventude enquanto terminologia (plural ou singular) esbarra em 

problematizações igualmente enfrentadas pelo debate feminista desde os anos 80, com a 

chamada terceira onda, principalmente com a emergência de críticas do feminismo negro, 

lésbico e do Terceiro Mundo ao universalismo que a ideia de mulher repercutiu no campo de 

estudos de gênero (MAYORGA e PINTO, 2013). 

A interseccionalidade consiste numa ferramenta teórica e metodológica, referente para 

lidar com as distintas desigualdades que atingem as mulheres – gênero, raça, sexualidade, 

território, geração que seriam consequências dessas distintas marcas, que não se baseiam em 

uma somatória de categorias, a partir de uma escala de valor das opressões sociais. Mas, uma 

forma de lançar luz sobre como essas categorias se articulam legitimando e perpetuando 

determinadas lógicas de opressão (MAYORGA e PINTO, 2013). A reconstituição dessas 

marcas, assim como de um acidente, exige uma análise aprofundada e cuidadosa, chamada 

por Kimberlé Williams Crenshaw (1989) de análise interseccional (op.cit p. 106).  

Ao traçar uma história dos estudos de gênero, Conceição Nogueira (2013) afirma as 

três posições a serem consideradas pela pesquisa crítica feminista: a escolha da designação de 

psicologia feminista versus psicologia de mulheres; o assumir do construcionismo versus 

essencialismo social, e o assumir o gênero versus diversidade na opressão das mulheres. 

Nesse sentido, deve haver uma articulação entre as ideias pós-estruturalistas e pós-

modernistas, especialmente construcionistas sociais na psicologia, e um projeto político 

emancipatório. Isso envolve construir uma posição, negociar uma coalisão ou assumir 

categorias, mesmo que de forma provisória. 

A autora argumenta que só uma psicologia feminista construcionista social crítica, que 

aspira à promoção de uma disciplina aberta à mudança, que valorize e promova a igualdade e 

a justiça social entre grupos e indivíduos e que seja ativa na insistência para o bem estar de 

homens e de mulheres de todos os grupos, pode conseguir. Dessa maneira, pretende examinar 

como as várias categorias (social e culturalmente construídas) interagem a múltiplos níveis 

para se manifestarem em termos de desigualdade social (NOGUEIRA, 2013). 

Convergindo as questões históricas pautadas pelas feministas, os textos elaborados por 

mulheres não-brancas, Virginia L. Olesen (2006) situa o conhecimento produzido pelos 

escritos de Collins e bell hooks, entre as pesquisas do ponto de vista, contribuído para 

complexificar o conhecimento da experiência situada de mulheres negras. Refere-se à 
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vinculação do ponto de vista de mulheres negras à interseccionalidade, “a habilidade de os 

fenômenos sociais, da raça, da classe e do gênero se construírem mutuamente”, mas sempre 

dentro de grande consideração pelo poder e pelas relações estruturais (p. 226-227). Sendo o 

conhecimento posicionado, sou eu mesma parte dele, enquanto pesquisadora feminista, 

mestiça, nordestina, a minha própria trajetória escolar e de trabalho deve ser reconhecida num 

complexo histórico cultural de inclusões e exclusões sociais.   

A proposta dessa investigação visou à desconstrução de narrativas representacionais, 

compreendendo o ‘falar por’ numa ação opressora, de quem tem o poder de decidir os 

destinos. A tentativa de compreender os posicionamentos de jovens no lugar de pesquisadora 

possui limites ao abordar a experiência dos seus enfrentamentos, investida de sentidos 

pessoais, culturais, políticos. Nesses parâmetros, me lancei numa pesquisa com homens e 

mulheres jovens, com os/as quais tive encontros e desencontros, vivências contraditórias de 

aceitação e/ou rejeitadas, mas, ainda sim visibilizadas.  

Os marcadores de desigualdade, como classe, raça, gênero e geração não aparecem 

apenas como formas de categorização exclusivamente limitantes. Eles oferecem 

simultaneamente recursos que possibilitam a ação (PISCITELLI, 2008). 

Gayatri C. Spivak (2012), em seu texto ‘Pode o subalterno falar?’ adverte sobre o 

duplo sentido do termo representação, em vez de tentar reinserir o sujeito individual através 

de conceitos totalizadores de poder e de desejo. Logo de início, o que identifico como 

aproximação da problemática abordada (com os/as jovens) consiste nos dois sentidos 

irredutivelmente descontínuos: a representação como ‘falar por’ (na política), e a 

representação como ‘re-presentação’ (na arte e filosofia). Como a teoria é também uma ação, 

a teórica não representa (fala por) o grupo oprimido.   

Diante do exposto, a pesquisa proposta envolve questões pertinentes à representação e 

re-presentação (SPIVAK, 2012), tomando a universidade como um espaço de 

lutas/resistências (de poder). Onde jovens de origem pobre, homens e mulheres, em seu 

confronto constante com as cruéis representações públicas de suas raças, etnicidades, classes, 

gênero e sexualidade, se inserem para destruir essas imagens públicas para o escrutínio e para 

inventar novas imagens (FINE, 2006). 

Prosseguindo ao quadro de referencias epistemológico percebo aproximações 

profícuas com os estudos de subalternidade (descoloniais) tomando SPIVAK (2012), e ainda 

outras autoras que fazem parte desse delineamento tendo em vista a centralidade com o qual 

trabalham as noções de experiência, agência, e poder na constituição de subjetividades, 

contribuindo com a desestabilização de conceitos historicamente elaborados.  
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Por fim, associo as posições de resistência dos/das jovens no contexto da universidade 

ao conhecimento-emancipação compreendendo o processo de conhecer em relação de 

alteridade e assumindo que conforme a hegemonia do conhecimento-regulação, a 

solidariedade é hoje considerada uma forma de caos e o colonialismo uma forma de ordem 

(SANTOS, 2010).  

Os posicionamentos dos/as jovens passam a ser lidos contendo o sentido político de 

afirmação de existências situadas em um tempo e um espaço dos quais foram vivenciados 

seus conflitos e forjadas adaptações e/ou rearranjos conforme seus objetivos e as condições 

materiais e simbólicas para a sua realização.  

 

1.3.2 Os/as interlocutores/as10

 

 

Tratou-se de uma investigação direcionada, inicialmente, a um grupo de 12 jovens de 

origem popular com idades entre 18 e 24 anos, de ambos os sexos e que estudaram em escolas 

públicas, e no período de realização da pesquisa de campo estavam recebendo ou já haviam 

recebido algum tipo de bolsa estudantil; moradia, transporte, alimentação, entre outras, a de 

permanência. 

Os meios de identificação dos/as estudantes puderam ser descritos em dois momentos 

distintos, primeiro, a partir do contato direto com a Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis 

(PROAES), quando fui pessoalmente ao prédio anexo à Reitoria da UFPE. Porém, sem a 

autorização para obter os contatos de jovens beneficiários/as por motivos de confidencialidade 

alegados, prossegui com a suspensão da carta de anuência da instituição emitida pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa. Em seguida, por via de indicações pessoais e através de grupos de 

pesquisas11

                                                 
10 Ao assumir a postura etnográfica me permiti ser interpelada pelos/as jovens a quem me refiro como sujeitos 
interlocutores/as desse trabalho, ao compartilhar dos processos de significação presentes nas relações com os/as 
mesmas em suas trajetórias universitárias (GEERTZ, 2008).  
11 GEPCOL- Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Poder, Cultura e Práticas Coletivas, UFPE. 

 da universidade os quais tive acesso direto aos/as estudantes. Estes últimos meios 

foram os que surtiram o maior efeito de comunicação com os/as jovens e findaram por 

configurar um grupo de estudantes disponíveis a participar das oficinas e das entrevistas.  

Sendo assim, pude fazer contato, inicialmente, com 04 jovens do curso de Bacharelado 

em Ciências Sociais (03 homens e 01 mulher); 04 jovens de Psicologia (03 homens e 01 

mulher); 02 jovens da Licenciatura em Educação Física (02 homens); 02 jovens do curso de 

Pedagogia (02 mulheres), e 01 jovem (homem) de Engenharia de Minas.  
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Os primeiros contatos individuais ocorreram por mensagem no facebook e/ou pelo 

whatsapp, em que eu me identificava e perguntava se o/a jovem gostaria e teria a 

disponibilidade em participar da pesquisa, informando mais detalhes num encontro pessoal. A 

maioria aceitou em participar, entretanto, ocorrendo algumas desistências antes de serem 

iniciados os encontros de grupo, chegando a um número de 10 jovens e depois, o total de 06 

jovens manteve contato comigo, durante a maior parte da pesquisa de campo. Os nomes 

dos/das interlocutores/as são fictícios e foram escolhidos e/ou consentidos por eles/elas, a fim 

de que fossem resguardadas as suas identidades.  

Elaborei um quadro com base nas informações colhidas com os/as estudantes, a partir 

de um breve roteiro de perguntas para fins de identificação, efetuadas após o ultimo encontro 

do grupo.  

 
Tabela 1: Quadro com o perfil do grupo de estudantes. 

 
Nome 

 
Idad

e 

 
Origem 

 
Graduação 

 
Irmão

s 

 
Irmãos na 

Universidad
e 

 
Bolsist

a 

 
Trabalh

o 
Estágio 

 
Renda 

 
Elisa 

 
22 

 
Ibura 

Ciências 
Sociais 

 
01 

 
Não 

 
Sim 

 
Sim 

 
1.400,0

0 
 

Luna 
 

21 
 

Bezerros 
 

Psicologia 
 
01 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

 
1.700,0

0 
 

Tulipa 
 

23 
 

Salgadinh
o 

 
Pedagogia 

 
04 

 
Não 

 
Sim 

 
Não 

 
781,00 

 
Davi 

 
24 

 
Candeias 

Ciências 
Sociais 

 
01 

 
Não 

 
Sim 

 
Não 

 
1.000,0

0 
 

João  
 

20 
 

Bezerros 
Engenhari
a de Minas 

   
Sim 

 
Não  

 

Eduard
o 

24 Candeias Psicologia 01 Não  Não Sim 3.000,0
0 

Fonte: Autora, 2016. 
 

A seguir, fiz uma breve descrição baseada nas informações do grupo de jovens, 

interlocutores/as desse trabalho:  

Elisa. Fiz o contato com Elisa por meio de uma indicação pessoal, nosso primeiro 

encontro foi marcado através do facebook para o mesmo dia, conforme sua disponibilidade. 

Sempre a identificava circulando pelos espaços da universidade, mas nunca paramos pra 

conversar sobre qualquer assunto. Durante a pesquisa, Elisa estava com 22 anos e fazia o 
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bacharelado em Ciências Sociais, desde 2013 recebia bolsas de apoio acadêmico e 

administrativo, totalizando R$ 815,00. Fazia um estágio com carga horária de 20 

horas/semanais na UFPE, e estava vinculada a um projeto de extensão no qual dedicava 12 

horas/semanais. Esses eram os meios de manter os seus recursos, os quais custeavam suas 

despesas (transporte, alimentação, xérox, moradia) e somavam a renda familiar de R$ 

1.400,00. Residia em UR-6 Ibura, bairro situado em Jaboatão dos Guararapes, região 

metropolitana do Recife, onde morava desde criança com sua família. Elisa era solteira, não 

tinha filho/a e a única entre os irmãos que havia ingressado numa instituição de ensino 

superior e estava no final da graduação.  

 

Luna. O contato com Luna ocorreu via whatsapp, a partir da indicação de uma amiga 

que cursava psicologia. Marcamos um encontro na universidade, durante o intervalo de uma 

aula, numa sala do segundo andar do prédio do CFCH, onde ela me aguardava acompanhada 

por outra estudante que também havia demonstrado interesse e tinha sido indicada pela 

mesma amiga. Mas, posteriormente, apenas Luna foi aos encontros marcados, informando que 

a amiga estava cursando mais disciplinas e por serem no contra turno não daria para participar 

das oficinas de grupo. No momento da pesquisa, Luna tinha 21 anos, solteira e não tinha 

filho/a, recebia bolsa permanência desde 2012 e morava no bairro da Madalena, onde dividia 

apartamento com outros estudantes. Estava no 8º período do curso, tinha vindo da cidade de 

Bezerros-PE, assim como um dos irmãos, para cursar o ensino superior, sua renda era R$ 

1.700,00, utilizada com moradia, transporte e alimentação.  

 

Tulipa. O contato com Tulipa se deu por meio do grupo de pesquisa o qual ela 

participava como bolsista de iniciação científica. Ela e outra jovem demonstraram interesse 

em participar da pesquisa desde que tomaram conhecimento do projeto. Trocamos contatos 

telefônicos, e posteriormente, agendamos o dia e o horário em comum para o contato inicial 

com outros jovens que estavam interessados em participar da pesquisa. Entretanto, a partir do 

segundo encontro marcado, sua amiga sofreu um acidente de moto o que a impossibilitou de 

participar dos encontros subsequentes. No momento da pesquisa, Tulipa tinha 23 anos, 

cursava o 5º período de pedagogia e recebia bolsa permanência, auxílio passagem e auxílio 

alimentação, sua renda era de R$ 781,00. Era solteira, não tinha filho/a e morava com a 

família no bairro de Salgadinho, localizado na cidade de Olinda. Desde o primeiro contato, 

assim como os/as outros/as jovens, apresentou disponibilidade em falar sobre a sua história de 
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vida, estando presente na maioria dos encontros marcados. Após a sua participação nas 

oficinas, convidei Tulipa para a entrevista individual, segundo momento da pesquisa.  

 

Davi. Conheci Davi através de Elisa, ele tinha 24 anos e também cursava o 

bacharelado de Ciências Sociais. Foi durante o encontro com Elisa que tivemos nosso 

primeiro contato, e o mesmo demonstrou interesse em participar da pesquisa desde o primeiro 

momento. Na época em que realizei o estudo, ele recebia bolsa permanência, desde 2012, a 

sua renda era de R$ 1.000,00. Morava no bairro da Cidade Universitária/Várzea, situado nas 

proximidades da universidade, onde divida a moradia com outros estudantes e o seu principal 

meio de deslocamento era a bicicleta. Era originado da cidade de Carpina, era solteiro e não 

tinha filho/a, foi o único filho a ingressar no ensino superior e veio morar em Recife em razão 

do curso universitário.  

 

João. O encontro com João ocorreu de modo inusitado para mim, porém ele havia 

sido indicado para participar da pesquisa através da sua amiga Luna, com quem dividia 

apartamento. Eu estava aguardando a chegada dos/as participantes para a realização da 

segunda oficina de grupo, quando se aproximou e me perguntou onde seria o encontro. No 

momento da pesquisa, João era estudante do curso de Engenharia de Minas e recebia bolsa 

permanência. Também originado da cidade de Bezerros, veio a Recife para cursar o ensino 

superior. No entanto, a sua participação na oficina foi o único momento em que mantivemos 

contato pessoal. Durante a pesquisa, a sua comunicação foi mediada por Luna, pois estava 

sem contato telefônico (seu celular tinha sido roubado) e não respondia aos e-mails enviados. 

 

Eduardo. Conheci Eduardo através do estágio a docência que realizei durante a pós-

graduação, ele foi um dos dois monitores da disciplina. Apresentou interesse em fazer parte 

do estudo assim que soube do tema do projeto. Estava no momento final da graduação em 

psicologia, já tendo iniciado, mas não concluído outro curso superior na Universidade Rural 

de Pernambuco. No momento da pesquisa, Eduardo tinha 24 anos era estagiário de psicologia 

do Tribunal de Justiça, em Recife. De forma complementar, realizava o trabalho de pianista, 

professor de reforço escolar e música em domicílio. Era solteiro e não tinha filho/a, residia 

com a família no bairro de Candeias, Jaboatão dos Guararapes. O seu deslocamento até a 

universidade era de ônibus e não recebera qualquer auxilio estudantil, desde o início do curso. 

Somava com a sua renda o total familiar de R$ 3.000,00. A partir da sua motivação e 

disponibilidade, Eduardo aceitou realizar a entrevista individual na segunda etapa da pesquisa.  
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O enfoque dado nesse estudo aos modos de subjetivação de jovens universitários/as 

em ralação aos seus projetos de vida, quanto aos enfrentamentos e resistências vividas no 

tempo/espaço acadêmico, foi regido por uma ética dialógica, tomando-se os cuidados éticos 

de uma pesquisa qualitativa e o resguardo do uso abusivo do poder na relação entre 

pesquisadora e participantes (NOGUEIRA, 2013, SPINK, 2000).  

 

1.4 Procedimentos de produção dos dados 

 

O trabalho de campo foi organizado em dois momentos complementares; oficinas de 

grupo e entrevistas individuais. As oficinas foram pensadas a partir de três temas que serviram 

como norteadores para os encontros: os modos de inserção na universidade; as posições de 

resistência no contexto universitário e a permanência em questão. Esses temas foram criados 

a partir das conversas que aconteciam na universidade antes mesmo de encontrar com os/as 

jovens nos espaços do grupo. Conversas essas que me permitiam apreender sentidos do 

próprio grupo e que foram me guiando, através de uma escuta interpelada e disponível, às 

experiências de pertencimento e exclusão dos/as jovens participantes da pesquisa. Num 

processo complementar a este, optou-se realizar ainda as duas entrevistas individuais, com 

dois jovens (um homem e uma mulher), participantes das oficinas, configurando-se a etapa 

final do trabalho de campo com o grupo de estudantes.  

Assumi a observação participante enquanto postura de investigação durante todo o 

processo de pesquisa de campo. Para o registro do trabalho de campo optei pelo uso de um 

caderno de notas em que fiz anotações dos relatos das oficinas e das minhas observações, 

colocando em destaquei as falas dos/as jovens que indicavam possíveis relações com os temas 

propostos. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas por mim. Saliento que 

as transcrições das entrevistas formaram a maior parte do material escrito em relação ao 

conteúdo expresso com as anotações das falas do grupo, além destes o caderno de notas, no 

qual recorri a fim de acessar minhas próprias impressões do campo.  

Para a análise dos dados obtidos nessa pesquisa recorri ao método das categorias de 

articulação (PISITELLI, 2008; NOGUEIRA, 2005) relacionadas aos objetivos específicos 

dessa pesquisa. Com isso, pude proceder com as leituras, incialmente, explorando sentidos 

das experiências sociais sublinhando trechos dos relatos dos/das jovens. Para sistematizar o 

material obtido, elaborei um quadro com marcadores de desigualdade/opressão apreendidos 

por sentidos mais relevantes no campo, em seguida, recorri aos trechos que explicitaram 
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recorrências de ideias convergentes, buscando interpretar os conteúdos emergentes conforme 

os dispositivos analíticos de geração, classe, raça e gênero.  

Essa pesquisa foi realizada entre os meses de setembro e outubro de 2015, nas 

dependências da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Entre a estratégia de contato 

inicial (virtual e presencial) com cada jovem e o final das oficinas de grupo, contei com 10 a 

presença de 10 universitários/as. Mas, houve situações de grupo, em que obtive a participação 

de 10 estudantes, e outras, em que apenas 01 estudante esteve presente. Pode-se dizer que o 

funcionamento do grupo se deu no formato de rodas de conversa, totalizando dois encontros, 

o primeiro com a presença de 10 jovens e o segundo com 05 participantes.  

Durante o percurso de investigação, considerei atentar também a minha participação 

em campo, por meio de observações e impressões pessoais, em relação ao meu acesso aos 

espaços da universidade nos quais transitei tais como o Restaurante Universitário (R.U), a Pró 

Reitoria de Assistência Estudantil (PROAES), pátio do Centro de Artes e Comunicação 

(CAC), Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), entre outros. 

 

1.4.1 O dispositivo das oficinas de grupo 

 

As oficinas de grupo foram pensadas enquanto dispositivos e planejadas com duração 

de duas horas cada encontro, a serem debatidos assuntos ligados aos temas norteadores 

citados: os modos de inserção na universidade, a permanência estudantil e as posições de 

resistência no contexto universitário, contando com a participação dos/as jovens 

universitários/as. Neste sentido, como dispositivos do fazer científico, as oficinas trouxeram a 

possibilidade de investigar as proposições articuladas dos sujeitos jovens com o tema Projeto 

de Vida, num processo de conhecimento mediado por suas próprias trajetórias.  

Segundo Ana María Fernandéz (2006), faz-se necessário superar formas de abordagem 

em que o dispositivo grupal é visto apenas como um espaço-cenário de manifestação das 

singularidades, ou seja, os/as jovens em seus diversos jogos especulares, mas excluindo 

qualquer possibilidade de especificidade no agrupamento em si. Mais adiante a autora propõe 

repensar o grupal como um campo de problemáticas atravessado por múltiplas inscrições: 

desejantes, históricas, institucionais, políticas, econômicas, etc (op. cit. 2006. p.57). 

Neste sentido, as oficinas foram organizadas de modo que os temas norteadores e a 

continuidade dos encontros dependessem da presença/participação dos/as interlocutores da 

pesquisa. Nesses termos, frente às demandas do campo, mais precisamente a ausência dos/as 

jovens da maioria dos encontros de grupo agendados, tendo acarretado o cancelamento de 
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algumas das oficinas agendadas12

Nesta perspectiva, reafirmo que a fala e/ou ausência/silenciamento dos/as 

universitários/as nas oficinas de grupo tiveram espaço como possibilidade de poder e 

agenciamento

, repensei o tempo/espaço dessa etapa de trabalho, 

abordando posteriormente essa realidade de maneira analítica como campo de problemáticas 

que envolveram o grupal.  

13

No tocante aos encontros presenciais com os/as estudantes ocorreram em dois dias 

diferentes nos meses de setembro e outubro de 2015, respectivamente. Considerei o contato 

inicial como sendo a primeira oficina, nos moldes de uma roda de conversa, devido aos 

relatos feitos nesse momento e a possibilidade gerada de um novo encontro com a 

participação dos/as 10 jovens presentes na ocasião. A segunda e ultima oficina ocorreu em 07 

de outubro com a presença de 05 jovens, na qual houve a utilização de técnicas de 

aquecimento grupal

. Dessa forma, os meios de comunicação, tais como as mensagens 

compartilhadas através do whatsapp e facebook, também puderam ser acionados como 

dispositivos da observação e da escuta de/com os/as jovens, propiciando a emergência de 

novas falas e/ou silêncios, vivenciados no tempo/espaço acadêmico. Sobretudo, contei com 

quem esteve presente nas oficinas, nas conversas iniciais autorizadas para o registro posterior, 

levando em conta as demandas apresentadas pelos/as jovens sujeitos/interlocutores dessa 

pesquisa. 

É necessário destacar que os encontros foram marcados com a criação de um grupo 

virtual, via whatsapp intitulado ‘jovens universitári@s’, a partir de então, o objetivo foi o de 

que todos/as pudessem compartilhar as informações relacionadas ao trabalho, tais como data, 

horário e local das oficinas. Esse dispositivo (whatsapp) foi muito proveitoso, porque 

representou uma forma mediada do falar articulando voz e visibilidade (poder) partindo de um 

espaço comum com os/as jovens.  

14

 

 como recurso de integração e para o debate das questões relacionadas 

aos temas norteadores. Esta oficina foi intitulada “Trajetórias em cena: mapeando espaços de 

desigualdade e posições de (r) existências na universidade”.  

 

                                                 
12 As oficinas de grupo foram estimadas a acontecerem em três encontros presenciais. No entanto, em 
decorrência dos cancelamentos sucessivos devido ao não comparecimento, às vezes justificados, dos/as 
participantes findaram sendo revistas e reorganizadas para a ocorrência de dois encontros.  
13 Em um texto intitulado “Perspectivas feministas e o processo de pesquisa-intervenção-pesquisa com grupos: 
interfaces possíveis”, Karla Adrião (2014) explicita o elemento voz como categoria de agência defendida nas 
discussões teórico-metodológicas feministas.   
14 Falarei mais adiante sobre o uso dessas técnicas encontradas no Projeto Artpad, desenvolvido por 
JulieMccarthy e Karla Galvão (2001). 
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1.4.2 O enfoque das narrativas biográficas 

 

Em concordância com os objetivos do trabalho, foi adotada a abordagem biográfica, 

porque representou a possibilidade de integrar várias dimensões da vida social dos jovens, e a 

retomada de um veio clássico da antropologia que vem ressurgindo atualmente (KOFES in 

ALVIM, 2004). Uma conceituação psicológica relevante sobre como investigar os modos de 

subjetivação de jovens na contemporaneidade refere à retomada das narrativas autobiográficas 

de acordo com Júlio Groppa Aquino e outros (2006). Nesse enfoque busquei desestabilizar a 

própria noção do desenvolvimento psicológico na juventude, concebido aqui por dimensões 

temporais e espaciais que questionam a linearidade do processo existencial.  

Por esse recorte, é necessário atentar para a) os modos de inserção dos sujeitos em 

suas condições de vida históricas e concretas, e as múltiplas formas de apropriação de tais 

condições; b) as narrativas autobiográficas e de que modo elas contribuem para se 

compreender a dupla determinação entre sujeito e seu entorno sócio histórico, e c) as 

repercussões subjetivas das tensões da contemporaneidade, materializadas nas próprias 

narrativas, cujas significações parecem não mais se dão às vivencias públicas e institucionais 

(GROPPA AQUINO, 2006). 

Ao narrarem suas próprias histórias de vida, os sujeitos organizam suas trajetórias 

através da marcação de pontos de viragem, os quais podem ser representados por momentos 

significativos de tensão, contradições ou crises, evidenciando modos diferentes de viver com 

aquilo que é oferecido como possibilidade no mundo cultural; temas, modelos, valores, 

normas, procedimentos, recursos. Os marcadores são idiossincráticos, mas, ao mesmo tempo 

dialogam com os pontos de viragem coletivos e com significados compartilhados sobre a 

passagem por distintos ciclos de vida (GROPPA AQUINO, 2006 p 125).  

Com relação aos procedimentos metodológicos empreendidos desse estudo, vale dizer 

que se deram a partir da possibilidade de encontro com um grupo de jovens que se mostraram 

disponíveis para a discussão de temas ligados aos seus projetos de vida. Desse modo, 

orientada pelos pressupostos éticos e políticos da pesquisa ação participativa15

                                                 
15Michelle Fine argumenta a relevância da pesquisa ação participativa na construção de um projeto de ciência 
pública rumo à justiça social (ADRIÃO, 2015).  

 com 

fundamentos na Psicologia da Libertação de Ignacio Martín-Baró (2009) e Paulo Freire 

(1985) assumi posicionamentos desde o campo em que eu pudesse desmobilizar padrões de 

uma ação disciplinada e empreender uma intervenção consistente e comprometida com a 

autonomia e a participação de todos/as os/as agentes envolvidos/as no trabalho. 
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1.4.3 As entrevistas individuais 

 

Esse foi um momento da pesquisa de campo, em que realizei duas entrevistas 

individuais que tiveram o recorte biográfico, com jovens de ambos os sexos que participaram 

das oficinas de grupo, mediante o seu interesse expresso: Eduardo e Tulipa. Ocorreram em 

dois horários distintos com cada jovem, ambos sendo efetuados no mês de outubro de 2015.  

Partindo do enfoque biográfico, esse foi um dos instrumentos metodológicos em que 

pude entrar em contato com as narrativas individualizadas de projeto de vida, tendo elaborado 

previamente um roteiro escrito com questões abertas que nos pudessem ajudar a situar 

possíveis pontos de viragem nas trajetórias existenciais desses dois jovens.  

 

1.5 Implicações éticas em pesquisa: riscos e benefícios 

 

Para a realização das oficinas de grupo e entrevistas, foi solicitado o Termo de Livre 

Consentimento Esclarecido (TLCE),de acordo com a Resolução 466/12, de modo a 

estabelecer um contrato de colaboração onde houvesse o espaço para a discussão sobre a 

pesquisa, os direitos e deveres da pesquisadora e dos sujeitos de pesquisa e a compreensão 

dos procedimentos. Todas as oficinas e entrevistas ocorreram em espaços físicos reservados 

(salas de aula e/ou locais indicados pelos próprios estudantes) visando garantir o acesso e a 

privacidade do grupo e promover a condição adequada de acolhimento aos participantes desta 

pesquisa.   

Todas as informações desta pesquisa são confidenciais e poderão ser divulgadas 

apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos/as 

voluntários/as, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a 

sua participação. Além disto, faz-se importante esclarecer que os dados produzidos nesta 

pesquisa (gravações, entrevistas e fotos) ficarão armazenados em pastas de arquivo e 

computador pessoal, sob a responsabilidade da pesquisadora e Orientadora, no Laboratório de 

Estudos da Sexualidade Humana (Lab-ESHU), localizado no 7º andar do Centro de Filosofia 

e Ciências Humanas, CFCH- Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade 

Federal de Pernambuco, pelo período de mínimo 5 anos. 

É importante dizer ainda que este estudo trará benefícios diretos aos/as estudantes 

envolvidos/as, possibilitando o reconhecimento de suas experiências de vida e trajetórias 

universitárias, colaborando com abordagens mais coerentes para o seu acompanhamento no 

tempo/espaço acadêmico. Além disso, visou contribuir com o aprofundamento teórico e 
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analítico das discussões realizadas no campo das políticas públicas de inserção de jovens de 

origem popular ao ensino superior no país. Desse modo, buscou potencializar através da 

análise interseccional da sua experiência o seu acesso e permanência na universidade pública. 

 

1.6 Análise dos dados 

 

Em relação à análise das informações construídas nas oficinas e entrevistas, pretendeu-

se levar em consideração as categorias percebidas como recorrentes, a partir das quais foram 

apreendidas como marcadores interseccionais de geração/classe/raça/gênero (NOGUEIRA, 

2005; PISCITELLI, 2008). O mapeamento desses marcadores além de sistematizar o processo 

de construção lingüística das práticas discursivas, permitiu a visualização dos repertórios e 

posicionamentos utilizados nestas construções, bem como os/as agentes e vozes evocados, de 

modo a dar subsídios ao processo de interpretação. 

No capítulo dedicado ao mapeamento das experiências de exclusão, percorri três os 

eixos norteadores de análise, o acesso à política de assistência da UFPE, a permanência 

estudantil e as posições de resistência no contexto universitário. Os dois primeiros dizem 

respeito à relação com a política de atendimento da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis - 

Proaes-, e o terceiro caracteriza a atuação dos/as jovens referindo dimensões micropolíticas da 

assistência, através do dispositivo grupal evocado nas observações da pesquisadora e nas 

oficinas. 

O terceiro capítulo foi dedicado aos modos de subjetivação compreendidos, a partir 

das narrativas autobiográficas de um homem e uma mulher jovens participantes das oficinas 

de grupo. Os relatos foram apreendidos segundo a categoria dos pontos de viragem (GROPPA 

AQUINO, 2006), que tiveram pertinência por sua dupla dimensão (singular e coletiva), 

constituintes das narrativas biográficas, representadas pelas categorias de articulação nas 

trajetórias individuais.  
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2 MAPEANDO ESPAÇOS DE DESIGUALDADE E POSIÇÕES DE RESISTÊNCIAS 

NA UNIVERSIDADE 

 

Neste capítulo, foram mapeados os espaços institucionais dentro do modelo 

universitário da UFPE, apresentados nas relações desiguais de poder. Após isto, foram 

identificadas as posições de resistências assumidas por jovens de origem popular, mais 

precisamente oriundos/as de escolas públicas, no contexto universitário. Para tanto, recorri 

aos registros de algumas falas dos momentos de grupo, e as minhas próprias impressões do 

campo, sobre a questão do projeto de vida relacionada às vivências subjetivas de uma rede de 

assistência estudantil fragmentada.  

Acrescentei a essa secção observações pessoais, provenientes da minha participação 

em manifestações estudantis ocorridas na UFPE em setembro de 2015, e das conversas 

informais mantidas com os/as universitários/as, durante o período de realização do trabalho de 

campo. Nestes momentos, observei a presença de participantes das oficinas, afirmando suas 

identidades no campo político das lutas sociais, exercendo posturas ativistas alusivas aos 

movimentos sociais: negro e o feminista. Estas são questões que podem estar repercutindo na 

constituição de processos subjetivos dos/as jovens no espaço/tempo da universidade.  

Para desenvolver o trabalho de grupo com os/as estudantes, utilizei como dispositivos 

técnicas de dramatização (Maccarthy; Galvão, 2001), com o intuito de recriar espaços e 

narrativas coletivas, demarcando processos de inclusão/exclusão social, no cotidiano da 

academia. Isso possibilitou aos/as jovens, a expressão das formas vivenciadas de opressão e o 

seu enfrentamento na instituição de ensino UFPE. A partir do relato de situações ocorridas no 

campus da UFPE, procurei elaborar um mapa das ações ocorridas nos espaços públicos que 

os/as estudantes frequentavam, com vistas ao acesso e a continuidade da trajetória estudantil, 

configurando os percursos da inserção universitária. 

As posições de resistência foram analisadas considerando-se os movimentos dos/as 

universitários/as, seus discursos nos momentos dos encontros em grupo, compreendendo o 

próprio grupo como dispositivo de mudanças. Dessa forma, levantei a questão da ocorrência 

de um grupo como produção discursiva, enquanto ação produzida à realização de uma 

pesquisa-participativa-critica (FINE, 2006; ADRIÃO, 2015), visando troca de conhecimentos 

do/no grupo com a pesquisadora e os/as jovens interlocutores/as.  

Alguns vieses éticos políticos compuseram a base do meu percurso investigativo, 

pautado na interface da pesquisa-intervenção-pesquisa (ADRIÃO, 2015) da experiência 

grupal. Esse caminhar exigiu permanente abertura para o diálogo com os/as universitários/as, 
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sem negar a existência de privilégios na minha posição de psicóloga pesquisadora. Sendo 

assim, expus desde o primeiro encontro com os/as participantes, os meios e as finalidades das 

minhas ações nessa pesquisa, estando atenta aos efeitos de poder que poderiam produzir, ao 

final, servindo de base para a análise.   

Desse modo, dividi o capitulo de acordo com três eixos de análise: o acesso à política 

de assistência da UFPE, a permanência estudantil e as posições de resistência no contexto 

universitário. Os dois primeiros dizem respeito à relação com a política de atendimento da 

Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis – PROAES -, e o terceiro caracteriza a atuação dos/as 

jovens referindo dimensões micropolíticas da assistência, através do dispositivo grupal 

evocado nas observações da pesquisadora e nas oficinas.   

 

2.1 O acesso à Política de Assistência Estudantil (PAE) da UFPE, através da Pró-

Reitoria para Assuntos Estudantis – PROAES. 

 

A importância dessa incursão se deu com o entendimento da execução dos programas, 

a serem parte integrante da estratégia institucional para a caminhada dos/as interlocutores/as. 

Neste sentido, os lugares apresentados trouxeram significações relativas ao modelo do acesso 

que vem sendo empregado na universidade.  

O contexto da política de assistência estudantil na UFPE consistiu, num primeiro 

momento, a garantia de condições concretas (subsídios materiais), refletindo o papel assumido 

ao ampliar os meios de inserção de estudantes pobres na instituição. Sem negar a importância 

da instância material como direito social dos/as jovens assistidos/as, os relatos dos/as 

interlocutores/as apontaram outras marcações para além da condição econômica.  

A promulgação do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, em 2007 

representou um marco histórico de grande relevância para a questão da assistência estudantil. 

Essa conquista resultou de esforços coletivos de dirigentes, docentes, discentes, movimentos 

sociais organizados representando uma luta histórica pela garantia da assistência estudantil, 

enquanto direito social vislumbrando a igualdade de oportunidades aos estudantes do ensino 

superior público (VASCONCELOS, 2010).  

O PNAES teve sua implantação em dezembro de 2008, com objetivo de atender aos 

estudantes matriculados nos cursos de graduação presenciais das Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES), visando o apoio à permanência e conclusão dos alunos de baixa 

condição socioeconômica. O Programa estabeleceu como ações de assistência estudantil, as 

iniciativas desenvolvidas nas seguintes áreas: moradia estudantil; alimentação; transporte; 
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assistência à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; e apoio pedagógico. E em 

relação ao financiamento, ficou definido que os recursos deveriam ser repassados às IFES que 

passaram a ser responsáveis pela implantação das ações e pela definição dos critérios de 

seleção dos estudantes a serem beneficiados pelos projetos (idem, 2010).  

A PROAES é o órgão responsável pela gestão dos recursos financeiros, provenientes 

do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), a serem investidos através dos 

programas e auxílios, em modalidades distintas de acompanhamento dos/as estudantes na 

UFPE. O seu objetivo é assegurar condições de permanência aos/as alunos/as regularmente 

matriculados/as em regime presencial, nos cursos de graduação, que tenham comprovados os 

critérios de vulnerabilidade socioeconômica.  

Sobre os programas e auxílios concedidos, estes devem contemplar os cadastros 

atualizados de estudantes que obtiveram aprovação nos editais, e os resultados 

disponibilizados via plataforma online da Pró-reitoria. Assim, para conseguirem benefícios 

os/as candidatos/as passam por um processo seletivo conduzido pela Diretoria de Assistência 

Estudantil (DAE).  

A diretoria define em quatro níveis os limites financeiros para ter acesso aos 

programas da PAE na UFPE. Os/as universitários/as precisam estar regularmente 

matriculados/as e ter condições de concluir a graduação dentro do prazo máximo para 

integralização; possuir renda per capita igual ou inferior a um e meio salário mínimo; e não 

ser bacharel em curso superior de graduação.  

A seguir, listei alguns dos quais os/as alunos/as têm maior acesso, sendo suas 

demandas avaliadas por meio dos procedimentos citados anteriormente16

                                                 
16 Informações obtidas no site da Proaes, 

: 

 

Auxílio Alimentação - Destina-se aos/as estudantes de graduação permitindo acesso 

ao RU para o campus Recife e auxílio financeiro para os/as estudantes dos campi do interior e 

do curso de Direito. 

Auxílio Creche - Concessão de vagas na Creche Paulo Rosas (Campus Recife), para 

filhos de mães estudantes, ou auxílio financeiro pago durante o período letivo, com intuito de 

estimular sua permanência na Universidade. 

Auxílio Transporte - Concessão de apoio financeiro aos/as estudantes de graduação 

dos campi de Recife, Agreste e Vitória, para seu deslocamento no percurso 

CASA/UFPE/CASA, durante o período letivo. 

www.ufpe.br/proaes/. Acesso em 09/05/2016. 

http://www.ufpe.br/proaes/�
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Bem-Estar Mental/PROBEM - Consiste no acompanhamento psicoterápico, 

psiquiátrico e orientação profissional, em parceria com profissionais de saúde, coordenado 

pela equipe de psicologia da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis. 

Bolsa de Manutenção Acadêmica - Objetiva oferecer apoio financeiro aos/as 

estudantes dos cursos de graduação, que se encontram em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, devidamente comprovada, para a sua permanência na Universidade. 

Bolsa Promisaes – Concessão de auxílio financeiro pago pelas IES diretamente aos/as 

estudantes estrangeiros/as, do Programa de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G), que 

atendam aos critérios estabelecidos pela portaria nº 745 de 05/06/12. 

Programa de Apoio à Participação em Eventos - Auxílio financeiro oferecidos a 

estudantes de graduação para participação em eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos, 

culturais e movimentos estudantis realizados no Brasil. 

 

O contexto da política de assistência estudantil na UFPE consistiu, num primeiro 

momento, a garantia de condições concretas (subsídios materiais), refletindo o papel assumido 

ao ampliar os meios de inserção de estudantes pobres na instituição. Sem negar a importância 

da instância material como direito social dos/as jovens assistidos/as, os relatos dos/as 

interlocutores/as apontaram outras marcações para além da condição econômica. Embora se 

reconheça a necessidade de uma avaliação aprofundada dos critérios para a inclusão dos/das 

jovens de origem popular, na rede de assistência da UFPE, verificou-se certa desarticulação 

das estratégias institucionais usadas para se assegurar a continuidade dos percursos estudantis.  

Há um banco de dados na Pró-reitoria, cujas informações restritas dos/as candidatos/as 

são acessadas por profissionais ligados/as à assistência social para avaliarem sua demanda aos 

programas, inclusive o acesso a esse conteúdo não é disponibilizado no site da instituição, 

tratando-se de uma listagem ampla com indicadores sociais e econômicos, muito úteis à 

pesquisa do perfil de estudantes que buscam recursos para continuarem seus estudos, evasão, 

etc.  

Não tive acesso a esses indicadores, quando fiz contato com o departamento no 

momento inicial dessa pesquisa. Tive contato com a PROAES no mês de junho de 2015, 

quando precisei assinar uma declaração para a realização dessa pesquisa, permitindo a 

consulta ao seu banco de dados, lista com nomes de jovens beneficiado/as etc. Na ocasião, fui 

atendida por duas profissionais da assistência social, mas não obtive autorização para o acesso 

às informações, alegando serem confidenciais. Nessa mesma semana, os serviços técnicos e 
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administrativos das universidades federais entraram em greve, e o funcionamento institucional 

era basicamente para atender a demandas, que me pareceram já estavam agendadas.  

Lembro que fiquei desanimada com a negativa e ao imaginar a possível burocracia 

enfrentada para desenvolver o trabalho. Mas, logo após o episódio, fui orientada a proceder 

com o pedido de dispensa da autorização, e comecei a pensar outras maneiras de acessar 

meus/minhas interlocutores/as. Esse dia representou para mim o início do trabalho de campo, 

pois, ao me deparar com a resposta reticente do órgão, optei por uma abordagem mais 

indireta, não menos importante, de acesso a agentes operadores da política estudantil 

assistencial. 

A identificação de alguns furos17

O Restaurante Universitário, o RU

 na rede de assistência, exemplificados mais adiante, 

contribuem para fragilizar a formação integral do corpo discente universitário. Desse modo, a 

própria circulação em locais do campus apontou para uma estrutura de acolhimento pouco 

consolidada, interferindo no processo de inserção universitária dos/das jovens que vêm da 

rede pública de ensino.  

Antes, reafirmo que apresento uma narrativa particular e parcial do conjunto de ações 

da PROAES, com destaque para alguns episódios vividos pessoalmente, como a minha ida a 

sede da pró-reitoria numa manhã em que pude identificar um primeiro furo. Considerei o 

mesmo importante para mapear a rede de assistência estudantil, denunciando fissuras em suas 

próprias instalações destinadas ao seu acesso/permanência, objetivando-se uma formação de 

qualidade. 
18

                                                 
17 Utilizei o furo como símbolo para indicar o sentido de exclusão presente na rede de assistência.  

 lugar de significações sociais, configuradas pelas 

circulações no espaço/tempo de estudantes das camadas populares, vez por outra tem 

aparecido no centro de debates e críticas no âmbito da assistência estudantil. Representou um 

inegável ponto de intersecção nesse estudo, por representar-se na relação tempo/espaço dos/as 

jovens universitários/as. 

Desde o início da implantação da política assistencial, é tido como fator da inclusão 

social à rotina de uma realidade acadêmica, entretanto, até pouco tempo esteve fechado sendo 

reformado e entregue à comunidade acadêmica em 2014. A sua reabertura não deixou de ser 

uma conquista e pode-se considerar a ampliação desse lugar representativa de avanços na 

educação pública superior de qualidade.  

18O RU funciona desde março de 2014 e é localizado dentro do campus. Estudantes cadastrados/as pagam R$ 
3,00 pela refeição. <https://www.ufpe.br/proaes>, acesso em 02 de fevereiro de 2016. 

https://www.ufpe.br/proaes�
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Algumas idas ao RU me fizeram pensar que esse seria um cenário reprodutor de 

práticas sociais, um lugar de significações configuradas pelas circulações no espaço/tempo da 

universidade por estudantes provenientes das diferentes comunidades de Recife e região 

metropolitana, agregando moradores/as de bairros da periferia e localidades vizinhas. Recordo 

que foi no inicio de uma manhã (pouco mais de 9h), quando me dirigia à reitoria, que observei 

uma fila de jovens se concentrando na entrada do restaurante para o almoço. Confirmei a 

impressão com algumas jovens, no local, de que era mesmo para garantir a vaga para almoçar. 

As longas filas de espera para o almoço no RU (figura 1), já foram noticiadas por 

jornais locais, alvo de manifestações políticas, promessa de melhoria em campanhas para 

reitores, etc. Indicou um ‘furo’ da rede de assistência que os/as estudantes da UFPE que se 

veem obrigados/as a lidarem (numero restrito de alimentação servida, a qualidade da comida 

etc.), criando outros meios, ou tendo que assumir os custos maiores de uma refeição para não 

perderem o horário das aulas. No ano de 2015, jovens já se mobilizaram em frente ao RU, 

apontando como uma das soluções para melhoria do atendimento a descentralização do 

espaço. 

 
Figura 1: Restaurante Universitário (RU), Campus Recife. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: leiaja.com, acesso em 09/05/2016. 

 

Outros restaurantes existem dentro e fora da UFPE, mas a maioria deles não 

representam opções acessíveis para quem passa a maior parte do tempo no campus e conta 

com o auxílio alimentação. Este fato, para mim, já sinaliza outra forma de organização do 

espaço/tempo, levando em conta a melhor articulação com os horários das aulas, do estágio, 

trabalho. Em contato com os/as universitários/as participantes das oficinas, estes confirmaram 

a utilização do RU para o almoço e o jantar na maior parte da semana.  
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Michel de Certeau (1998) define as táticas como procedimentos que valem pela 

pertinência que dão ao tempo, a ação que é determinada pela ausência de um próprio, pois 

nenhuma delimitação de fora oferece a condição de autonomia. Assim, aproveita-se das 

‘ocasiões’ e delas depende, pode-se dizer da improvisação necessária à hábil utilização do 

tempo. É astúcia! E conforme a sua leitura, a tática é determinada pela ausência de poder, 

assim como a estratégia é organizada pelo postulado de um poder.  

Por sua vez, as estratégias são ações que devido à premissa de um lugar de poder, a 

propriedade de algo exclusivo, desenvolvem lugares teóricos (sistemas e discursos 

totalizantes), capazes de articular um conjunto de lugares físicos onde as forças se distribuem. 

Mais adiante, o autor afirma: “o espaço é um lugar praticado” (CERTEAU, 1998 p.202). A 

despeito das estratégias elaboradas no campo universitário, os/as jovens articulam os próprios 

recursos para empreenderem sua formação superior. 

A questão é que se o uso de estratégias estiver direcionado à participação estudantil, 

ela aparece associada a intervenções institucionais, enquanto produtora de um cotidiano 

universitário subjetivado por sentidos temporais e espaciais, repercutindo em movimentos 

instalados pelos indivíduos em seus domínios de ação. Entendo que os percursos dos/as 

universitários/as parecem estar de acordo ora com a determinação de um poder disciplinar, 

instaurado pelo discurso acadêmico, ora pela ‘astuta’ utilização do tempo de formação, 

relativizado por trajetórias diferentes entre si. No capítulo seguinte explicitarei as narrativas 

baseadas nesses percursos formativos individualizados.  

Desse modo, ao que tudo indica, a manutenção do funcionamento da PAE via 

PROAES, depende de critérios seletivos para a inclusão dos/as alunos/as até a sua 

permanência. Então, sustento o argumento da criação de estratégias para a inserção 

universitária, trazendo duas linhas interpretativas, representadas por um esquema usado para 

compreender nos discursos dos/as estudantes, as estratégias de permanência e as posicões de 

resistências atuadas no campo acadêmico.  

 

2.2 A permanência estudantil como experiência a ser politizada. 

 

É um fato que a UFPE tem empreendido o programa de assistência estudantil, com 

vistas a assegurar amplas condições para a permanência de jovens dos segmentos populares, 

atendendo as demandas correspondentes, com a expansão do seu acesso à educação superior. 

Contudo, a ampliação das condições de acesso implica também a responsabilidade com o 
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processo de democratização da educação, em todos os níveis de atendimento da instituição, 

corpo técnico administrativo e a comunidade acadêmica.  

Alguns dos auxílios concedidos pela PROAES: o auxilio transporte, o auxílio 

alimentação, o auxílio permanência e a bolsa meritória remunerada, aparecem caracterizados 

pela maioria dos/as jovens interlocutores/as como composição o da sua única fonte de renda. 

O que demonstrou que a ausência dos auxílios faria com que procurassem algum tipo de 

trabalho remunerado fora do ambiente universitário, em geral algo que torna mais difícil o 

processo de inserção acadêmica desses/as jovens, acarretando outras demandas para 

articularem com a rotina de estudos.  

Sobre essa questão, Tulipa referiu, “não escolhi o Pibic19

                                                 
19 A nova PAE aprovada pela UFPE define que os/as estudantes não terão mais a obrigatoriedade de prestar 12 
horas semanais de atividades em pesquisa e extensão, como ocorre hoje. Eles/as também poderão receber uma 
das bolsas concedidas, de caráter meritório, voltadas para a pesquisa; iniciação científica (Pibic), iniciação à 
docência (Pibid), monitoria e desenvolvimento profissional. <

 somente pelo tema, eu 

escolhi porque eu precisava de uma bolsa, se eu não tivesse essa bolsa eu iria fazer um estágio 

e eu não queria” (sic).  

Mesmo no caso de Eduardo, que atuou como monitor em disciplinas, mas não recebia 

auxílios durante a maior parte da sua formação, o referencial da assistência apareceu 

inicialmente, ao narrar o seu percurso em grupos de pesquisa. A participação em projetos de 

extensão universitária denotou a importância atribuída ao vinculo institucional,  mesmo em 

estágios não remunerados (quando pôde) para prosseguir seus estudos.  

Suas colocações indicaram a necessidade de se potencializar outros espaços da política 

de permanência, visando superar a perspectiva assistencial da falta/carência, no atendimento 

aos/as jovens de origem popular que acessam a universidade.  

A partir do levantamento de histórias escritas por jovens num memorial usado no 

contexto universitário (MAYORGA E SOUZA, 2012), percebe-se que estes reiteram a 

importância de uma política de permanência estudantil pautada na recusa ao olhar 

economicista de classe. O reconhecimento de uma dinâmica histórica social opressora, 

operada pelo mito da meritocracia no sistema educacional, representa a limitação de ações 

meramente pontuais ao/a jovem pobre e negro/a, que tem de lidar com a discriminação 

atualizada no cotidiano da universidade. As autoras argumentam sobre o olhar positivo da 

politização das experiências dos/as jovens, confrontando os discursos meritocráticos que 

disseminam o racismo institucionalizado.  

https://www.ufpe.br/proaes>, acesso em 02 de 
fevereiro de 2016. 

https://www.ufpe.br/proaes�
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O discurso da ausência criticado nesse estudo se faz presente no pressuposto de que 

dois grupos sociais, se colocados em situação de comparação, a partir das características de 

um pode-se situar/classificar o outro.  Segundo Jailson de Souza e Silva (2011) o que se 

reafirmava na concepção liberal para diferenciar o desempenho escolar de grupos sociais 

minoritários era a legitimidade sustentada na naturalização das desigualdades; “do pretenso 

mérito individual e/ou de grupo como critério objetivo da classificação social” (SOUZA E 

SILVA, 2011 p.140). 

 Em concordância com análises que visam superar a ideia do mérito individual, 

subjacente à elitização da educação pública superior, reafirmo ser imprescindível promover o 

debate público e a politização das experiências de inserção de estudantes pobres e negros/as 

na UFPE, para que a política de permanência não se transforme em um programa paliativo 

das desigualdades enfrentadas (MAYORGA e SOUZA, 2012). Antes, que venha a ser um 

sistema articulado de ações institucionais que de fato envolvam toda a comunidade 

acadêmica, possibilizando com isso sua implicação no enfrentamento das injustiças, 

transformando essa realidade. 

Neste sentido, identifico a grande ligação dessa pesquisa com o que Mayorga e Souza 

(2012) trouxeram como sendo necessário à política de permanência estudantil, qual seja, 

politizar as trajetórias de jovens pobres e negros/as na universidade, a partir da valorização 

afirmativa das suas histórias no contexto universitário. A proposição das oficinas de grupo, 

nesse sentido, pode trazer impactos significativos na relação de jovens estudantes de origem 

popular com a universidade, afirmando suas trajetórias de inserção universitária e seus 

projetos de vida.  

É pertinente dizer que o grupo de interlocutores/as não demarcou como central a 

questão da Política de Assistência Estudantil (PAE), implantada no conjunto de ações para a 

permanência de estudantes pobres na universidade. Mas, destacaram implicações decorrentes 

da sua materialização no campus da UFPE, trazendo na forma dos relatos, aspectos que foram 

analisados, enquanto ações reflexivas individualizadas na ordem do político. Por meio desses 

relatos afirmaram as estratégias assumidas para a realização da sua formação, numa 

instituição pública de ensino superior. 

No tocante aos modos de inserção universitária, o contexto universitário foi 

demarcado por vivências da distinção social, representada por lugares que sinalizaram 

dinâmicas de exclusão (furos) das classes populares do campus acadêmico em questão. A 

visibilização das estratégias de poder utilizadas pelos agentes educacionais converge com a 

tomada de posições por esses/essas jovens no cotidiano universitário. 
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Ao visibilizar um contexto de fragmentações exposto por imagens que indicaram 

espaços de desigualdade, situados no campus UFPE, elaborei uma figura que ilustra os 

indicadores que materializaram a exclusão social, enfrentada pelos/as jovens quanto à sua 

permanência na universidade. 

 
Figura 2: Rede fragmentada de assistência estudantil no campus Recife. 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

No mapa da rede de assistência estudantil, criado para ilustrar a fragmentação por 

furos indicativos de exclusão, destacam-se nos espaços de circulação dos/as jovens, aspectos 

sincrônicos e diacrônicos das relações tempo/espaço, por descritores de acesso/permanência, 

articulando na dinâmica operativa do campus da UFPE. A partir dos relatos dos/as 

interlocutores/as e de observações em campo, fiz o desenho visando à intersecção do 

simbólico com a materialidade dos locais, refletindo situações enfrentadas pelo segmento 

estudantil oriundo das escolas publicas estaduais.   

As ações afirmativas e os atos políticos foram emblemas positivos, marcando o direito 

à segurança (sem opressão vs. furo da segurança opressora), independente do sexo e/ou 

vestuário utilizado pelos/as estudantes.  
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Os cursos de graduação revelaram impactos negativos (furo da elitização do ensino), 

presentes na relação entre os pares e professores em sala de aula, indicando o sentido de 

mérito individual ao ter de estudarem com a exigência de um desempenho exemplar.  

A participação política dos/as jovens nos movimentos coletivos se destacou no 

mapeamento (sem o furo), como prática estratégica positiva a ser usada pelos/as estudantes 

para garantir a visibilização das violências sexuais ocorridas no campus.  

O furo no serviço de atendimento psicológico (SPA) destacou com as filas de espera a 

demora em atender os/as usuários/as, comprometendo o suporte humanizado à comunidade 

acadêmica. Entre outras ações, surgem mensagens que legitimam a luta pela inserção de 

novas identidades de gênero na universidade. Além disso, explicitaram a necessidade de se 

criarem dispositivos de valorização da vida, o respeito à dignidade humana, em defesa de uma 

sociedade mais justa, efetivamente igualitária.  

O relato de episódios que denotaram as relações de dominação pôde contribuir para a 

elucidação de significados, presentes ao mesmo tempo, para lidarem com situações de 

desigualdades, enfrentadas no cotidiano da academia.  

Algo que se repetiu na roda de conversa, com a circulação de relatos que traziam a 

mensagem de superação pessoal das dificuldades vivenciadas para se firmarem no ensino 

superior. Um jovem que residia na Casa do Estudante Universitário (CEU), falou para o grupo 

que no início da graduação levantava de madrugada para se deslocar da sua cidade até a 

UFPE. Em razão do cansaço, não conseguia acompanhar as aulas, que aconteciam em horário 

integral. A minha leitura foi a de que o seu relato afirmava o acesso desigual, conhecido por 

todos/as que estavam ali. 

 

2.3 As posições de resistências na Universidade 

 

Dando continuidade às análises, neste item dediquei atenção ao modo como os/as 

universitários/as participaram das oficinas de grupo, tendo em vista analisar as resistências em 

situações de enfrentamento das violências vivenciadas no campus. Agora, mais baseada numa 

escuta contingente, marcada por interpelações suscitadas pela tensão, espaço público vs. 

privado, a partir de falas ocorridas durante os encontros. Mesmo tendo que lidar com um 

número cada vez mais reduzido de participantes nas datas marcadas20

                                                 
20Os eventos externos que repercutiram no adiamento de oficinas de grupo. Sobre isto, a paralisação nacional de 
professores e a suspensão das aulas no campus da UFPE, levando a adiar o segundo encontro no dia 23 de 
setembro de 2015. Ver <

, todos/as contribuíram 

http://www.diariodepernambuco.com.br/>. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/�


49 
 

com suas colocações, tornando possível estabelecer significações para as interlocuções 

produzidas na dinâmica micropolítica do intragrupo.    

O objetivo das oficinas foi o de provocar um debate sobre o projeto de vida, a partir da 

exposição de desigualdades vivenciadas nas experiências de acesso e permanência na 

educação superior. De forma que se identificassem também as estratégias de enfrentamento, 

isto é, as posições de resistências, assumidas no processo de inserção universitária. Sendo 

assim, o trabalho proposto de pesquisa-intervenção teve um direcionamento voltado para o 

interior da instituição de ensino UFPE, incluindo os cursos de graduação, na perspectiva de 

uma ação crítica participativa dos/as estudantes, refletindo-se sobre os marcadores de 

dominação no cenário da universidade pública.  

Foi difícil reunir todos/as os/as jovens no mesmo horário. E a alternativa que mais se 

apresentou como sendo viável foi o horário de início da noite, um horário que aproveitava a 

saída das aulas e o retorno do jantar no RU. O dia e horário foi consultado com cada jovem, o 

fato de morarem no interior e usarem os finais de semana para visitar as famílias foi um 

definidor para que os encontros não fossem marcados nos finais de semana.  

No dia 02 de setembro, as aulas do turno da noite haviam sido canceladas em razão da 

falta de energia no interior do prédio do CFCH. Mesmo assim, mantive o horário combinado 

com o grupo, uma vez que já tinham confirmado presença pelo dispositivo whatsapp. Foram 

chegando aos poucos e sentando-se nos bancos, localizados na entrada do centro. Quando 

todos/as estavam presentes, formou-se um círculo e iniciamos a conversa com a minha 

apresentação, em seguida, perguntei se gostariam de se apresentar com o intuito de se 

conhecerem.  

Neste dia apresentei o resumo do projeto, pois objetivava explicitar e também 

problematizar os objetivos do estudo, possibilitando espaço para comentários, questões a 

serem levantadas pelos/as universitários/as, a partir das suas experiências de inserção na 

universidade pública.  

Havia comparecido a maior parte de jovens convidados/as. Todos/as que estavam 

nesse momento inicial, demonstraram interesse em participar da conversa que findou sendo 

mantida no local, com o consentimento do grupo. As apresentações transcorreram com 

informações pessoais; nome, como conheciam a pesquisadora, a indicação da escola pública, 

antes do acesso a universidade, e o curso de graduação em andamento.  

Desde os contatos individuais, percebi disponibilidade em falarem como estava sendo 

a permanência nos cursos, ouvindo relatos onde avaliavam negativamente os impactos 

gerados com a transição do ensino médio para o ensino superior na instituição pública. Entre 
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esses, a grande quantidade de textos a ser lida; a exigência de uma escrita rebuscada, e a 

relação com professores que os desrespeitavam em sala de aula, por terem sido aprovados 

pelo sistema de cotas.  

Estes eventos os distinguiam da experiência de outros/as jovens universitários do 

mesmo campus, fazendo com que se percebessem como alunos/as potencialmente 

desqualificados/as. O local de origem foi referido num dado momento, no sentido afirmativo 

na voz de jovens, estudante de Ciências Sociais que vinham da periferia urbana. “Não tenho 

problema em dizer que venho da favela” (sic). A indicação de ser um morador de favela, 

pontuado como motivo de orgulho e não de vergonha para um dos jovens que participou da 

roda de conversa.  

Ao final do primeiro encontro do grupo, o mesmo afirmou: “sinto o incômodo de estar 

percebendo certo clima de terapia aqui” (sic). A meu ver, tal posição condisse com a ideia de 

terapia de grupo, muitas vezes vista enquanto tratamento psicológico, associado à intervenção 

social que tende a localizar nos jovens os problemas de ordem histórica e política. Observei 

que à juventude é destinado esse tipo de trabalho, quando se atende de modo desarticulado, 

desvirtuando a violência sem levar em conta o coletivo.  

Nesse dia, fui pra casa pensando em como havia contribuído para que a proposta não 

fosse aceita pelo grupo ou estivesse desfocada das situações de opressão já vividas por 

eles/elas na academia. Confrontei a minha posição, era eu quem estava realizando as oficinas: 

mulher, jovem, de classe média, intelectual, aluna do mestrado em psicologia. Era relevante 

demarcar esses descritores? Sim! Mais ainda quando sou eu quem produz o conhecimento de 

uma realidade histórica, cuja manutenção se faz por meio da conservação de privilégios 

dotados de cor e posses. O que pretendi contestar: dinâmica de opressão justificada por 

condição de classe, raça e gênero que esta operando na universidade violências epistêmicas.  

Gayatri Spivak (2010) em seu trabalho “Pode o Subalterno Falar?”, problematizou o 

modo pelo qual a voz de grupos minoritários foi suprimida na história da ciência moderna, 

levantando críticas contundentes à prerrogativa representacional que se estabeleceu como 

modelo hegemônico do conhecimento.  

A questão colocada pela autora denunciou a dominação dos agentes imperialista 

ingleses sobre a cultura oriental. A suposta unidade coletiva e o caráter indivisível do sujeito 

tiveram seus movimentos e características apagadas pela natureza homogênea do 

funcionamento histórico e cultural, por valores e significações tecidas pelo homem branco 

europeu. Daí a impossibilidade de se falar por alguém, na tentativa de desmontar a 
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categorização essencialista, revendo posições estabelecidas que neguem o agenciamento 

coletivo.  

 
Nestes termos, concordo com o que argumenta Karla Galvão Adrião:A experiência 
do lugar de pesquisadora nos posiciona, realçando as diferenças entre nós e as 
nossas interlocutoras/comunidade, demarcando de onde falamos, e evidenciando as 
relações de poder subjacentes, numa tentativa de que este encontro produza 
interlocuções e não um realçamento das desigualdades (ADRIÃO, 2015). 

 

É imprescindível ouvir a fala que contesta o estigma da pobreza, como símbolo de 

desajuste social, usando a ideia de superação como objeto de justificativas moralizantes no 

campo das ações públicas e institucionais. Subverter a imagem imposta pela marcação da falta 

e carência, reforçada por práticas normativas, as quais a psicologia social e comunitária não 

pode nutrir para lidar com os/as jovens pobres nos espaços públicos que atua.  

Aquele posicionamento marcou o “incômodo” de um lugar social atribuído a jovens 

vistos/as como indivíduos desajustados, oriundos das favelas, criados por famílias 

“desestruturadas”, tornados potenciais agressores/as e/ou vítimas de uma realidade que 

supostamente precisa da intervençãoo de psicólogos/as, assistentes sociais, educadores/as 

sociais e afins para a socializaçãoo adequada.  

Suscitando a questão colocada por Davi: “o que você quis dizer com vivências?” (sic). 

Ao que respondi dizendo que me referia às situações vivenciadas no cotidiano, as facilidades 

e dificuldades enfrentadas quanto ao acesso e permanência aos espaços da universidade. 

Atentei para destaque do termo colocado, percebendo a ligação da pergunta com a conotação 

de terapia de grupo, levantada por um dos colegas de curso, em forma de critica ao final do 

encontro.  

Em seu texto, Ana Maria Fernandéz (2006), aborda o grupal como campo de 

problemáticas. É necessária para sua investigação crítica, sustentar a tensão entre o individual 

e coletivo no trabalho analítico institucional. A autora elucida o caráter político ideológico 

condizente com o que denominou como efeitos discursivos de operadores impensáveis da 

cultura “psi”, psicologismo ou o psicanalismo. Polêmica que abriu novas posições 

argumentativas na psicanálise, quando essa disciplina incorpora formas grupais de trabalho 

clínico; quando se estabeleceu aquele entre os que denominaram seu fazer grupal de 

psicanálise em grupo e os que o chamaram de psicanálise de grupo (FERNANDÉZ, 2006, 

p.31). 
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Outra maneira de “resolver” a tensão aludida costuma ser a negação da 
especificidade dos acontecimentos grupais; pode ser encontrada nas formas de 
abordagem em que o dispositivo grupal é visto apenas como um espaço-cenário de 
manifestação das singularidades, em seus diversos jogos especulares, mas excluindo 
qualquer possibilidade de especificidade no agrupamento em si (Idem, p.52). 

  

O dispositivo grupal findou configurando um espaço de interlocução das trajetórias 

universitárias. O grupo, considerado como lugar de visibilidade, trocas, disputas de ideias e 

circulação do saber/poder, representa uma das esferas políticas de onde os/as universitários/as 

podem contestar as injustiças sociais dos lugares que ocupam. Embora tenha sido pouco 

utilizado, com o atributo da potência que concerne, a leitura é de que esse campo ainda 

aparece como problemático na rede de apoio institucional da universidade. 

De acordo com Rafael Diehl (2014), o uso dos dispositivos grupais no contexto da 

pesquisa, precisa levar em consideração como se propõem encontros humanos e 

agrupamentos por meio dos desenhos metodológicos. Além disso, questiona de que maneira a 

proposta de um dispositivo de investigação produz junto com outros níveis de dispositivos 

técnicos, de subjetivação e de institucionalização humanas. Desse modo, entendo que as 

circunstâncias em que muitas vezes encontrava com os/as estudantes, fizeram-me redirecionar 

os sentidos que eu mesma atribuí ao trabalho de campo.  

A informalidade vista como característica desse grupo poderia ser pensada como tática 

para enfrentar uma rede furada de assistência? Esperava uma amiga quando encontrei Davi e 

Elisa na área externa ao CAC (figura 3), estavam acompanhados e formavam uma roda de 

amigos/as. Convidaram-me a participar da conversa. 

 
Figura 3: Centro de Artes e Comunicação (CAC), UFPE. 

 
Fonte: jconlineimagem.ne10.uol.com.br. Acesso em 09/05/2016. 

 

 

http://jconlineimagem.ne10.uol.com.br/imagem/noticia/2015/07/28/normal/1d0b50db025bd7d65f118bc7677ddab8.jpg�
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Falavam sobre o não desejo da paternidade e maternidade na juventude, 

mobilizados/as pelo exemplo de uma amiga que nos dizia a dificuldade de encontrar uma boa 

creche para os filhos. A jovem falava que tinha medo de ver suas crianças serem maltratadas 

nesses locais.  

Elisa disse que não queria trabalhar na educação infantil, porque não gostava de 

crianças, que esse era o motivo de pessoas não terem paciência com os filhos dos outros. 

Disse que não queria ser mãe. E defendeu como opção a laqueadura para as mulheres que já 

tivessem filhos, para não engravidarem. O grupo foi a favor do aborto. Ela e Davi estavam de 

acordo quanto a não terem filhos, ele durante a graduação e Elisa, em nenhum momento.  

Em conversa informal com Elisa, acabei sabendo que o motivo da sua ausência das 

oficinas foi ter se lembrado de ultima hora, da data marcada quando já estava voltando para 

casa, ao final do dia. Luna apresentou os motivos da sua ausência das primeiras oficinas pelo 

whatsapp, como sendo o cansaço de ter passado o dia inteiro na universidade; a transcrição de 

trabalhos, e o estudo para uma prova de psicologia na manhã do dia seguinte.  

Tive a impressão de que era por terem aceitado participar de uma pesquisa acadêmica 

(formal) com tempo delimitado de encontros, que eles e elas decidiam não ir mais, uma vez 

que já tinham faltado a alguns dos encontros agendados. Exemplo de quando Luna me 

perguntou se depois de uma falta, ela ainda poderia ir aos demais encontros. Em dia agendado 

para a oficina, Luna justificou a sua ausência dizendo que tinha participado de um ato público 

realizado na UFPE para cobrar segurança às estudantes no campus.  

Meus/minhas interlocutores/as falavam de marcações políticas identitárias; periferia, 

pobreza, negritude, feminismo, etc. Em seus discursos sobre a sua experiência, dizia de um 

lugar comum, uma identidade política marcada por desigualdades de grupos minoritários 

(SCOTT, 2005). Além disso, parecia não haver conexões com um marcador identitário 

especifico o de terem sido estudantes de escola pública.  

A experiência de um lugar elitista como a universidade, pode levar a acessar outros 

nós identificatórios. A afirmação de uma identidade mestiza (ANZALDUA, 2007), auxiliou-

me na compreensão do lugar transitório para esses/as jovens.  Priorizar o estar (ação no 

tempo e espaço) em relação ao ser (identidade) ilumina as posições de resistência como 

estratégias provisórias (informalidade) de assumir as normas disciplinares institucionais. Por 

outro lado, historicizar o lugar da universidade e sua contingência material, simbólica, 

ordinária, potencializa a emergência de algo novo, recriado a partir da intersecção de 

trajetórias biográficas politizadas.  
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O ato político (figura 4) que quero refletir sobre, neste momento, aconteceu logo após 

as estudantes tomarem conhecimento pelas redes sociais, do estupro cometido a uma jovem 

quando saía da universidade, e outra tentativa ocorrida na mesma semana, no oitavo andar do 

CFCH (em setembro de 2015). Obtive essas informações ao ouvir relatos de estudantes 

entrevistadas por jornalistas no local da mobilização, em frente ao RU.  Havia guardas da 

Polícia Militar, e a imprensa que estava registrando o movimento das estudantes, que seguiu 

em caminhada para a reitoria ao som de batuques, apitos e as vozes pronunciadas contra a 

intolerância de todas as formas de violências sexuais e de gênero, a serem reproduzidas na 

UFPE. 

 
Figura 4: Ato político realizado na UFPE por estudantes no dia 30/09/2015. 

 
Fonte: glbimg.com. Acesso em 09/05/2016. 

 

Outro momento importante que gostaria de trazer aqui foi o da oficina sobre o 

mapeamento e resistências dos/as estudantes na UFPE. Após ter conseguido a sala para o 

encontro, nos organizamos em círculo para um breve aquecimento. A parte inicial da oficina, 

realizada em 07/10 (a terceira com data marcada), contou com a presença de três jovens, entre 

estes estavam: João, Luna e Eduardo. A proposta foi divulgada entre os/as jovens com o 

título “Mapeando espaços de desigualdades e posições de (R) existências na universidade21

Para o momento inicial da oficina, recorri à brincadeira do “oi”, adaptação da técnica: 

“Quantas maneira de dizer ‘oi” (MACCARTHY, GALVÃO, 2001, p. 54), um/a voluntário/a 

dá dois passos em direção do centro e diz “oi”, acrescentado de um gesto. Percebi que esse 

”.  

                                                 
21A proposta de intervenção foi inspirada na oficina: ‘Trajetórias em cena: resistindo em contextos 
institucionais’, do Projeto de extensão: Trajetórias de Estudantes Egressos de Escola Pública, Negros/as e 
Indígenas (UFMG), em 16 de setembro de 2015.  
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exercício aproximou os/as participantes, que trouxeram cada um/a expressões para se 

apresentar; um aceno, gesto de agradecimento, etc.  

A etapa seguinte contou com a presença de Davi que havia chegado após a disposição 

do círculo em duplas. Em seguida, o incluí através da técnica “vista a minha pele”. Adaptei 

essa técnica a partir da minha experiência na oficina que participei na UFMG, do projeto de 

extensão Trajetórias (2015). Organizei a sala em um círculo onde as participantes foram 

orientados/as a formar duplas para tecerem as impressões iniciais do/a outro/a sem se 

conhecerem; por exemplo, “esse é... tem... anos e gosta de...” Essa foi a forma de estimular 

apresentações e comentários dos preconceitos sofridos por eles/ela no contexto universitário. 

Mostrou-se oportuna, pois reconheceram imagens de preconceito em sala de aula, 

articuladas aos “grupinhos” formados por estudantes do curso de psicologia, como disseram 

Eduardo e Luna. 

Luna e Eduardo disseram que os cursos são elitistas, e que “o grupo do curso”, é 

composto por quem tem dinheiro para pagar.  São essas “cocotinhas que fazem outros cursos 

de formação complementar e podem dividir a gente não”. “Quando se forma um grupinho em 

psicologia é aquele até o fim...” (sic).  

Dando continuidade à oficina, usei a ultima técnica prevista para a oficina, “sim, 

não!”, para ocorrência de novas falas a respeito dos enfrentamentos das desigualdades no 

cenário acadêmico. Tratou-se de um exercício em que os/as participantes tiveram que utilizar 

seus corpos para expressar domínio sobre o/a parceiro/a, adaptação da técnica 

(MACCARTHY; GALVÃO, op. cit., p.109): cada participante sentou no chão com as costas 

coladas a de uma parceira; cada par entrelaçou os braços; as duas fileiras formadas receberam 

um comando de acordo com a palavra, ‘sim’ ou ‘não’. O ‘sim’ empurrava para avançar e o 

‘não’ tinha que resistir. Depois de algum tempo, os/as estudantes trocaram os papéis. 

Um dos estudantes, João, atribuiu a si mesmo o “isolamento” vivido no contexto 

universitário, afirmando que havia se fechado mais no início do curso (Engenharia de Minas); 

deixando de se entrosar com a turma ao prever o preconceito, por ele não ser da mesma 

cidade e ter estudado em escola pública: “Não quis ser um vitimista” e “Eu sou o mais 

responsável pelo meu isolamento, hoje eu tenho mais amigos no CAC” (sic).   

Ao ouvirem o relato de João, alguns participantes se colocaram em relação aos 

aspectos históricos atribuídos ao próprio curso de graduação na área de exatas. Argumentaram 

a respeito de um comportamento típico percebido por eles/a em pessoas que fazem graduação 

em engenharia, que também contribuía para pensar que fosse alguém diferente dos outros. 
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Para Eduardo e Luna, esse era o caso de jovens que escolhiam participar de espaços 

mais alternativos, tal qual João e, ao mesmo tempo, afirmaram ser comum aos alunos de 

exatas, reunirem-se nos bares do entorno da UFPE para se sociabilizarem.  

João comentou sobre o CFCH que era diferente do prédio do CTG.  Disse que era a 

primeira vez que ele frequentava aquele espaço e que só tinha medo de ir lá, pois sabia das 

histórias de suicídio ocorridas no ultimo andar, violência sexual nos banheiros. Falou que 

costumava ir com mais frequência ao CAC, onde encontrava os amigos, marcavam para sair 

ou ficavam conversando por lá mesmo. 

É importante destacar que as falas de João, Luna, Eduardo e Davi convergem no 

sentido metafórico do termo ‘vitimista’, percebido como efeito discursivo (inversão) da 

opressão em cursos elitizados como os referidos: Engenharia, Psicologia e Ciências Sociais.  

Ao dizer que “eu não quis ser um vitimista” (sic), João afirma o seu posicionamento 

frente às expectativas de superação de um estigma, que marca uma desigualdade de classe, 

para a qual não haveria outra forma de expressão desse jovem que não a de um fracassado.  

Compreendo que as pressões impostas pelo atributo de classe para que tenham bons 

desempenhos escolares, remetem ao sentimento de menos valia presente no conflito de 

inferioridade x superioridade, observando-se isto por relatos que valorizaram a força de 

vontade, a determinação na vivência dos/as estudantes originados/as do interior. Para um/a 

jovem interiorano/a, que conquistou seu lugar na universidade, o trabalho de ascender 

socialmente, dá-se através da formação superior intelectual, obrigando-o a “se virar”, quando 

o mesmo não vem/tem o mesmo suporte econômico de jovens de famílias de “classe alta” 

(sic).  

Sobre desigualdade, Luna e Eduardo afirmaram que a condição socioeconômica tem 

influenciado a adesão de estudantes dos diferentes cursos aos DA’s, “não participa de DA 

quem é de classe alta!” (sic). 

Luna relatou que para ter uma boa formação profissional tinha que ter dinheiro, pois 

“se desejasse fazer um curso de aperfeiçoamento, teria que pagar em várias prestações ou ter 

que esperar para trabalhar” (sic). Situação diferente de outras jovens da sua turma, referindo-

se à posição social como um importante marcador de diferenciação por classe na sua 

experiência formativa. Por serem elitistas, os cursos universitários têm sempre um grupo que 

se escolhe para pertencer até o fim; definindo “o grupo do curso” (sic), “e aquelas meninas 

que têm dinheiro para pagar outros cursos de formação complementar, são as cocotinhas, a 

gente não” (sic).  
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No seu ponto de vista, uma jovem em sua posição teria que conseguir um estágio 

remunerado para pagar um curso que lhe oferecesse melhores condições de empregabilidade, 

e nesse aspecto, as cocotinhas (jovens de classe média e alta) tinham mais vantagens, porque 

podiam investir nos cursos de aprofundamento durante a formação sem precisar esperar se 

formar. Davi indicou a sua estratégia para o curso de Ciências Sociais, “eu tive que cortar 

disciplinas pra fazer o curso, vou terminar em mais tempo”.  

Chamou atenção o fato dos/as meus minhas interlocutores/as não falarem de modo 

explicito da atuação da assistência estudantil nos nossos encontros realizados, o que me 

pareceu ter relação com a ausência de um sentido político coletivo construído nos espaços 

acadêmicos em que circulam. As ausências de grande parte dos/as participantes nas datas 

marcadas para as oficinas, por exemplo, fizeram-me sentir algumas vezes sozinha, na 

experiência de/no campo. Atentar a essa experiência pessoal fez-me intuir possíveis relações 

com as trajetórias universitárias dos/as jovens a quem propus acompanhar.  

É pertinente dizer que o grupo de interlocutores/as não demarcou como central a 

questão da Política de Assistência Estudantil (PAE), implantada num conjunto de ações para a 

permanência de estudantes pobres na universidade. Mas, destacaram implicações decorrentes 

da sua materialização no campus da UFPE, trazendo na forma dos relatos, aspectos que foram 

lidos por mim, enquanto ações reflexivas individualizadas na ordem do político. Por meio 

desses relatos afirmaram as estratégias assumidas para a realização da sua formação, numa 

instituição pública de ensino superior. 

Embora, tenha sentido falta da instalação de um debate político sobre o tema da 

assistência estudantil, a partir da voz dos/as meus/minhas interlocutores/as nas oficinas de 

grupo, acredito ser importante narrar minhas próprias interpelações neste âmbito. Como parte 

da pesquisa, recorri às minhas próprias impressões do serviço prestado aos/as jovens 

beneficiário/as de bolsas de permanência, a partir da experiência pessoal de atendimento na 

Pró-reitoria para Assuntos Estudantis (PROAES), a minha circulação pelo Restaurante 

Universitário (RU), entre outros a participação dos/as estudantes da UFPE na reivindicação 

das melhorias do espaço público universitário.  

Nesse processo, pude ver ‘noções outras’ para as resistências mantidas num campo de 

formação intelectual, determinado por normas dominantes da instituição acadêmica. É 

necessário estar atenta aos limites de interpretação do saber/fazer de jovens de origem pupular 

na universidade.  

De fato, a postura assumida no percurso dessa investigação levou-me a questionar se 

estava no ‘caminho certo’. Por vezes vi-me angustiada com a pouca utilização por parte 
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dos/as estudantes dos espaços das oficinas. A ausência da maior parte do grupo nesse lugar 

fez rever a perspectiva de intervenção grupal, ao saber do envolvimento dos/as jovens em 

outros grupos – coletivos, diretórios, etc., questionei se valia a pena manter o mesmo formato, 

duvidando também da escolha da categoria conceitual projeto de vida, podendo ser esta vista 

como único atributo da individualização das experiências de inserção universitária nas 

trajetórias de jovens de origem popular.  

Uma vez que assumi o próprio fazer científico como campo de interpelações possíveis, 

procurei deslizar noutros enfoques com relação às experiências dos/as jovens 

interlocutores/as. Neste sentido, eu mesma referendada por um saber/poder, vivenciei 

deslizamentos metodológicos ao forjar o vetor da minha ação para dentro da pesquisa 

(des)aprendendo a pesquisar. Fazendo (des)localizar por outros tempos talvez, somente para 

mim, não convencionais do contexto universitário. 

Ao final dessa etapa, penso sobre como cada um/a estar se vinculando a seus espaços 

de pertencimento. Imagino que já estavam produzindo mudanças desde a afirmação de suas 

trajetórias e posicionamentos políticos, em situações de desigualdade, pautados/as por 

identidades de grupos minoritários (pobres, mulheres, negros) no espaço público educacional. 

A oficina pôde ter sido vista como um espaço potente de novas experiências políticas?  

De acordo com Adrião (2015), as oficinas são um espaço concreto no qual o trabalho 

com grupos se efetiva. Este trabalho repercute e aponta possibilidades de novas formas dos/as 

participantes se perceberem e se posicionarem com relação aos outros e ao mundo. 

Contudo, os/as universitários/as falaram da importância do grupo como um espaço de 

falas em que mantiveram contato com as diferentes experiências individuais. Foi comum 

ouvir que mesmo parte do processo de acesso e permanência o percurso não era vivenciado do 

mesmo modo por seus interlocutores. Tulipa respondeu que era importante ouvir o modo 

como o outro estava vivendo seu processo, apresentando seus próprios desejos, anseios. 
Legal porque deu pra visibilizar a experiência de outros jovens dentro da 
universidade. Pra permanecer, que caminhos ele opta... Porque a gente sabe que não 
é fácil, não só no sentido financeiro (...). Não, potencializa sim. A forma como eu 
me posicionar e assim, como eu escuto o outro falando no sentido de achar um tema 
chave e que eu não tinha pensado naquilo, e aí eu acho que é também uma troca 
(Tulipa, sic). 

 
As oficinas podem ser vistas, portanto, como um lugar para se discutir a política 

institucional de assistência à permanência, por exemplo. Esse findou sendo um tema 

inacabado e/ou um trabalho que teve que ficar em aberto. Poderá continuar? Essa questão 

reverbera nesta análise como contraponto de resistência, entendendo a dialética do processo 
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grupal. Compreendendo este enquanto espiral discursiva que se (re)constrói nos momentos de 

encontro de grupo, e pode se estender para momentos extra grupo. 

As análises empreendidas nesta seção buscaram realizar o mapeamento dos espaços de 

desigualdade no contexto da universidade. Abordaram-se os lugares identificados pelos/as 

jovens, através de descritores da exclusão nos campus Recife, representada por furos em uma 

configuração, usada para ilustrar a rede fragmentada de assistência estudantil. Ao percorrer os 

cominhos de acesso e permanência dos/as interlocutores/as, identifiquei por posições de 

resistências as estratégias de enfretamento das situações de violência vivenciadas no lugar de 

estudantes. Contudo, ressaltou-se a pertença identitária dos/as jovens aos segmentos 

minoritários, representativos dos movimentos sociais do feminismo e o racial. 
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3 TRAJETÓRIAS EM CENA E OS MODOS DE SUBJETIVAÇÃO DO PROJETO 

 

O recorte das narrativas biográficas, neste estudo, corroborou com a importância dos 

registros pessoais dos/as interlocutores/as ao analisarem as suas próprias trajetórias de vida. 

Os relatos individualizados trazidos nesta parte imprimiram a configuração espaço-temporal 

dos acontecimentos em jogo nos seus percursos formativos, estes sendo delimitados por 

marcadores socioculturais de opressão.  

Neste capítulo, entram em cena as memórias individuais de um homem e uma mulher 

jovens, complementando os discursos coletivos sobre as experiências de desigualdade que 

determinam modos de subjetivação, a construção do/a sujeito jovem de origem popular, frente 

às contingências materiais e simbólicas da sua experiência existencial na educação superior.  

O objetivo foi de complementar as análises elaboradas a partir do trabalho com o 

grupo de universitários/as, tentando agora compreender os modos de subjetivação articulados 

à noção de Projeto de Vida.  Desse modo, foram enfocadas as narrativas autobiográficas de 

dois interlocutores das oficinas realizadas anteriormente, Eduardo e Tulipa. Colocadas em 

cena as suas trajetórias de vida, elucidando-se as desigualdades sociais enfrentadas, do seu 

ingresso e inserção na Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, campus Recife.   

Inicialmente, elaborei algumas questões ainda inexploradas no espaço das oficinas, 

tentando nortear as marcações espaço/temporais das experiências de cada jovem. Nessa 

perspectiva, entrevistei meu/minha interlocutor/a, com base nos acontecimentos que 

repercutissem a continuidade e/ou redirecionamento dos seus percursos, atenta aos sentidos 

produzidos sobre acontecimentos significativos, os quais foram tidos sob a categoria 

autobiográfica dos pontos de viragem.  

A conceituação dos pontos de viragem (GROPPA AQUINO, 2006) envolveu a 

apreensão das biografias do/a jovem, quanto aos embates travados pelos indivíduos em 

dimensões específicas da periodização, em contraposição a suposta linearidade experiencial, à 

historicidade do discurso e posições assumidas nas relações de dominação-submissão no 

presente.  

É pertinente reafirmar que a perspectiva feminista pós-estrutural serviu à análise 

articulada das posições estabelecidas, face aos efeitos de opressão vetorizada nos desejos e 

realizações pessoais. Face ao modelo neoliberalista, o qual mascara o isolamento social 

imposto aos/as homens e mulheres vistos como “desclassificados” ou de “subcategoria”, onde 

são invisibilizados os projetos de futuro de jovens em situação de desigualdade. Assim, 

dialoguei com meu/minha interlocutor/a, considerando eu mesma participar das delimitações 



61 
 

cotejadas por zonas de fronteiras na construção de um conhecimento de si/nós, e o 

entendimento parcial dos sentidos produzidos em uma relação de pesquisa.  

 

3.1 A narrativa autobiográfica e a categoria dos pontos de viragem 

 

O uso do gênero autobiográfico foi relevante nesta investigação, por contribuir com a 

apreensão de memórias pessoais das situações de desigualdade, podendo ser identificadas 

pelo/a estudante em seus percursos formativos, a partir da sua inserção à universidade. As 

expectativas vividas na condição de aluno/a tem gerado nos/as jovens pressões afetivo 

emocionais, em superar o estigma social da pobreza, exigindo-lhes a responsabilidade de 

arcarem sozinhos com um projeto de futuro bem sucedido. 

Essa etapa ocorreu em dois momentos diferentes, a partir do contato individual com 

cada jovem entrevistado/a. Desta feita, agendamos um horário em comum para realizarmos os 

encontros que ocorreram nas instalações do campus universitário, por escolha do/a estudante. 

Cada momento teve duração de pouco mais de uma hora, e planejado para se manter uma 

atmosfera de cuidado, atenção e respeito com as falas de cada jovem. Nesta parte, as 

conversas foram marcadas por uma ambiência preservada, gravadas com a autorização 

expressa do/a meu/minha interlocutor/a. 

Segundo o enfoque adotado, os registros mnêmicos individuais são fontes valiosas 

para ajudar a entender as determinações históricas e culturais que preponderam em 

determinada época e contexto cultural. De modo que a maneira pela qual a história é 

engendrada pelo sujeito faz coro à mentalidade de uma época e pela autobiografia, situamo-

nos no mundo simbólico da cultura. Mas, ao mesmo tempo, os relatos autobiográficos servem 

para nos singularizar (GROPPA AQUINO, 2006). 

Posto isso, detive-me em uma linha reflexiva dos movimentos de 

individuação/diferenciação, os quais se apresentaram por meio de exigências/demandas das 

respostas individuais, efetuando-se para isso, negociações afetivas e sociais, à elaboração 

espaço/temporal de um projeto de vida. Em termos gerais, o projeto depende do modo como 

são articulados esforços de socialização de cada um/uma, em que o/a jovem teve que lançar-

se, transcender-se e assim, conquistar o seu lugar de estudante universitário/a em questão.  

Segundo a noção de projeto, visei à articulação das dimensões experienciais, as 

tensões entre o projeto individual e coletivo, situadas no plano político das ações afirmativas 

ambientadas na educação superior. Em que o gênero autobiográfico figura-se como um dos 

artefatos culturais da era moderna, esta vetorizada pela ideia nascente de sujeito, encarregado 
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de levar a cabo a tarefa de tornar-se primeira pessoa, uma identidade exclusiva. Ao mesmo 

tempo em que “o si mesmo como protagonista está sempre, por assim dizer, apontando para o 

futuro” (BRUNER, 1997 citado por GROPPA AQUINO, 2006, p 126). 

Dessa maneira, a utilização da narrativa autobiográfica nesta pesquisa condiz com o 

fato de ao relatarem suas histórias o/a estudante demarcou momentos de definição, pontos de 

viragem os quais indicaram experiências de tensão, contradição ou crise, evidenciando 

diferentes modos de viver, em relação ao que foi oferecido como possibilidade de ascensão no 

mundo. Temas, recursos, procedimentos, argumentos, modelos, normas, valores, tudo foi 

considerado para a demarcação no espaço-tempo, vivenciado no passado e atualizado no 

presente, podendo ser reelaborado pelo meu/minha interlocutor/a no momento da entrevista. 

Sendo assim, os marcadores idiossincráticos, dialogaram com os pontos de viragem 

culturalmente estabelecidos e com os significados partilhados sobre a passagem pelos 

distintos ciclos da vida. Porém em certa medida, o próprio conteúdo autobiográfico tenha 

representado um dispositivo de ordenamento subjetivo das experiências individuais, cuja 

significação sugeriu não mais ser regulada majoritariamente pelas vivências institucionais. 

Nessa direção os relatos individuais trouxeram elementos que foram vistos por sua 

atualidade histórica, considerando-se a narrativa singular dos eventos psicológicos. Por outro 

lado, desabilitaram-se da escuta, o sentido de linearidade que pudesse corresponder à 

passagem do tempo como sendo bem dirigida e progressiva, tecendo-se uma análise do 

desenvolvimento entendido aqui como um processo que incluiu, simultaneamente, avanços e 

retrocessos, bem como ambiguidades, rupturas e descontinuidades (GROPPA AQUINO, 

2006). 

 

3.1.1 Eduardo - ‘O significado maior, que tinha desde cedo, era que trabalhasse.’ 

 

Os horários das aulas eram pela manhã, às 7h20min nas quartas-feiras, e 9h nas 

quintas-feiras. Recordo que quase sempre chegava atrasado às aulas das quartas, mesmo 

sendo um aluno participativo e organizado. Notei a sua organização e cuidado que mantinha 

com o material da disciplina, guardado em uma pasta destinada ao cronograma de atividades 

pedagógicas. Ele seguia os horários das aulas e as reuniões, bem como a bibliografia utilizada 

pela disciplina, em um calendário pedagógico elaborado para esses fins. 

Certa vez, o observei cantando como se estivesse em um coral. Foi daí que me falou 

que tocava piano, e fazia parte do grupo de canto da igreja. Partilhamos nossos gostos por 

música clássica, jazz e MPB. Frequentemente, encontravamo-nos às 21h, no mesmo ônibus 
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que nos transportava da UFPE ao bairro onde eu morava, e depois ele seguia o seu trajeto para 

a integração somente as 0h. Um percurso curto para mim, quando o transito não estava 

congestionado, e podendo ir sentada durante o deslocamento. Mas para Eduardo que se 

deslocava para outra cidade, deveria ser exaustivo, pois tinha que ficar em trânsito por maior 

tempo, descer e subir dos ônibus para finalmente chegar à sua casa. 

O deslocamento foi considerado bem desgastante, impactando a rotina de estudos, 

feito em condições adversas na cidade do Recife e região metropolitana. A população que 

utiliza o transporte coletivo como única alternativa de mobilidade, enfrenta a baixa qualidade 

do transporte público, a má conservação das vias de acesso, a grande quantidade de 

passageiros/as, deslocando-se num mesmo veículo, por fim, contando com a precariedade da 

segurança nos coletivos.  

Quando iniciou a graduação em Psicologia na UFPE, já tinha vivenciado a rotina de 

estudar em uma universidade pública, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE 

que é bem distante da sua moradia. Eduardo prestou o primeiro vestibular em 2009 e passou 

aos 18 anos de idade, para a Licenciatura em Matemática, curso escolhido por se identificar 

como alguém de aprendizado rápido, vocação para ensinar, usava suas habilidades com os 

números para dar aulas particulares na vizinhança, obtendo algum rendimento para passagens 

de ônibus, lanches, etc. 

No entanto, definiu sua primeira incursão universitária marcada por sentimentos de 

medo, insegurança e descompasso com o ritmo de aprendizagem da turma, da seguinte 

maneira: 

 

Eu era muito empolgado e acabei me frustrando nessa caminhada. Porque eu 
era mais rápido que a turma inteira, e os conteúdos da escola pública andam 
em passos lentos, né. E eu já tava cansado, enjoado, e eu fiquei desmotivado. 
E isso chegou até a universidade, esse desgosto pelo estudo. Aí eu sinto que 
fui muito levado, sabe, sempre sendo levado, sem ser muito dirigente dessa 
história escolar (sic). 

 

Frustração e desânimo referidos em sua experiência de acesso ao ensino superior, 

resultantes da atribuição à incapacidade pessoal em desempenhar as atividades das aulas, sem 

conseguir dar conta de novas exigências que o aprendizado avançado envolvia. Estas foram 

disposições cognitivas que ele percebera decorrentes da trajetória no ensino médio.  

 

No sentido de que eu sentia que eu poderia ter sido outra pessoa, ter tido 
outras oportunidades se eu tivesse acesso a uma educação melhor, digamos 
assim. Se eu tivesse estudado em melhores escolas, se eu tivesse sido mais 
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incentivado, porque pelo que te contei eu perdi muito o gosto pelos estudos. 
Porque minha velocidade de aprendizagem é mais rápida não é, isso me 
deixou extremamente frustrado como isso era levado na escola que eu 
estudei. Então, assim, eu perdi muito a vontade era muito curioso eu queria 
muito aprender, mas o ambiente não supria essas necessidades (sic). 

 

No tocante ao acesso, antes mesmo dele frequentar a universidade e expressar a 

angústia de sentir que não estava acompanhando sua turma, perceberam-se semelhanças dos 

sentidos trazidos por Eduardo com estudantes da rede pública, vistas em outros estudos sobre 

o assunto. Não por uma incompetência do/a aluno/a em acompanhar, mas em ser 

acompanhado/a,ser positivada a capacidade de aprender. Desse modo, a marca que trazem é o 

não pertencimento/reconhecimento ao ambiente educacional, refletindo a história de 

elitização do ensino público superior no país. 

Jessé de Souza (2009), em sua obra “A ralé brasileira” irá defender a tese da má-fé 

institucional, com base no histórico de colonização/dominação, percorrendo as dinâmicas 

simbólicas da cultura brasileira. Esta é vista sob o mito de nação unificada, ocultando-se a 

manutenção perversa da violência do Estado para com os segmentos populares nos espaços de 

acesso aos bens produzidos. Nesse domínio, insere-se a institucionalização da discriminação, 

a desigualdade entre os/as cidadãos, justificada por sua condição de classe/raça. A esse 

respeito, a má-fé institucional é atuada quando seus agentes operam a desvalorização da 

formação de jovens, quando estes/estas têm na educação a negação de ascenderem 

socialmente.  

 

O sujeito “digno” é aquele que incorporou essas características que são 
fundamentais para a reprodução do sistema capitalista e que, por isso, passa 
a receber toda valorização e reconhecimento social. Os indivíduos que não 
se enquadram nesses princípios são desvalorizados perante os olhos de toda 
a sociedade, marginalizados e condenados a uma posição de cidadão de 
segunda classe, “ralé”, inúteis aos objetivos da sociedade (SOUZA, 2009, p. 
288). 
 

Contudo, a narrativa da história de vida de Eduardo pôde ser analisada indo-se além da 

discriminação exercida na escola, com a qual o estudante teve de lidar desenvolvendo 

estratégias de aprendizado e relacionando-se em conformidade com as regras de 

sociabilidade. Pode-se dizer que o estigma de aluno pobre foi invertido pela imagem de aluno 

destaque. Destacando-se com a habilidade intelectual, essa surgiu como forma de lidar com as 

discriminações sofridas por ser um jovem pobre.  
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O “êxito” escolar nas trajetórias desses estudantes não surge como um 
processo natural, mas sim como uma exigência, uma forma de superação de 
dificuldades de reconhecimento na escola e busca por um destaque entre os 
colegas, necessário aos estudantes negros e residentes nas periferias que não 
fazem parte do perfil geral dentro das escolas que estudam. Essa dedicação 
aos estudos configura uma forma de retribuição à presença no espaço escolar 
diferenciado e também ao investimento da rede de apoio (...). É interessante 
perceber que esse aspecto também se repete após o ingresso na universidade 
pública, onde se pode verificar uma preocupação muitas vezes excessiva 
com o rendimento acadêmico também como uma estratégia de busca de 
reconhecimento nesse espaço (MAYORGA E SOUZA, 2012 p.269). 

 

• O confronto com as expectativas familiares: universitário x homem trabalhador 

 

As mulheres da família de Eduardo, sua avó, mãe e tias tiveram o acesso a uma 

educação básica, estudando até a quarta-série do ensino fundamental. Nas diferentes gerações 

da família de Eduardo o direito ao ensino público de qualidade passou por modificações as 

quais chegaram até o jovem e sua prima, possibilitando-os serem incluídos/as na educação 

pública superior.  

A universalização de seu acesso passou a ser um dever do Estado, que tinha a 

obrigação de promover a sua expansão quantitativa a toda a população, assim como garantir 

sua qualidade e bom rendimento. Contudo, à enorme seletividade do sistema, poucos eram 

aqueles que conseguiam concluir o ensino fundamental, e menos ainda eram aqueles que 

ingressavam no ensino médio. Para a família do estudante não fazia parte da sua história de 

escolarização a entrada para a universidade, sendo vista para aqueles que tinham mais tempo e 

não precisavam trabalhar. A memória de uma cena familiar trazida confirmou o valor do 

trabalho compulsório, por necessidade, contraponto da formação ‘demorada’ de uma 

graduação no ensino superior.  

 
Uma vez a gente tava lá em casa, eu, minha mãe, minha prima e minha tia avó. E aí, 
a minha mãe foi me cobrar no sentido de dinheiro né: 
Mãe: Mas, você não trabalha você não ganha dinheiro!  
Eduardo: Não? Eu sou pianista da igreja e o dinheiro que eu ganho da igreja é o 
dinheiro que eu uso pra me custear, o dinheiro que eu pago as minhas contas, as 
minhas despesas!  
Aí, ela foi me comparar: 
Mãe: Mas, você poderia... Veja seu primo João, ele consegue. Ele trabalha, ele fica 
guardando os carros, as feiras de supermercado e tal, ele consegue tirar um 
dinheiro...  
Aí, eu fiquei sem palavras na hora. Aí, minha prima falou assim: mas, Dalila22

                                                 
22 Nome fictício. 

 teu 
filho tá na universidade! 
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Mas pra ela, essa questão de trabalhar e trazer o dinheiro são muito mais 
importantes. Pode ser catar produtos recicláveis, ser embalador de feira e tal, e tal e 
tal. E eu acho isso engraçado, porque ficaram um tempo as pessoas da família 
comentando, mas, tu viu o que ela disse? Mas é a cabeça dela, as expectativas dela, 
da história dela, né (sic). 

 

Nesse aspecto, o contraponto de relevância social para a família do meu interlocutor, 

aparece no relato do jovem, demarcando a sua identidade com a arte, a partir das aulas de 

música. Isso se revelou como importante aspecto da formação disciplinar, indo de encontro ao 

fator do trabalho, decisivo em contextos familiares organizados com o valor do emprego, 

bico, etc., como forma de garantir status social e materializando-se a honra/dignidade dos 

homens e mulheres de origem pobre.  

Uma vez concluído o ensino médio, Eduardo contou apenas com o apoio de um grupo 

religioso, onde exercia a função de instrutor da formação dos jovens mais novos, fazia 

apresentações de canto no coral e aprendeu a tocar piano. Esse foi mais um lugar onde podia 

se destacar, ser incentivado pelos adultos que faziam parte daquele espaço. Quando passou no 

vestibular foi recebido com homenagens na sua igreja.  

Se por um lado, participar de um grupo religioso marcou a sua trajetória em momentos 

de redefinição do percurso escolar ao ser positivado e reorientado para os estudos superiores 

coma nova a tentativa para o vestibular em Psicologia na UFPE, por outro, ao final da 

graduação, ele decide romper com a instituição ao assumir a homossexualidade publicamente. 

Um momento marcante, em que se expôs publicamente, através do seu afastamento das 

atribuições como líder do grupo jovem da igreja.  

 
Tinha essa questão da sexualidade que tava escondida era uma incógnita né, o que é 
isso, essa criatura? E, aí veio esse momento de me preparar de assumir a minha 
sexualidade de cansar de vivendo dentro de um contexto de igreja, então, o que pesa 
mais, não é. E, aí, é... Veio esse preparo de assumir a sexualidade e eu precisei entrar 
num processo terapêutico. Eu entrei na psicoterapia, e aí, não só a questão da 
sexualidade, mas tudo né, vai ser abarcado no processo. E essa coisa do projeto de 
vida, né, de perspectiva... (sic). 

 

As rupturas na vida de Eduardo que traduzem seus pontos de viragem têm a ver com a 

não aceitação da igreja do desejo homossexual, os mobiliza emocionalmente no confronto 

com a vida para a qual não fora preparado na escola, mas tem que dar certo sozinho, vide a 

referência do aluno exemplar, durante os anos do ensino médio.  

O primeiro ponto trouxe a contradição vivida pelo jovem em perceber sua dificuldade 

em dar conta das demandas do curso superior de matemática. Eduardo avaliou sua fragilidade 

em se adaptar às cobranças do ambiente universitário, agregando a vivência em uma dinâmica 
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familiar distanciada do seu investimento, e o descrédito em si, fatos que culminaram na 

desistência da primeira graduação e um quadro de doença hipertensivo.    

 
Você ainda tem que estudar em casa, tem que demandar um tempo e isso não é em 
algumas culturas bem compreendido, então é ‘preguiçoso’, que tem que trabalhar, 
tem que botar dinheiro de alguma forma dentro de casa (sic).  
Eu não consegui mais dar conta do curso, eu me matriculava, mas não ia mais pras 
aulas. E, a partir do segundo semestre de 2010, que era o quarto período... No 
primeiro semestre, eu já tinha desistido do curso já, de não tá indo, de, de tá 
desestimulado, de tá estressado mesmo, cheio de sintomas e não sabia que já era 
estresse. E, desenvolvi uma hipertensão e tive também que tomar medicamento 
controlado pra isso (sic).  

 

A necessidade de negociar o tempo direcionado para a leitura, a prática acadêmica 

mais rigorosa com a finalidade de fazer com que se operem níveis cada vez mais altos de 

abstração, exigiram uma disposição para o aprendizado que Eduardo ainda não havia 

desenvolvido em seus anos de formação básica escolar.  

 
O horário das aulas no novo curso. Aí quando eu passei aqui, foi uma dinâmica 
totalmente diferente, ainda tava num quadro de hipertensão. Ainda não tinha 
amenizado e não consegui, inicialmente, dar conta dos horários. Porque tinha chegar 
aqui de madrugada, sair de casa de madrugada para chegar. Mas esse é o percurso, 
né, aí eu vim... (sic). 
Tem essa coisa dos horários que mudaram, e era curso que era, tinha essa história de 
ser integral. Psicologia, mas, não é mais desde o tempo em que entrei, mas, não é 
mais. E aí, mas, tem o horário seguido de 7:30h a 13:10h da tarde. E, tem uma 
cultura um pouco elitista, de certa forma, mas isso tem mudado com o tempo, né 
(sic). 
E aí aqui na universidade também aqui na psicologia você se depara, por exemplo, 
você tem que produzir textos, é uma produção de texto muito grande, né, de fazer 
trabalho escrito, de fazer prova que é escrita, a prova é aberta, que você precisa a 
própria forma que você produz um texto você tem questões de português, né, eu nem 
sempre tive dificuldade, eu era um aluno bom em português, mas, a atenção que a 
escola pública dá é muito pouca. Isso é um fator que pesa também sabe dessa 
demanda de classe mais simples que tem que trabalhar colocar dinheiro dentro de 
casa, então, a demanda que se tem de estudo (sic). 

 
Então, você fica nessa quebra de braço, você fica nessa de ter que dar conta de 
disciplina de ler texto, de investir tempo e dinheiro e de várias outras coisas, e 
também essa demanda familiar. Então, acho que é um percurso difícil de você dá 
conta de concluir. Talvez dependa dos casos, no meu caso foi por uma decisão 
própria de ter adiado o curso, mas acaba que o pessoal adia o curso por não dar 
conta de concluir, né (sic). 

 

Em um segundo momento da trajetória universitária, mais fortalecido como estagiário 

de psicologia do TJPE23

                                                 
23 Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). 

, mantenedor das despesas pessoais e familiares, decide ser coerente 

com os seus desejos e por fim, tendo assumido a sua orientação sexual para a família e a 

igreja. Posicionado em um novo lugar social, estudante e estagiário de psicologia, obteve 
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melhores condições para continuar se custeando e ‘colocar dinheiro em casa’. Recontou como 

conseguiu o estágio. 

 
Eu desisti desses recursos da universidade, que até então tinha conseguido dá 
conta de tá aqui, né. E aí, foi também quando eu prestei o concurso do Tribunal 
na esperança de conseguir alguma coisa... Um concurso que todo o grupo da 
graduação queria. Todo mundo quer né, era um concurso muito desejado no 
sentido de bem remunerado, em relação à carga horária de 20 horas semanais. 
Porque a maioria dos estágios a carga é de 30 horas... E aí em 2013, foi quando 
eu prestei esse concurso, eu e um monte de gente. E aí não tinha uma expectativa 
porque eu fiz um pra Jaboatão e outro pra Recife. Só que eu não quis em 
Jaboatão porque eu imaginei que eu não iria conseguir chegar a Jaboatão a 
tempo. E aí eu botei pra Recife, o que foi pior em termos de concorrência né, em 
termos de concorrência Recife foi bem maior. Tinha todos os colegas daqui da 
graduação mais todos os outros colegas das outras faculdades. E na época, eu era 
4º período. E aí eu consegui ficar em 10º, e um ano depois quando chamaram, 
chamaram 10 e eu fui o rabo de fila e consegui entrar no estágio (sic).  

 

A seguir demarca o seu acesso à rede de atenção da universidade, ao ter esbarrado em 

um serviço pouco estruturado à assistência estudantil, nesta ultima, teve que articular outra 

estratégia em sua rede de acesso para conseguir o atendimento psicoterapêutico. Essas foram 

circunstâncias de vida, em que Eduardo precisou do acolhimento e cuidados especializados, 

mas não obteve através da rede de assistência universitária. Fato que evidencia a adequação 

de uma política de assistência mais sintonizada com a demanda de seus/as estudantes. Após 

ter redimensionado a sua vida, rompendo com estruturas que o ampararam durante seu 

processo formativo, fazia urgente outro lugar onde recebe o apoio e cuidados necessários a 

sua nova condição.  

 
E aí, quando veio essa decisão de trabalhar a sexualidade, o lugar que procurei foi o 
NASE24, e aí eu fui lá e vi como eu poderia ser atendido. Porque, como no SPA25

                                                 
24 O Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante (NASE) funciona na Avenida Acadêmico Hélio Ramos, por trás 
do Centro de Artes e Comunicação (CAC). Os estudantes de graduação da UFPE, em situação de 
vulnerabilidade social podem marcar consulta mediante agendamento por telefone disponível online no portal da 
universidade. 
25 SPA – Serviço de Psicologia Aplicada, vinculado ao NASE.  

 eu 
não poderia em sendo estudante de Psicologia, porque todos são colegas, e são 
conhecidos e aí tinha o porém de eu não ser bolsista. E aí, ela perguntou, mas você 
quer ser avaliado por uma assistente, e eu fui e disse, sim quero sim ser avaliado. E 
aí, eu conversei com a assistente e coloquei as questões e ela disse, olha você tem 
todo o perfil de ser atendido aqui, e também de ser bolsista... Eu contei a ela as 
experiências de não ter bolsa e aí ela disse, mas, aí tem um fila de espera, você quer? 
Eu disse, quero, eu acho que meu nome tá até agora lá na fila de espera pra ser 
atendido. Mas, aí como era uma coisa de urgência e eu precisava, eu fiz outras 
articulações falei com a minha professora aqui da graduação, ela me indicou uma 
pessoa que atendia estudante e tal... (sic). 
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Ao final do seu relato, percebi que meu interlocutor organizou suas próprias formas 

de lidar com experiências de opressão de gênero e classe, em seus espaços formativos (a 

família, a escola, a igreja), subvertendo uma ordem imposta por modelo social dominante do 

homem branco (SCOTT, 2005). No roteiro de ação previamente estipulado de como ser um 

estudante bem sucedido, teve que redirecionar o plano de se formar em Matemática, 

interrompendo-o para cuidar da saúde e retornando mais tarde, ao papel de estudante da 

graduação em Psicologia. 

A experiência de gênero esteve articulada a categoria classe no discurso de Eduardo. 

A mesma foi delimitada por instâncias em que o homem jovem cuja orientação homossexual, 

teve que lidar com as próprias negociações afetivas e de ordem social, diante da necessidade 

de ter um trabalho (estágio, tocar piano, dar aulas) para ‘colocar o dinheiro dentro de casa’. 

Neste sentido, os confrontos com as expectativas familiares e sociais do lugar social vivido 

fizeram com que,em alguns momentos, confrontasse tempos (de formação e de trabalho) para 

se empenhar na realização de si, protagonizando sua própria história.  

 

3.1.2 Tulipa - ‘De uma jovem sem nada, pra uma jovem universitária.’ 

 

Tulipa e eu mantivemos contato através do Grupo de Estudos em Poder e Práticas 

Coletivas (GEPCOL), em um dos encontros nos quais fazia parte enquanto graduanda de 

iniciação científica. Em uma viagem do grupo de pesquisa para participar do VI JUBRA – 

Simpósio Internacional sobre Juventude Brasileira, realizado em setembro de 2015, na cidade 

do Rio de Janeiro, tivemos a oportunidade de nos conhecer melhor. Havia observado que era 

uma jovem tímida, atenciosa e comprometida com as atividades acadêmicas. Foi ao evento 

para participar das atividades e apresentar seu trabalho sobre sexualidade na área da educação. 

Tulipa demarcou em sua narrativa a condição de uma mulher, jovem, negra e de 

origem familiar pobre, na perspectiva da sua inclusão positiva à política de assistência 

estudantil. Ao trazer por meio de um relato conciso aspectos de uma trajetória de continuidade 

dos estudos, a partir da sua inserção universitária, o acesso de qualidade aos espaços dos 

grupos de pesquisa, com o objetivo da permanência de alunos/as bolsistas oriundos/as das 

escolas públicas.    

 
Eu sempre quis fazer uma faculdade. Eu tinha certeza que queria fazer um curso 
superior pra me profissionalizar. E eu acho que na escola também, eu e meus amigos 
todos compartilhavam dessa mesma ideia; que a gente iria terminar o ensino médio e 
fazer o curso superior. Nunca foi algo inalcançável, de não ter essa conversa em 
casa, de como era isso... 
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Tive ajuda de parentes que me possibilitaram saber como é que era, um tio meu que 
é professor, ele tem mestrado e doutorado. Ele me trazia muitos desses elementos 
pra pensar o que era estar na universidade (sic). 

 

A nossa entrevista aconteceu logo após a realização do Enem 2016, e ela ocupou a 

função de fiscal da prova desse ano, garantindo um dinheiro extra para complementar a renda 

que possui como aluna bolsista da UFPE. O trabalho durou o final de semana e Tulipa foi 

para a casa de uma amiga da sua mãe, próxima ao local de aplicação do exame, “como eu 

tenho um final de semana tranquilo e vou ganhar um dinheirinho, não é assim, um dinheiro 

que eu precise, entende o que eu tô dizendo? Não é uma necessidade extrema, mas é claro que 

ajuda sim a arcar com os meus custos e tal. Foi mais por isso” (sic). 

Foi neste aspecto, que me ocorreu atentar não só para os pontos de convergências 

entre o seu discurso e o de Eduardo. Pois assim como importavam ser elucidadas as formas de 

exclusão o seu enfrentamento no processo de inserção universitária, também as diferenças das 

vivências de inclusão possibilitadas pelo acesso às ações afirmativas, evidenciando os 

dispositivos positivos evocados com a diferenciação vista nesse âmbito político. 

 

• A inserção universitária como ponto de viragem 

 

A política de assistência da UFPE teve relevância no relato de Tulipa, sob o ponto de 

vista da ação do Estado em garantir juridicamente a formação educacional de jovens negras/os 

brasileiras/os. 

Essa foi uma questão que norteou o todo seu discurso e a minha escuta, chamando 

atenção ao marcador geracional na história de vida da minha interlocutora. Sua mãe não pode 

acessar a universidade pública, mas também não pôde concluir os seus estudos em uma 

instituição particular da cidade. A jovem referiu à trajetória materna para narrar a própria:  

 
Então, vou começar dizendo por que eu escolhi fazer um curso superior, vamos 
dizer assim. Porque na minha família, a minha mãe ela tem o ensino superior 
incompleto. Ela não pôde terminar por conta dela não ter condições e tal... E na 
época, a minha mãe tá com 60 anos, ela entrou na Universidade Católica, então era 
muito mais difícil do que é hoje pra se manter numa faculdade ainda mais uma 
particular. Mas, meu pai, por exemplo, ele não terminou os estudos (sic).  
Ela não conseguiu concluir o ensino superior por questões financeiras, porque os 
pais dela nunca tiveram condições de pagar. Então, ela trabalhava pra poder pagar a 
universidade e aí chegou uma hora em que não deu pra conciliar as duas coisas e 
depois ela teve a mim e a minha irmã. Atualmente, ela faz um curso a distancia (sic). 
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Antes de passar pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2012, Tulipa já 

tinha feito outras tentativas, desde que concluiu o ensino médio em 2010. Desde então, 

investia em outras articulações com o objetivo de continuar estudando. Mas, havia decidido 

que o ano de 2012 era o ultimo em que se dedicava apenas aos estudos, mesmo tendo a 

certeza de ir para a universidade, pois não poderia ficar sem trabalhar, caso tivesse que 

continuar tentando. 

 
Cheguei a tentar o curso técnico, aí eu tentei fazer pra Libras, antes de entrar pra cá, 
aí fiquei em remanejamento e não entrei, mas aí quando foi no próximo ano eu já 
entrei pra cá.  
... Eu terminei em 2010 e aí quis continuar tentando fazer o vestibular, né. Aí fiquei 
tentando de 2010 a 2012, são dois anos, né. E aí a ultima vez que eu tentei que foi 
essa de 2012, eu delimitei que seria a última tentativa na pública, porque eu 
precisava trabalhar, porque eu precisava, não só dependia da minha mãe e do meu 
pai. Porque você precisa fazer o seu próprio dinheiro pra ajudar em casa e tal. E aí 
também, porque a minha mãe não tinha condições de tá pagando cursinho e eu 
cheguei a fazer 1 ano de cursinho e o ultimo ano eu passei a estudar em casa, né 
(sic).   
 

Ao introduzir a questão da importância da inserção/permanência de estudantes negras 

na instituição UFPE, reafirmo a colocação da historiadora feminista Joan Scott (2005) quando 

diz que o conjunto de ações afirmativas usaram a força do Estado e suas leis, para retificar 

desigualdades sociais e para garantir o acesso de indivíduos que previamente haviam sido 

rejeitados com base no gênero, bem como na raça. Desse modo, enquanto se buscava 

promover oportunidades para indivíduos, a políticas de identidade também tinham como 

premissa uma visão de justiça social (SCOTT, 2005). Tulipa qualificou o seu acesso à política 

de assistência estudantil, por meio da seguinte fala: 

 
Eu sou bolsista da PROAES, eu recebo alimentação, auxílio e a passagem. Então, 
isso é essencial como estratégia pra eu tá aqui na universidade, porque eu teria o 
apoio da minha mãe, do meu pai, dos tios, mas seria mais sofrido, no sentido de que 
eu teria que fazer um estágio, alguma coisa assim, para buscar outras estratégias pra 
permanecer e não seria tranquilo (sic). 

 

De acordo com Joan Scott (2005) a dimensão relacional (grifo da autora) da diferença 

também tem sido mascarada. A diferença tem sido representada como um traço fundamental 

ou natural de um grupo, enquanto a norma padronizada (o indivíduo homem branco) não é 

considerada como possuidora de traços coletivos. Partindo-se dessa perspectiva, os aspectos 

paradoxais das ações afirmativas na política de assistência da UFPE, poderiam ser 

apreendidos de forma positiva como um esforço para equilibrar interesses contrários: de 

direitos e de necessidades; de indivíduos, grupos e do bem coletivo da nação. 
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A entrada para um grupo de pesquisa26 na UFPE foi uma experiência positiva para ela 

de aproximação da produção acadêmico científica, ao mesmo tempo, serviu de suporte para o 

conhecimento instrumental, o qual potencializou a sua autonomia para além do espaço 

acadêmico. A partir da participação de Tulipa em discussões onde se deparava com reflexões 

e gênero, sexualidade, direitos sexuais e direitos reprodutivos na juventude, por exemplo,27

                                                 
26Grupo de Estudos em Poder e Práticas Políticas (GPCOL). 
27Tulipa participou de Pesquisa Qualitativa sobre Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, com jovens 
residentes nos territórios do Cabo e Ipojuca/PE, no ano de 2015. Recebia a Bolsa de Incentivo Acadêmico (BIA) 
pela universidade.  

, 

pôde questionar a condição de mulher jovem negra, enquanto estudante universitária. Foi 

assim que me respondeu quando lhe perguntei se exercia algum enfrentamento por sua 

condição, ao estar inserida em uma universidade pública federal.  

 
Tem pessoa que vai dizer que isso é besteira, que, entende? Enquanto mulher não, 
mas enquanto mulher negra a gente escuta muito das próprias pessoas até aqui 
dentro, que diz de privilégio (...). Eu não vejo isso como talvez um enfrentamento 
meu só, entende? (sic). 

 

A importância do acesso à politica de permanência implantada pela UFPE para a 

independência econômica de Tulipa impactando em sua autonomia. Conforme ela afirma em 

seu relato, indica a pertinência da elaboração de ações afirmativas em direção à qualificação 

de jovens que acessam os recursos materiais a fim de potencializarem a sua ação.  

 
Autonomia financeira mesmo, porque eu tava ganhando o meu próprio dinheiro pela 
primeira vez. Eu consigo andar mais pela cidade, fazer as minhas coisas sozinha, 
deu uma autonomia maior por conta da universidade e por causa do dinheiro que eu 
recebo da universidade (sic).  
Então, com certeza mudou muito pra agora eu conseguir ser adulta nesse sentido 
assim, porque eu não preciso tanto da minha mãe, de tá pedindo dinheiro, de pra 
onde eu quiser ir eu ter que ir com ela, por causa dela ser muito aberta em relação a 
isso. Eu não sei aí, você tem medo de lugares que você não vai, e hoje em dia eu já 
me sinto mais... (sic). 

  

A afirmação de trajetórias das/os estudantes negras/os e pobres na universidade subjaz 

a discussão sobre o risco de acirrar as desigualdades no ceio da educação superior. Sob o 

argumento de acirrar as desigualdades por meio de discursos que defendem que esses 

dispositivos técnicos aludem mais ao preconceito ao invés de combatê-lo. Em certa medida, a 

discursão problematiza o risco de fixar, especificando-se as experiências de jovens que 

acessam a universidade pública. A partir da fala de Tulipa sobre a sua condição de estudante 

negra, sobre as desigualdades identificadas pela jovem:  
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Ser negra me possibilitou, me abriu essa porta, vamos dizer assim. E outra parte, eu 
tava conversando com uma colega minha, ela é branca, me dizendo que essa 
professora nunca chegou pra ela, por exemplo, pra perguntar se ela queria participar 
desse tipo de pesquisa, e a gente acredita que pelo fato dela ser branca. Porque a 
maioria das pessoas desse grupo de pesquisa é negra. Então, aí você percebe uma 
desigualdade né, entre eu e minha amiga por ser branca (sic).  

 

Gostaria de retomar a questão enunciada no título desta secção. Pois, traduzem um 

dispositivo da análise do poder sintetizando as falas da minha interlocutora, no que condizem 

com a afirmação de um novo status com o reconhecimento do papel de estudante 

universitária. Um marcador crucial de diferenciação da experiência de gênero e classe, por 

meio da independência financeira que o relato seguinte elucidou como ponto de viragem em 

sua trajetória universitária: 

 
Porque assim, eu passei de uma jovem, sabe, que eu não sei dizer assim de uma 
jovem sem nada pra uma jovem universitária. De autonomia até financeira mesmo, 
porque eu tava ganhando o meu próprio dinheiro pela primeira vez, porque eu nunca 
trabalhei, então, eu já tenho mais liberdade de como usar esse dinheiro, entende? 
(sic).  

 

De acordo com os referenciais epistêmicos feministas para a compreensão da 

opressão/discriminação de grupos subalternos, a presente análise converge com o argumento 

elaborado pela historiadora feminista Joan Scott (2005, p.22) de que “a tensão entre 

identidade de grupo e identidade individual não pode ser resolvida; ela é uma consequência 

das formas pelas quais a diferença é utilizada para organizar a vida social”. 

Como dificuldades enfrentadas com relação à permanência universitárias, Tulipa 

referiu o cansaço sentido por meio do seu deslocamento até o bairro onde está situado o 

campus no qual faz a graduação, “porque como moro em Olinda, atrapalha muito porque tem 

que tá aqui bem cedo”. Recordo que um fato que tinha chamado atenção de Tulipa teve a ver 

com a caminhada de estudantes originários/as do interior do estado para conseguirem estar 

nas aulas no horário institucional.  

Ela disse que tinha saído impressionada do primeiro encontro de grupo, ao ouvir os 

relatos em comum com outros estudantes que passavam por experiências dificultosas de 

acesso, com as distâncias percorridas de onde residiam até à universidade. A percepção de 

outras experiências de inserção universitária findou resultando da sensibilização para os 

percursos de outros universitários, assim como ela, sentiam o cansaço dos trajetos moradia-

UFPE-moradia. 
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3.2 O Projeto de Vida: a inserção universitária e a qualificação profissional 

 

Eduardo e Tulipa, estudantes universitários de origem popular, com trajetórias 

diferentes, delimitadas por contingências espaço/temporais que definiram suas buscas pela 

educação superior, vista como meio de ascenderem socialmente com vistas à qualificação 

profissional. A partir do acesso a uma instituição de ensino pública superior obtiveram 

condições de realizarem seus planos de continuidade da formação escolar, distinguindo-se de 

outros/as jovens que assim como ele e ela, não puderam prescindir dos recursos comunitários, 

tendo que aprender a lidarem com as demandas impostas para terem que escolher entre 

trabalhar e/ou estudar.  

Um tempo contado para jovens que “precisam” trabalhar como forma de obterem os 

recursos de sua subsistência material e desenvolverem os instrumentos necessários para 

construírem seus próprios caminhos. Um trabalho que lhes exige determinação e astúcia, ao 

criarem suas estratégias de negociação entre os dispositivos de dominação que incidiram nas 

vivências subjetivadas do tempo de longos deslocamentos, horários restritos para os estudos, 

vicissitudes decorrentes da organização social da vida de um/uma estudante universitário/a. 

Destacou-se no relato autobiográfico de Tulipa, a qualificação positiva atribuída à 

política de permanência da UFPE, pois contribuiu à sua independência econômica, para 

continuar os estudos e pleitear esse lugar, a fim de qualificar-se profissionalmente, realizando 

a pós-graduação, como parte de um planejamento com o envolvimento em atividades de 

pesquisa. Além disso, observaram-se estratégias de vinculação universitária, potencializando 

a autonomia e desejo ter liberdade para fazer suas próprias escolhas de vida, redimensionando 

a narrativa coletiva de jovens negras e pobres no espaço acadêmico.  

 A qualificação profissional de mulheres jovens negras em situação de desigualdade 

foi ressaltada, trazida enquanto recurso estratégico para a libertação da condição de 

dependência econômica. Nesse ponto, a condição de gênero se sobressaiu à narrativa de 

Tulipa efeito da articulação entre as experiências de geração e raça. A noção de projeto esteve 

condicionada pelo viés das ações afirmativas no contexto universitário, e foi referenciado 

como processo coletivo e ao mesmo tempo singularizado da experiência de autonomização de 

jovens de origem popular.  

 
Tulipa: Mas aí, eu quero muito fazer um concurso pra ser professora de colégio 
público. E eu tenho a pretensão de fazer o mestrado, porque hoje em dia eu acho que 
assim, se você puder... É pra aumentar ate mesmo a minha atuação enquanto 
profissional porque eu acho que é uma forma de você também tá atualizada. E 
também até por condições de trabalho né, porque aí você tendo o mestrado você 
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consegue outro tipo de emprego até pra dar aula numa faculdade particular, enfim 
(sic). 
 

Para os dois jovens houve mudanças de vida com a inserção numa instituição 

universitária. Ambos tiveram que adquirir novos hábitos, estabelecer uma rotina diferente, 

com vistas a se filiarem às diferentes regras a serem seguidas para prosseguirem à formação 

universitária. Isso se expressou na capacidade em adquirir modos de lidarem com o tempo e 

deslocamentos necessários, de acordo com suas demandas, recorrendo ao suporte de uma rede 

de assistência estudantil, e outros como a igreja, o grupo de amigos/as, etc. Ações que 

contribuíram para redimensionarem seus planos e se manterem vinculados à educação pública 

superior. 

 

Eduardo: Recentemente, e voltei a estudar música. E nunca imaginei que a 
música me daria oportunidade, de sustento, nunca estudei música pra esse 
sentido. Até porque nem fiz vestibular pra música, né. E aí eu comecei a 
estudar música aos 14, 14 pros 15 e parei um bom tempo, por conta da 
universidade, e agora, terminando a universidade, tô voltando a estudar. E aí, 
tem surge essa oportunidade de cantar com o coro, tocar em casamento que 
eu não gosto, mas tô fazendo, quem sabe. E aí, esses são os projetos assim de 
investimento, investir num concurso e fiz um concurso e fui lá, não foi bem, 
mas tudo bem (sic). 

A questão do reconhecimento social marcou a escolha para decidirem realizar uma 

graduação em uma instituição pública universitária. Pois, mesmo com a operação de 

mecanismos de inclusão como o PROUNI28

Eduardo: Lá na rua, eu sou tido como um cara muito inteligente, um cara 
universitário, aí pra alguns que têm essa cultura de estudos: aí, ‘ah, porque 
ele estuda na federal...  Outros ainda usam isso, ‘ah, ele não passou numa 
particular, ele passou numa federal’, ele deve se garantir muito. Até os 

, os relatos apontaram que o fato de poderem 

transitar em um espaço que teriam mais possibilidades de alcançarem um bom futuro 

profissional.    

 

Tulipa: Até porque, por exemplo, na particular por ser bolsista, ah não pode 
reprovar, ah não pode, sabe, tem todo o processo que não é fácil porque você 
é bolsista, e aí, e também por ser universidade tem todo um, tem toda uma 
coisa socialmente falando assim. Por ser a Universidade que é pública te dá 
mais oportunidade e é mais reconhecida, enfim. Aí eu acabei optando por 
ficar aqui(sic). 

                                                 
28Projeto de Lei n. 3.582/2004, o Programa Universidade para Todos (PROUNI), consiste no aproveitamento de 
parte das vagas das instituições privadas de ensino superior para alunos/as considerados/as de origem popular, 
por meio de bolsas de estudo integrais, bem como para professores/as da rede pública de ensino fundamental, 
sem diploma de nível superior, possibilitando, assim, a elevação da taxa de matrícula para esse nível de ensino.  
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próprios familiares usam isso também como um troféu, né. Essa coisa de 
‘olha, ele é psicólogo, olha, ele é não sei o quê’. No mais, só isso assim, 
socialmente, né, pra apresentar pros amigos tal (sic). 
 

Reafirmo que as análises biográficas da inserção de jovens de origem popular às 

universidades brasileiras têm maior alcance, ao reconhecerem e sustentarem a tensão 

singular/coletivo como formas de responder contradições, as quais repercutem o 

distanciamento das trajetórias, por discursos que sobrepõe igualdade e diferença. Importa 

refletir se ao trazer à tona a experiência individual requer negar a experiência coletiva? 

(SCOTT, 2005). Deste modo, atribuiu-se o aspecto político do projeto de vida, uma vez 

reconhecido o atributo moral dos marcadores de opressão/desigualdade nas trajetórias de 

jovens pobres usuários/as da política de assistência da UFPE. 

A ferramenta interseccional assumiu destaque aqui por combinar os dispositivos de 

poder, componentes das políticas públicas, ao nos proporcionar visibilizar os processos 

subjetivos, instaurados por marcações singularizadas nas memórias de socialização dos/as 

indivíduos jovens. Nesse sentido, a prática da psicologia também é responsável em assumir o 

seu papel na educação superior, não só em acolher o sofrimento psíquico, efeito de processos 

de discriminação, mas devendo lançar a uma ação articulada às questões políticas, 

enfrentadas, sobretudo, por grupos minoritários nos espaços em que atua.  

Por fim, compreendo que o valor da apreensão dos relatos trazidos neste trabalho, 

pode ampliar o campo de aplicação psicológica visando à permanência dos/as jovens na 

universidade pública. Sendo assim, contribui para o processo de democratização em 

andamento para desestabilizar a elitização do ensino superior como norma (de um modelo 

hegemônico moderno/racista). Desmantelar para repensar a si mesmo/a como instrumento de 

mudança social, a partir de uma ação interpelativa de modos de sujeitos jovens subjetivar-se 

em dinâmicas historicamente opressivas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Objetivei com esta pesquisa compreender os modos de subjetivação do projeto de vida 

para jovens universitários/as, a partir de uma abordagem qualitativa da investigação. O 

enfoque da triangulação metodológica foi delimitado pelo recurso complementar das oficinas 

de grupo, entrevistas individuais e a observação participante. Esta ultima teve a sua 

aplicabilidade indireta, norteadora da postura da pesquisadora, durante a etapa de realização 

do trabalho de campo, dividido em duas etapas: três oficinas temáticas com um grupo de 

estudantes universitários/as da UFPE, campus Recife, e duas entrevistas individuais, com um 

homem e uma mulher jovens participantes das oficinas.  

O processo analítico foi conduzido a partir do referencial teórico e epistêmico 

feminista pós-estrutural das categorias interseccionais, conforme o sentido da produção 

acadêmica orientada para o poder descolonial. Foram identificados e analisados os conteúdos 

de opressão no espaço/tempo da universidade, articulando-se às condições de gênero, geração, 

classe/raça dos/as jovens participantes dessa pesquisa. Dessa maneira, segui orientada por 

uma escuta interpelável às posições de resistências e aos enfrentamentos mantidos nos 

espaços institucionais, tornando visíveis as desigualdades combatidas e relacionando-as às 

experiências de inserção universitária dos meus/minhas interlocutores/as desse estudo.  

Escolhi utilizar a expressão, jovens de origem popular, com o intuito de contemplar, 

desinvestir nomeações que reforçassem o aspecto moral do termo ‘pobre’. Embora vocês 

observem que usei as palavras para fazer notar-se a violência ocultada por discursos liberais 

sobre a formação de jovens em contextos assistenciais os quais esses/as sujeitos aparecem 

subordinados/as pelo estigma da ausência/carência.  

As narrativas foram compreendidas por dinâmicas coletivas de opressão, quais sejam 

étnica, racial, familiar, sexualidade, escolaridade e afins. Há décadas, os espaços de produção 

do conhecimento científico no Brasil, vêm servindo de contextos para a incorporação e 

recriação de valores que visam legitimar aspectos meritórios, em detrimento às condições 

materiais e simbólicas em que os/as jovens estudantes estabelecem sua relação com o saber.  

Jessé de Souza (2009) apontou a existência de uma categoria de pessoas que vivem a 

experiência da invisibilidade, por serem tidos como ralé, subalternos. Essa categoria veio a ser 

incorporada por condutas de diferenciação, entre os indivíduos que tiveram valores morais 

transmitidos via dominação/exploração dos grupos pertencentes à elite branca brasileira.  

A escolha da categoria do Projeto de Vida, ora figurou como conteúdo ora como 

processo na realização desse estudo. Defendi a continuidade desse elemento, pois o 
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compreendi em termos da sua especificidade espaço/temporal e laborado por meio da ação 

reflexiva dos seres humanos, aqui nessa pesquisa com jovens desenvolvendo estratégias 

coletivas e ao mesmo tempo singulares, para conferir suas redes de significações dos 

acontecimentos sociais (como a política de assistência estudantil implantada na UFPE, em 

2012), com os olhos do presente orientados para o seu futuro.  

O texto dissertativo foi elaborado em primeira pessoa, assumida pela pesquisadora de 

acordo com a proposição de observação parcial e situada da realidade compartilhada com 

meus/minhas interlocutores/as de lugares distintos. Tentei seguir os princípios de uma relação 

horizontal de poder, correspondente ao discurso político objetivando ir de encontro aos 

privilégios de classe sem negá-los.  

Levei a sério a radicalidade constitutiva de uma prática interventiva emancipatória, 

contestando um modelo epistêmico normativo, baseado no poder colonial da ciência ocidental 

moderna, em favor de um pensamento de fronteira. Adotar esse posicionamento em pesquisa 

mobilizou angústias, incertezas ao partir da linguagem focada nas redes de significações de 

cultura periférica. Recorri à noção da consciência mestiza (ANZALDUA, 2008) que me 

ajudou nessa caminhada, a qual me fez pensar as experiências dos/as universitários/as por 

meio de processos informais, desarticulados propositalmente dos espaços formalizados da 

academia.  

Nesse sentido, apreendi os movimentos dos/as universitários/as, seus discursos nos 

momentos dos encontros em grupo, compreendendo o próprio grupo como dispositivo de 

mudanças. Dessa forma, levantei a questão da ocorrência de um grupo como produção 

discursiva, enquanto ação produzida à realização de uma pesquisa-participativa-critica (FINE, 

2006; ADRIÃO, 2015), visando troca de conhecimentos do/no grupo com a pesquisadora e 

os/as jovens interlocutores/as. 

No capítulo dedicado ao mapeamento das experiências de exclusão, percorri três os 

eixos norteadores de análise, o acesso à política de assistência da UFPE, a permanência 

estudantil e as posições de resistência no contexto universitário. Os dois primeiros disseram 

respeito à relação com a política de atendimento da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis - 

PROAES-, e o terceiro caracterizou a atuação dos/as jovens referindo dimensões 

micropolíticas da assistência, através do dispositivo grupal evocado nas observações da 

pesquisadora e nas oficinas. Assim, elaborei uma figura ilustrativa dos “furos” identificados 

numa rede fragmentada da assistência estudantil.  

Os elementos discursivos dos furos que simbolizaram a exclusão nos campus Recife, 

decorreram do efeito interpelativo, produzido em mim por vozes emblemáticas, tais como 



79 
 

“sinto um incômodo por estar sentindo um clima de terapia aqui” e “não quis ser um 

vitimista”, entre outras, que assinalaram a dinâmica hostil vivenciada no processo da inserção 

universitária. Por esse viés, constatei a identificação das vozes dos/as jovens com suas 

pertenças identitárias dos grupos minoritário/as, exemplificadas pelos movimentos negro e 

feminista. 

Compreendi que os percursos dos/as universitários/as estiveram de acordo com as 

estratégias criadas para lidarem com a ordem espaço/temporal. Pareceram estar de acordo ora 

com a determinação de um poder disciplinar, instaurado pelo discurso acadêmico, ora pela 

‘astuta’ utilização do tempo de formação, relativizado por trajetórias diferentes entre si. As 

narrativas autobiográficas visaram complementar as análises do trabalho efetuado com o 

grupo de estudantes, ressaltando o atributo relacional das experiências de subjetivação e do 

projeto de vida.  

Como destacado anteriormente, o terceiro capítulo foi dedicado aos modos de 

subjetivação compreendidos, a partir das narrativas autobiográficas de um homem e uma 

mulher jovens participantes das oficinas de grupo. Os relatos foram apreendidos segundo a 

categoria dos pontos de viragem (GROPPA AQUINO, 2006), que tiveram pertinência por sua 

dupla dimensão (singular e coletiva), constituintes das narrativas biográficas, representadas 

pelas categorias de articulação nas trajetórias individuais.  

Nesse capítulo, como disse,entraram em cena as memórias individuais de um homem e 

uma mulher jovens, Eduardo (24 anos) e Tulipa (23 anos), complementando os discursos 

coletivos sobre as experiências de desigualdade que determinam os modos de subjetivação em 

relação ao projeto de vida, frente às contingências materiais e simbólicas da sua experiência 

existencial na educação superior. Desse modo, observei a componente interseccional de 

gênero, classe e raça preponderantes nas relações de dominação, marcando as experiências 

afetivo-emocionais desses dois jovens em seus percursos formativos.  

Por seu turno, a categoria geracional marcou a transição de Tulipa ao ensino superior, 

e quando do seu acesso à política de permanência, viabilizando a maior autonomia da jovem 

para além do espaço institucional, e a sua independência financeira. As interpelações vividas 

na condição de jovem negra foram referenciadas pela narrativa coletiva, indo de encontro a 

uma trajetória desenraizada.  

Diferentemente, a narrativa de Eduardo, foi marcada por rupturas no percurso 

universitário, no qual se viu pressionado por demandas familiares, e condizentes a sua 

condição de classe. O jovem teve que redimensionar seus planos de formação superior, para 

reestabelecer sua saúde e se deparou com a necessidade de se posicionar frente às normas da 
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igreja, quanto a sua orientação sexual. Gênero, classe e geração categorias articuladas em 

profundidade usadas para marcar a experiência de opressão vivida por jovens oriundos do 

ensino público e inseridos/as na instituição pública universitária.  

Dialoguei com meus/minhas interlocutores/as, considerando eu mesma participar das 

delimitações cotejadas por zonas de fronteiras na construção de um conhecimento de si/nós, e 

o entendimento parcial dos sentidos produzidos sobre o projeto de vida. Para mim, ressaltou-

se a necessária abertura e condição de inacabamento nesse estudo realizado no ceio de uma 

universidade pública.  

Contudo, verifiquei a estreita ligação da política de permanência da Proaes com a 

experiência dos/as jovens, enquanto propulsora de mudanças significativas operadas na vida 

desses/as sujeitos, ao envolver o redimensionamento do tempo de estudos, rotina de trabalho e 

utilização dos espaços, através da utilização estratégica da rede de assistência para conquistar 

sua mobilidade social enquanto jovens universitários/as.  

Por fim, considero que este estudo tentou trazer benefícios diretos aos/as estudantes 

envolvidos/as, visando o reconhecimento das experiências de vida e trajetórias universitárias, 

colaborando, assim, com abordagens mais coerentes das políticas de permanência e o 

acompanhamento mais consolidado da rede de assistência estudantil da UFPE.  

Neste sentido, a pesquisa-intervenção e a análise interseccional feminista pós-

estrutural, defendidas em uma perspectiva descolonial do saber/poder, podem representar 

dispositivos valiosos para a inclusão social de jovens numa educação pública superior de 

qualidade.   
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Anexo 1  

ROTEIRO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

DADOS PESSOAIS 

 

Nome: 
Nome fictício: 
Idade: 
Bairro: 
Renda: 
Religião: 
Situação conjugal/afetiva: 
Quantidade de filhos: 
Idade dos filhos: 
 

Curso de graduação: 

 

MOMENTOS SIGNIFICATIVOS  

 

1) Como você define a sua trajetória até chegar à universidade? 
2) Você tem algum momento de vida que acha que marcou a sua escolha por fazer 

um curso no ensino superior? 
3) Você contou com alguém pra ajudá-lo/a nessa realização? 

 

TRAJETÓRIA UNIVERSITÁRIA E PROJETO DE VIDA 

 

1) Como você define o projeto de vida e sua relação com a universidade?  
2) Como você decidiu vir para a universidade?  
3) Como foi a sua entrada na universidade? 
4) Você acha que poderia haver algo que lhe faça sentir diferente nesse espaço? Se 

sim, como se posiciona com relação a...  
5) Você acha que os conflitos enfrentados nesse espaço, têm algum impacto no 

seu projeto de vida? De que forma?  
6) Você gostaria de compartilhar essas informações com um grupo de outros/as 

jovens no espaço da universidade? 
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Anexo 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
MESTRADO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa Juventude e 
Projeto de vida: um estudo interseccional dos modos de subjetivação de jovens de origem 
popular, que está sob a responsabilidade da pesquisadora Vanessa Benevides Martins Gomes, 
end. rua Barros Sobrinho n. 149 - Areias, Recife/PE, CEP 50781-290, telefone cel. (81) 
9656.3982, (disponível para ligações a cobrar) e-mailbenevidesv@gmail.com. A presente 
pesquisa está sob a orientação da Profa. Dra. Karla Galvão Adrião, Telefone: (81) 9773.5714, 
e-mail galvaoadriao@gmail.com. 

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhes sejam 
compreensíveis as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e 
apenas ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados, caso concorde com a 
realização do estudo pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que 
está em duas vias, uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável.  

Caso não concorde não haverá penalização, bem como será possível retirar o 
consentimento a qualquer momento, também sem qualquer penalidade.  

Trata-se de uma investigação qualitativa direcionada ao grupo específico de jovens de 
origem popular com idades entre 18 e 24 anos, que estudaram em escolas públicas, e 
atualmente, recebem o auxilio permanência da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis 
(PROAES). Pretende-se analisar as significações do projeto de vida para estudantes 
universitários/as no espaço/tempo da universidade pública. Para isso, serão realizadas 03 
oficinas de grupo com duração de duas horas cada, com 12 estudantes de ambos os sexos. Os 
encontros serão planejados de acordo com a temática em questão. As oficinas serão 
registradas por meio de gravação de áudio e de câmera fotográfica. Posteriormente, a critério 
do/a jovem interessado/a serão feitas duas entrevistas individuais, a fim de conhecer os 
sentidos de projeto de vida, envolvendo os eventos sociais e culturais relacionados aos seus 
posicionamentos de modo subjetivo. As entrevistas serão registradas por meio de gravação de 
áudio. Esses momentos serão transcritos e contarão para a análise articulada dos marcadores 
sociais a serem interpretados pela pesquisadora.  

O momento inicial da pesquisa começará apenas perante apresentação de carta de 
anuência à Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (PROAES). O contato com os/as estudantes 
deverá ser efetuado com clareza suficiente em relação à proposta da pesquisa, de modo a 
tentar evitar possíveis incômodos ou constrangimentos. Os aspectos levantados pela pesquisa 
poderão de alguma maneira, mobilizar emocionalmente os/as participantes, tendo em vista os 
riscos de provocar algum constrangimento de ordem afetiva e/ou social como, por exemplo, a 
exposição de dificuldades materiais, entre outros. Existe a possibilidade de se tocar em 
questões da história de vida, em elementos que possam gerar incômodos e/ou, até mesmo, em 
fatores imprevistos. Caso isso ocorra, os/as participantes desta pesquisa serão orientados/as a 
procurar o Serviço de Psicologia Aplicada - SPA da universidade, mediante o acolhimento 
das demandas sociais e afetivas apresentadas por ocasião das oficinas de grupo e/ou 
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entrevistas individuais. Bem como a buscar informações junto a Pró-Reitoria, obtendo 
maiores esclarecimentos, e se for o caso, o acesso aos programas sócio assistenciais, 
existentes na universidade. 

Este estudo trará benefícios diretos aos/as estudantes envolvidos/as, possibilitando o 
reconhecimento de suas experiências de vida e trajetórias universitárias, colaborando com 
abordagens mais coerentes para o seu acompanhamento no tempo/espaço acadêmico. Além 
disso, visa contribuir com o aprofundamento teórico e analítico das discussões realizadas no 
campo das políticas públicas de inserção de jovens de origem popular ao ensino superior no 
país.  

Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 
eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 
os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados 
coletados nesta pesquisa (gravações, entrevistas e fotos) ficarão armazenados em pastas de 
arquivo e computador pessoal, sob a responsabilidade da pesquisadora e Orientadora, no 
Laboratório de Estudos da Sexualidade Humana (Lab-ESHU), localizado no 7º andar do 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas, CFCH- Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
da Universidade Federal de Pernambuco, pelo período de mínimo 5 anos. 

Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a aceitação 
é voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente 
decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se 
houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas pelos pesquisadores 
(ressarcimento de transporte e alimentação).  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 
consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 
(Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 
50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br).  
 

___________________________________________________  

(assinatura da pesquisadora)  

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 
 

Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo 
assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade 
de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo 
em participar do estudo:Juventude e Projeto de vida: um estudo interseccional dos modos de 
subjetivação de jovens universitários/as de origem popular, como voluntário (a). Fui 
devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 
minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer 
momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ 
assistência/tratamento). 

 

Local e data __________________  

mailto:cepccs@ufpe.br�
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Assinatura do participante: __________________________  

 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite 
do voluntário em participar. 
 

Nome: ___________________          Assinatura: ______________________ 

 

Nome: ____________________Assinatura: ______________________ 
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