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E foi então que apareceu a raposa:  

- Bom dia, disse a raposa.  

- Bom dia, respondeu polidamente o principezinho, que se voltou, mas não viu 

nada.  

- Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira...  

- Quem és tu? Perguntou o principezinho. Tu és bem bonita...  

- Sou uma raposa, disse a raposa.  

- Vem brincar comigo, propôs o principezinho. Estou tão triste...  

- Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda.  

- Ah! Desculpa, disse o príncipezinho.  

Após uma reflexão, acrescentou: 

- Que quer dizer « cativar »?  

- Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras?  

- Procuro os homens, disse o príncipezinho. Que quer dizer « cativar »?  

- Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem incômodo! Criam galinhas 

também. É a única coisa interessante que eles fazem. Tu procuras galinhas?  

- Não, disse o príncipezinho. Eu procuro amigos. Que quer dizer «cativar»?  

- É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa «criar laços...»  

- Criar laços?  

- Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto 

inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu 

não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual 

a cem mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do 

outro. Serás para mim único no mundo. E eu serei para ti única no mundo...  

- Começo a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor... Eu creio que ela 

me cativou...  

- É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na Terra...  

- Oh! Não foi na Terra, disse o príncipezinho.  

A raposa pareceu intrigada:  

- Num outro planeta?  

- Sim.  

- Há caçadores nesse planeta?  

- Não.  

- Que bom! E galinhas?  

- Também não.  

- Nada é perfeito, suspirou a raposa.  

Mas a raposa voltou à sua idéia.  

- Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as 

galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E por isso eu me 

aborreço um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. 

Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos 

me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se 

fosse música. E depois, olha! Vês, lá longe, os campos de trigo? Eu não como pão. 

O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E 

isso é triste! Mas tu tens cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me 

tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará lembrar-me de ti. E eu amarei o 

barulho do vento no trigo...  

A raposa calou-se e considerou por muito tempo o príncipe:  

- Por favor... Cativa-me! Disse ela.  

- Bem quisera, disse o príncipezinho, mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos 

a descobrir e muitas coisas a conhecer.  

- A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm 

mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas 

como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres 

um amigo, cativa-me!  

- Que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho.  

- É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco 

longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás 

nada. A linguagem é uma fonte de mal entendidos. Mas, cada dia, te sentará mais 

perto...  



 

No dia seguinte o príncipezinho voltou.  

- Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, 

às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for 

chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieta a 

agitada: descobrirei o preço da felicidade! Mas se tu vens a qualquer momento, 

nunca saberei a hora de preparar o coração... É preciso ritos.  

- Que é um rito? Perguntou o príncipezinho.  

- É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia 

seja diferente dos outros dias; uma hora, das outras horas. Os meus caçadores, por 

exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A 

quinta-feira então é o dia maravilhoso! Vou passear até a vinha. Se os caçadores 

dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais, e eu não teria férias!  

Assim o príncipezinho cativou a raposa. Mas, quando chegou à hora da partida, a 

raposa disse:  

- Ah! Eu vou chorar.  

- A culpa é tua, disse o príncipezinho, eu não te queria fazer mal; mas tu quiseste 

que eu te cativasse...  

- Quis, disse a raposa.  

- Mas tu vais chorar! Disse o príncipezinho.  

- Vou, disse a raposa.  

- Então, não sais lucrando nada!  

- Eu lucro, disse a raposa, por causa da cor do trigo.  

Depois ela acrescentou:  

- Vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás 

para me dizer adeus, e eu te farei presente de um segredo.  

Foi o príncipezinho rever as rosas:  

- Vós não sois absolutamente iguais a minha rosa, vós não sois nada ainda. Ninguém 

ainda vos cativou, nem cativastes a ninguém. Sois como era a minha raposa. Era 

uma raposa igual a cem mil outras. Mas eu fiz dela um amigo. Ela é agora única 

no mundo.  

E as rosas estavam desapontadas.  

- Sois belas, mas vazias, disse ele ainda: Não se pode morrer por vós. Minha rosa, 

sem dúvida um transeunte qualquer pensaria que se parece convosco. Ela sozinha 

é, porém mais importante que vós todas, pois foi a ela que eu reguei. Foi a ela que 

pus sob a redoma. Foi a ela que abriguei com o para vento. Foi dela que eu matei 

as larvas (exceto duas ou três por causa das borboletas). Foi a ela que eu escutei 

queixar-se ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes. É a minha rosa.  

E voltou, então, à raposa:  

- Adeus, disse ele...  

- Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples: só se vê bem com o 

coração. O essencial é invisível para os olhos.  

O essencial é invisível para os olhos, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar.  

- Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que fez tua rosa tão importante.  

- Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa... Repetiu o príncipezinho, a fim de se 

lembrar.  

- Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa. Mas tu não a deves esquecer. 

Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável 

pela rosa...  

- Eu sou responsável pela minha rosa... Repetiu o príncipezinho, a fim de se 

lembrar. 

(CAPÍTULO 21 – O ENCONTRO COM A RAPOSA)
1
 

                                                           
1
 SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. O pequeno príncipe. São Paulo: Círculo do Livro, 1989. 
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RESUMO 

 

A história da Educação Pública no Brasil narra relações de poder desde sua colonização aos 

processos de desenvolvimento contemporâneo. A educação como construção social revela-se 

na transformação do pensamento crítico da população proporcional às mudanças no próprio 

sistema educacional, opondo-se a ideologia política geradora de tensões entre os sistemas 

produtivos e às necessidades sociais para uma vida sustentável. A Juventude marca esta 

trajetória através dos movimentos reivindicatórios pela democracia e respectiva vivência da 

autonomia e construção da identidade a partir do exercício de participação. Neste sentido, 

considerando a realidade da Universidade Federal do Cariri (UFCA), sancionada pela 

presidente Dilma no dia 5 de junho de 2013, pela Lei 12.826, objetivou nesta pesquisa: 

investigar sobre o exercício da participação política dos jovens integrantes dos Centros 

Acadêmicos desta Universidade. Para tanto, as bases metodológicas na aplicação de Grupo 

Focal permitiu como técnica qualitativa a intersubjetividade e a inter-relação dos participantes 

e o registro de sentidos, comportamentos e atitudes, respeitando os aspectos éticos. Os 

discursos dos jovens universitários foram analisados segundo Análise de Discurso por Bardin 

(2010), criando categorias dos temas, ditos e subentendidos, sobre o exercício da participação. 

Os posicionamentos foram percebidos inclinados pela questão política numa oposição a uma 

gestão universitária que reproduza a ordem econômica do consumo. Ao mesmo tempo os 

jovens se contrariam quando os próprios universitários, vivenciando em seus espaços de 

Centro Acadêmicos modelos de exercício representativos, com insignificante participação da 

comunidade acadêmica, repetem comportamentos de base ideológica capitalista sobre os 

assuntos afins à vida universitária assim como problemas extensivos a sociedade.  

 

Palavras-Chave: Juventude. Participação. Sustentabilidade, Universidade Pública. 

 



 

ABSTRACT 

 

The history of the Public Education in Brazil narrates relationships of power from your 

colonization to the processes of contemporary development. The education as social 

construction is revealed in the transformation of the critical thought of the proportional 

population to the changes in the own educational system, being opposed the generating 

political ideology of tensions among the productive systems and to the social needs for a 

maintainable life. The Youth marks this path through the movement’s vindicated for the 

democracy and respective existence of the autonomy and construction of the identity starting 

from the participation exercise. In this sense, considering the reality of the Federal University 

of Cariri (UFCA), sanctioned by president Dilma on June 5, 2013, for the Law 12.826, it 

aimed at in this research: to investigate on the exercise of the participation of the youths 

members of the Academic Centers of this University. For so much, the methodological bases 

in the application of Focal Group allowed as qualitative technique the intersubjectivity and the 

participants' interrelation and the registration of senses, behaviors and attitudes, respecting the 

ethical aspects. The academically youths' speeches were analyzed according to Analysis of 

Speech by Bardin (2010), creating categories of the themes, said and implied, on the exercise 

of the participation. The positioning were noticed tilted by the political subject in an opposition 

to an academically administration that reproduces the economical order of the consumption. 

At the same time the youths are thwarted when the own university students, living in your 

spaces of Center Academics representative exercise models, with the academic community's 

insignificant participation, they repeat behaviors of capitalist ideological base on the kindred 

subjects to the academically life as well as extensive problems the society. 

 

Keywords: Youth. Participation. Sustainability, Universidad Public. 
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“A tragédia e a alegria de ser gente é o 

fato de que tudo o que somos, por mais 

maravilhoso que possa parecer, não passa 

de um tímido esboço de quem nos podemos 

tornar”. 

(WITTMANN, 1998, p. 20)
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INTRODUÇÃO 

 

O processo brasileiro de Educação Pública reflete as marcas da história do país 

desde sua colonização e influências estrangeiras, aos processos de participação social. De 

acordo com Frigotto (1995), observa-se que através das transformações que ocorreram nas 

relações da vida pública sobre as responsabilidades da vida coletiva no decorrer da história, 

depara o Estado do século XIX com as ideologias da Revolução Industrial, que assume a 

responsabilização pela educação de crianças e jovens incitando os que desenvolviam 

atividades fabris à dedicação na formação escolar. Os frutos deste processo implicaram nas 

políticas públicas atuais para o ensino público superior que, segundo Gianella (2011), nos 

últimos dez anos, é diretamente relacionado ao desenvolvimento do Brasil e respectiva 

criação de novas universidades. 

Frigotto (1995) esclarece ainda que a ideologia política no Brasil como se revela por 

suas raízes, ainda frutifica através de um sistema educacional de tônica capitalista, competitivo 

para os filhos de trabalhadores operários, mas mais promissora para os filhos de classes 

favorecidas economicamente. A transformação do pensamento crítico da população, que é 

diretamente proporcional às mudanças no próprio sistema educacional, reflete esta ideologia 

até hoje, em especial, que envolve os jovens demandados ao trabalho para não ociosidade. 

Esta ocorrência implica de um lado em tensões entre os ditames da economia e sistemas 

produtivos e, por outro lado, nas demandas por exercício dos direitos e a vivência do 

desenvolvimento sustentável para a qualidade de vida da população. 

Este sistema de ideias do modelo econômico na contemporaneidade limita a 

conscientização dos jovens para sua constituição enquanto profissionais dentro do processo de 

formação universitária e norteia as motivações nas escolhas sobre a atuação social enquanto 

cidadãos. Consequentemente influencia na participação destes estudantes sobre as questões 

complexas de ordem global e local em sociedade. Por isto Brandão (1995) defende que a 

educação crítica não pode ceder ao sistema político dominante. Para tanto, o autor sugere 

quebras paradigmáticas das decisões exclusivas do Estado, onde a comunidade colonizada de 

séculos atrás quase sempre obedecia sem contestações ou participação. Hoje a sociedade 

organizada pode participar das decisões políticas e institucionais que envolvem a vida coletiva.  

O autor acima citado complementa que a própria sociedade com suas mazelas e 

desigualdades não pode se manter alheia aos processos educacionais de seu povo, nem muito 

menos reproduzir acriticamente as desigualdades sociais. A educação deve ser credibilizada 

como ferramenta para o rompimento com as formas históricas de manipulação social. Assim, 
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tem inicio nos anos 20 um processo de mobilização social sobre o Ensino Público Superior 

Brasileiro (momento este que será retomado e comentado em posterior). 

No entanto, segundo Romanelli (2001), a universidade manteve-se sob o monopólio 

das elites conservadoras e somente em 1960, os estudantes passaram a se organizar e mobilizar 

debates sobre questões voltadas a universidade, emprego e a vida social. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação entre 1950 e 1960 não referendou os interesses sociais, muito menos 

estimulou a participação desta sociedade em detrimento aos interesses do poder político. 

Gadotti (1996) esclarece que esta ideologia positivista de ‘ordem e progresso’ que servia às 

elites brasileiras desta época na correspondência a um governo racional e tecnocrata, fazia a 

manutenção dos privilégios desta classe. No entanto, ao passo que a classe de trabalhadores se 

organizava e se mobilizava contra este sistema de dominação, outro grupo de elite assumia o 

controle e ordem do país que foram os ‘dirigentes militares’ (p. 110). A população enfrenta 

então uma Ditadura Militar, sendo principalmente a juventude estudantil universitária quem 

faz resistência ao Regime Autoritário, que oprimia, restringia e punia estudantes, professores 

e funcionários de instituições de ensino que fossem contra o sistema vigente.  

Pellicciotta (1997) comenta que posterior a 1974, o processo de abertura política foi 

se dando, mas de forma gradativa. As pautas das reivindicações e encaminhamentos eram 

sobre a articulação e fortalecimento do movimento estudantil, sobre a Reforma Universitária e 

os modelos de ensino basicamente tecnicista. As repercussões deste processo também 

envolveram o movimento estudantil nas regiões do país a exemplo do Ceará deixando marcas 

na história deste Estado. 

Por isto que Pimenta (2010) verifica os exemplos do passado e percebe no presente 

um processo de transição: desde o choque de interesses entre quem visa a educação como 

investimento para o mercado e os que para, além disto, defendem o ensino universitário livre 

baseado nas necessidades sociais e melhoria da qualidade de vida no planeta. Ainda que os 

interesses do Estado nacional carreguem os roteiros ideológicos neoliberais, que influenciam 

a academia para formação voltada ao mercado de trabalho, hoje sem ditaduras ou censura, 

começamos a vivenciar de forma embrionária: liberdade. Segundo o autor, para transcender a 

perspectiva de reprodução voltada ao capital na gestão de recursos, as necessidades da 

sociedade devem ser direcionadas não só ao Governo e respectivas instâncias gerenciais, mas 

à comunidade acadêmica. 

Neste sentido, pensar a participação dos universitários atualmente nos respectivos 

processos educacionais, abaliza a reflexão na perspectiva mais subjetiva e regionalizada para 

dimensionar melhor este sujeito, que assim, contextualizado, reflete então sobre o vivido 
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local, sobre seu cotidiano conhecido e reconhecido nas ações e práticas sociais de forma 

criativa e autônoma, no seu lugar, em suas reivindicações específicas enquanto estudantes e 

atores sociais. A realidade da Universidade Federal do Cariri (UFCA) acompanha as 

transformações no modelo político sobre a tendência atual de descentralização e regionalização 

do ensino universitário. Esta universidade, antes Campus universitário vinculado a 

Universidade Federal do Ceará (UFC) foi sancionada pela presidente Dilma no dia 5 de junho 

de 2013, pela Lei n. 12.826, com o intuito de interiorizar o Ensino Público Superior no Cariri 

cearense, ampliando o acesso regional, apontando assim para o desenvolvimento sustentável 

local. Por isto que a autonomia institucional para UFCA, perpassa reflexões sobre participação 

e respectivo exercício participativo dos atores envolvidos neste espaço universitário sobre 

planejamento, desenvolvimento e processos decisórios. 

Considerando este momento político de abertura e ampliação do Ensino Público 

Universitário no Brasil e a história destas mudanças a partir da participação social em 

movimentos de classe pelos atores envolvidos no processo de implementação da UFCA, 

especialmente dos jovens acadêmicos, objetiva-se nesta pesquisa: investigar sobre o exercício 

da participação dos jovens integrantes dos Centros Acadêmicos desta Universidade. Com isto, 

tentar responder o questionamento: como está sendo exercitada a participação de jovens 

integrantes de centros acadêmicos no processo de implementação da UFCA? 

Enquanto hipóteses formuladas nos contatos informais em eventos acadêmicos, 

seminários institucionais sobre o processo de implementação da UFCA e reuniões de diretório 

estudantil e reitoria, para os membros dos Centros Acadêmicos dos cursos de graduação da 

UFCA, as falas recorrentes dos representantes de CA’s apontam para uma atuação baseada no 

modelo político representativo, onde poucos universitários participam direta e 

democraticamente dos processos de implementação desta Universidade. 

Neste sentido, para esta investigação se faz imprescindível em seus objetivos 

específicos: compreender por meio dos representantes dos CA’s, respectivos modelos e as 

práticas de participação sobre o processo de abertura e regionalização do ensino público 

superior; entender suas percepções deste fenômeno; e, articular, através dos percursos para 

autonomia desta universidade, as dimensões da sustentabilidade: social e político-institucional. 

Para tanto, nesta pesquisa foram desenvolvidos os conceitos principais necessários 

para a discussão sobre Juventude, Participação, Ensino Público Superior e Sustentabilidade no 

decorrer de cinco capítulos, como também, realizada a análise dos discursos dos jovens 

acadêmicos sobre sua participação neste processo de implementação e respectivos resultados 

e considerações da pesquisadora.  
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No primeiro capítulo, o Ensino Público Universitário no Brasil foi problematizado 

como construção social fazendo um paralelo com os processos de desenvolvimento e 

crescimento econômicos do país, relacionados ao exercício de participação da juventude 

estudantil na história e a implicação e vivência da pesquisadora sobre a temática quando 

universitária/membro de Centro Acadêmico. A relação da pesquisadora com o objeto é baseada 

em sua vida acadêmica que tanto possibilitou a formação universitária voltada à escolha 

profissional em Psicologia Clínica e Licenciatura Plena em Psicologia, pela Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB), mas, sobretudo, o vínculo e participação institucional por meio 

de três gestões no Centro Acadêmico de Psicologia. 

Para o segundo capítulo foi relacionado o momento atual do Ensino Público 

Universitário brasileiro, caracterizado pela abertura política, aos seus processos de 

descentralização e regionalização do ensino, com as dimensões da sustentabilidade, a partir da 

compreensão sobre desenvolvimento regional sustentável. 

No terceiro capítulo, foi apresentada a investigação deste processo acima citado, a 

partir de bases metodológicas e contextualizações dos métodos, como também a caracterização 

do Cariri cearense como importante região-pólo de referência em formação acadêmica. Os 

sujeitos da pesquisa foram compostos por uma parcela significativa de representantes dos 

Centros Acadêmicos das graduações da UFCA. A aplicação de Grupo Focal permitiu a inter-

relação dos participantes membros de grupo e o registro de sentidos, comportamentos e 

atitudes. Kind (2004) considera a técnica tão importante que indica aos moderadores 

competências voltada à observação e escuta, como também, da análise minuciosa dos dados, 

reconhecendo que esta técnica também funciona como produção de conhecimento 

 
Os Grupos Focais utilizam a interação grupal para produzir dados e insights que 

seriam dificilmente conseguidos fora do grupo. Os dados obtidos, então, levam em 

conta o processo do grupo, tomados como maior do que a soma das opiniões, 

sentimentos e pontos de vista individuais em jogo (KIND, 2014, p.125). 

 

A autora supracitada defende como técnica qualitativa por privilegiar a 

intersubjetividade, as falas e o processo dialético da interação dos participantes, aprofundando 

e ampliando o conhecimento sobre o objeto estudado. 

O quarto capítulo incidiu sobre a apresentação da descrição e do desenvolvimento da 

pesquisa, da análise e discussão dos dados, respeitando os aspectos éticos. Esclarecimentos 

sobre a natureza da pesquisa qualitativa, bases metodológicas e da Análise de Discurso por 

Bardin (2010). 

No quinto capítulo, foram contemplados os resultados. Analisou-se através do
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discurso focando na descrição do dito pelos participantes, criando categorias dos temas, ditos 

e subentendidos, sobre o exercício da participação dos jovens acadêmicos. Este método 

viabilizou a análise da comunicação, registradas em gravação do áudio das falas pelos 

participantes jovens acadêmicos da UFCA na oportunidade do Grupo Focal, para criação de 

categorias das Unidades de contexto, permitindo, inclusive, descobrir conteúdos latentes das 

partes mais significativas e impressões sobre o que foi comunicado. E, por fim, considerações 

finais e sugestões, concluídas em resposta aos objetivos aspirados por esta pesquisa. 
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1 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E O ENSINO PÚBLICO SUPERIOR NO BRASIL 

 

A educação historicamente se mistura aos fatos vividos no decorrer do tempo no 

Brasil e no mundo, como também representa a construção da relação existente entre a 

realidade social com o processo de desenvolvimento do país. Romanelli (2001) entende 

educação quando concernentes às relações de poder, economia e a realidade cotidiana 

construída a partir da cultura, não somente sobre o ponto de vista da estruturação do sistema 

de ensino e educação, mas também relacionada aos contextos sociais.  

No caso da Educação Pública Superior brasileira, Severino (2009) complementa que 

a mesma combinada aos acontecimentos vividos pela humanidade, atualmente, superando as 

proposições iluministas já que o progresso chegou a um patamar culminante sobre as condições 

de vida e existência na Terra. Vive-se o ápice das revoluções tecnológicas, transcendência das 

fronteiras de mercados e articulação sobre as comunicações em todos os âmbitos da vida 

sejam na cultura, na economia, na política. A iniciativa privada toma espaço de intervenção 

social em detrimento da influência do Estado. Este novo tempo, para o autor, indica que a 

Universidade passa a ter outra significação, onde até o discurso científico passa a ser 

questionado, dispensando a ideologia tradicional de ensino e que “o modelo de existência 

humana não é mais um ponto no horizonte futuro, mas já está disponível no presente, faltando 

apenas que cada pessoa ou cada grupo a ele se ajustasse” (p. 254). 

Para esta compreensão importante considerar que a relação entre as práticas da 

educação e da política que não são idênticas. Percorrem caminhos interligados, mas próprios, 

distintos e inseparáveis. Correspondem, segundo Saviani (2009), ao slogan de que educação é 

sempre um ato político, mais ainda, um fenômeno que é para além do técnico pedagógico, 

social também. 

Neste capítulo será abordada a herança cultural brasileira e reflexos do jogo de forças 

conservadoras que controla e orienta o sistema educacional, em detrimento às modernizadoras, 

que visam o desenvolvimento de mecanismos participativos da sociedade frente às reais 

necessidades dos brasileiros. 

 

1.1 Relações de poder e a educação como construção social 

 

Quando as instituições de ensino são criadas, tanto para transmitir experiências, 

como para recriar novas respostas e produtos, também abre espaço ao equívoco, que segundo 

Romanelli (2001), é de se utilizar destes espaços educacionais para fazer comunicado e não 
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comunicação, caracterizando a educação colonial transplantada. A autora enfatiza ainda que a 

educação brasileira tem suas raízes na exportação de modelos europeus, impostos num 

contexto de exploração e submissão do povo nativo da época da colonização do país. EE 

continua: “A evolução da distribuição do solo, da estratificação social, do controle do poder 

político, aliadas ao uso de modelos importados de cultura letrada, condicionaram a evolução 

da educação escolar brasileira” (p. 23). 

O que se vivenciou depois do processo de colonização foi a manutenção de um modelo 

que acresce as desigualdades frente às demandas sociais, mantendo privilégios da classe 

dominante, processo este reforçado também pela posterior industrialização no Brasil, que fez 

por criar as periferias ao redor dos centros técnicos industriais. Romanelli (2001) comenta que 

o crescimento desta urbanização atraiu e submeteu as pessoas como mão de obra e não como 

sujeitos para a educação, já que o acesso a educação formal se caracterizava aristocrático e 

seletivo. 

Para este ponto da discussão é necessário não esquecer que a economia colonial do 

Brasil foi baseada na grande propriedade, quando a mão de obra era escrava. Por isso, o 

favorecimento da unidade básica do sistema de produção sobre a vida social e a família 

patriarcal, representava este sistema de poder. Mais ainda, como a autoridade dos donos de 

terra cobiçavam produção e a educação jesuíta era o repasse de uma cultura geral básica para 

os colonizados, descompromissada sobre formação técnica, não havia qualificação para os 

escravos. Segundo Saviani (2013), a medida de D. João III ao Estado para a promoção da 

educação no Brasil, deu base aos Regimentos de 1548, para que em 1549, Tomé de Souza, o 

então Governador Geral do Brasil, com o auxilio dos jesuítas orientados por Manuel da 

Nóbrega, para educar os nativos e escravos pelos preceitos da catequese. Segundo Romanelli 

(2001), estes sujeitos submetidos a esta orientação se mantinham a margem sendo em sua 

maioria fiéis servidores ao sistema.  

A abolição da escravatura aconteceu e ao passar dos anos a educação elitista, em 

especial por volta de 1920, ainda representava este poder e status pelo prestígio de ser um 

intelectual ou possibilidade de mobilidade social, para uns poucos, como a classe média 

brasileira. Para o autor acima citado é somente depois das influências europeias do ensino 

público e universal, na segunda metade do século XIX, que preocupações com reformas no 

ensino foram mais fortemente debatidas. 

Quando nasce, então, timidamente nos anos de 1920 um padrão de Ensino Superior 

no Brasil como instrumento de mobilidade social, até ensejar a escola como meio de 

transformação da vida em sociedade, o processo foi difuso. Romanelli (2001) comenta que 
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nesta época a educação pública primária e média não era valorizada e o sujeito universitário 

era quem representava o acesso aos extratos dominantes. Na era industrial e de expansão 

urbana, o fortalecimento do poder político federal respondia ao mercado então em expansão, 

fazendo crescer a demanda social de educação, mas orientadas pelo processo de dependência 

ao modelo econômico para qualificação de mão de obra. É neste momento que é criada através 

da Reforma Francisco Campos um sistema nacional de educação, ampliada posteriormente 

pelas Leis Orgânicas do Estado Novo. Um dos pontos de mudança foi criar conglomerados 

educacionais chamados de universidades. 

Durante muito tempo a universidade permaneceu sob o monopólio das elites 

conservadoras. “Como este se manteve na universidade conglomerada, a autonomia, que até 

então se acentuava pela via legal, foi utilizada, de forma às vezes despudorada, para criar 

aquilo que já chamamos de feudos do saber” (ROMANELLI, 2001, p. 255). 

Diante destas questões, fundamental problematizar sobre a vulnerabilidade do Estado 

frente às pressões das novas necessidades criadas pela economia e a cautela sobre a ampliação 

da educação de não se submeter ao processo de qualificação profissional orientados pela 

lógica de mercado em detrimento a formação para as necessidades humanas. Principalmente 

no que diz respeito aos aspectos quantitativos do Brasil a partir de 1930, que o ensino foi 

expandido, mas aumentando a defasagem educacional e de desenvolvimento por causa destas 

demandas econômicas por profissionais qualificados para este tipo de mercado. Por isso 

Romanelli (2001) chama a atenção para a “corda bamba da crise mundial” que diz justamente 

de um “desequilíbrio entre as necessidades reais de desenvolvimento”, como também frente a 

“demanda social e a oferta de ensino” (p. 27). 

Esta sensibilidade aponta transformações para além do sistema ou modelo político. 

Demanda uma modificação sensível na forma de perceber e vivenciar a ordem econômica, 

discernindo-a dos processos educativos. Couvre (1999) indica que este processo não é fácil e 

que seria necessária uma revolução interna para desenvolver mecanismos de mudança. “Penso 

em terapias que não percam a perspectiva histórica, mas que tragam para fora dos indivíduos 

a força necessária para lidar com esse mundo e fazê-lo avançar” (p. 64). Neste sentido, os 

processos democráticos estimulam este pensar e sentir sobre si em relação ao mundo e 

proporciona o estabelecimento das relações sociais, construídas através dos movimentos de 

participação. 

Mesmo que a primeira universidade do Brasil no Rio de Janeiro já existisse desde 

1920, segundo Araújo e Correia (2005), somente em 1960, os estudantes passaram a se 

organizar e mobilizar debates contextualizados sobre questões voltadas a universidade e a 
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vida social, período este influenciado pelo projeto nacionalista de Juscelino Kubitschek. Neste 

momento, o crescimento econômico, segundo Romanelli (2011) fez gerar ainda mais demanda 

por educação, o que criou uma defasagem frente às necessidades de formação e o emprego. 

Este cenário aumentou a marginalização das camadas da população mais carentes, sendo 

impeditivo à ascensão destas à qualificação. Esta discriminação foi acentuada pelo aumento 

da internacionalização da economia brasileira, que contava com maior injeção de capital, 

fortalecendo as oligarquias empresariais.  

 
A universidade conglomerada, vigente até então, já não tinha condições nem de 

atender às pressões da demanda, que crescia em função da decadência das formas 

tradicionais de manutenção de status de classe média, nem de atender a demanda 

econômica de recursos humanos, que começava a surgir ao lado das empresas 

(ROMANELLI, 2001, p. 256). 

 

Entre os anos de 1950 e 1960 a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) deu mais atenção 

aos interesses do poder político do que dos interesses sociais. Romanelli (2001) assevera que 

na verdade o objetivo desta modernização seja a partir do setor interno seja do externo, era 

acabar com acesso das classes carentes a possibilidade de poder. “O objetivo [...] é a 

despolitização, a eliminação de lideranças políticas de que a universidade foi quase sempre 

foco e, assim, a eliminação da participação social em prol da decisão de poucos” (p. 259). No 

entanto, este fato fez por estimular a politização de professores e estudantes pressionando o 

sistema por mudanças 

 
A desintegração de fatores atuantes no sistema educacional, consubstanciou numa 

polarização de interesses, na qual os interesses sociais pressionavam o sistema, em 

direção a inovações e à expansão de oportunidades, a estrutura de poder atuava 

tentando frear as inovações iminentes e a política econômica adotada, em fase de 

‘recuperação’, não permitia, senão em limites estreitos, uma expansão da oferta de 

ensino (ROMANELLI, 2001, p. 257).  

 

A participação da juventude estudantil universitária neste período foi página 

fundamental na história da educação, principalmente, no enfrentamento e na resistência à 

Ditadura Militar, mesmo que na clandestinidade pelo Regime Autoritário e sucessivas 

tentativas de repressão. Este movimento estudantil, segundo Fraga (1996), seria o meio para 

participação organizada dessa juventude o que dava sentido a própria essência dos movimentos 

sociais  

 
O movimento social surgido a partir das ações coletivas organizadas pelos estudantes, 

baseadas na solidariedade, construídas na identidade da condição de estudante, 

desenvolvendo conflito entre atores opostos, rompendo os limites de um dado 

sistema em que ocorre a ação (FRAGA, 1996, p. 4). 
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Neste período, segundo Pellicciotta (1997), as ações estudantis atingiam visibilidade 

nacional. No período de Goulart os estudantes envoltos a mobilização social fortaleciam o 

movimento de luta, para com a Reforma Universitária, sobre uma universidade que abarcasse 

os problemas sociais, a cultura e às classes populares. Aconteceram seminários em nível 

nacional nos anos de 1961, 1962 e 1963, nos encaminhamentos de greves, na discussão sobre 

proporcionalidade e paridades administrativas nas universidades. Segundo Ridenti (1993) o 

ápice foi em 1968 em especial organizados em grupos como Movimento Revolucionário 8 de 

Outubro (MR-8) e o Comando de Libertação Nacional (COLINA).  

No entanto, com as ofensivas do Golpe Militar, o movimento se desorganiza, pois 

muitas lideranças estudantis são perseguidas, desarticulando as ações de oposição. Inclusive, 

em 1964, foi criada a Lei n. 4.464, ou Lei Suplicy de 9 de novembro do mesmo ano, a fim de 

identificar e controlar as articulações estudantis e que incumbia diretores e reitores de 

instituições de ensino superior na fiscalização e punição dos estudantes e respectivas entidades 

que não seguissem as diretrizes impostas.  

A repressão aos estudantes era dificultada pelo poder de mobilização que os mesmos 

tinham. No caso da contraposição frente aos equívocos da Reforma Universitária, implementada 

através do Relatório Meira Mattos (general nomeado por Tarso Dutra – ministro da educação 

da época), quando presidente da Comissão Especial que analisava as ações estudantis. Esta 

oposição focava sobremaneira a problemática dos excedentes frente às poucas vagas para 

ingresso nas instituições públicas de ensino superior. Pauta esta também debatida pelos jovens 

no Ceará que, segundo Jornal O Povo, de fevereiro de 1968, culminou num protesto de mais 

de 480 estudantes na cidade de Fortaleza, ocupando o Jardim da Reitoria da UFC. Neste 

mesmo ano, outras tantas manifestações regionais enfrentavam as formas de opressão militar 

e apoiavam bandeiras de lutas que ocorriam Brasil a fora. 

 
O movimento de 1968 ganhou consistência social porque soube aliar a crítica da 

ditadura à formulação de um programa de reivindicações que era a expressão da 

grande maioria [...]. Sem perder a perspectiva política mais geral, a mobilização 

estava permanentemente presente no cotidiano. Daí a força do movimento: não se 

lutava apenas contra, mas por interesses tangíveis, concretos (REIS FILHO, 1998, p. 

35-36). 

 

Ainda em 1968, o AI-5, estabelecido pelo então Presidente Costa e Silva, reprime 

violentamente as ações estudantis, a exemplo do ocorrido com Ruth Cavalcante (primeira 

mulher na diretoria do DCE), que foi a primeira professora presa no Ceará quando dava aula 

sobre o método Paulo Freire (que também já havia sido preso como subversivo ao sistema). 

No outro lado da mesma moeda, havia os que conseguiam fugir das prisões, mas que viveram 
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por anos na clandestinidade, como José Genoíno (também foi presidente do DCE da UFC em 

1968), mas que foi capturado posteriormente na Guerrilha do Araguaia em 72. 

As opressões e restrições só se intensificam frente ao movimento estudantil. Além do 

AI-5, eram aplicados outros dispositivos previstos na Legislação Federal (1967-1968), que 

desarticulava a participação dos jovens como o Decreto-Lei n. 228, de 28 de fevereiro de 

1967, que intervinha na forma de organização da representação dos estudantes e influenciava 

diretamente a proposta da Reforma Universitária Lei n. 5.540 e a representatividade estudantil, 

como também a Lei n. 5.540, de 28 de novembro de 1968, que determinava o funcionamento 

do ensino superior e o Decreto-Lei n° 477, que previa punição para estudantes, professores e 

funcionários de instituições de ensino que fossem de encontro ao estabelecido pelo sistema.  

Segundo Fonseca (2003), como a Lei n. 228 sofreu a influência da ideologia ditatorial 

desta época, os resquícios das relações na educação impregnam fenômenos e culturas 

institucionais que vivenciamos atualmente. Estes reflexos são percebidos nos processos 

funcionais que criaram departamentos e hierarquias, como também os vestibulares unificados 

classificatórios, os especialismos e a fragmentação de cursos com matrículas disciplinares. 

Esta tentativa de controlar ideologicamente a administração, a partir do processo de 

instrumentalização para o progresso social sobre as demandas de graduação e pós-graduação, 

dissimulava a verdade, que visava desmobilizar a autonomia universitária e a participação 

estudantil, suas contestações e respectivas oposições na condução das IES’s. No entanto, a 

resistência estudantil continuava. 

Seguindo a história, Pellicciotta (1997) comenta que por volta de 1974, época do 

Governo Geisel, o processo de abertura política foi se dando, mas de forma lenta. As pautas 

das reivindicações e encaminhamentos no âmbito do ensino superior, eram repetitivas e 

martelavam sobre a articulação e fortalecimento do próprio movimento estudantil, sobre a 

Reforma Universitária e os modelos de ensino fortemente tecnicista, mais ainda, sobre o 

funcionamento das universidades públicas, como também, a repressão sobre as expressões 

culturais e os impeditivos para criação dos diretórios acadêmicos, a exemplo dos encontros 

conhecidos de Área, que inclusive subsidiaram outros encontros nacionais, como o Encontro 

Nacional dos Estudantes de 1976, que apoiava também outros movimentos sociais de 

democratização do Brasil. 

 

Este é o momento de criação de entidades ‘desconectadas’ dos órgãos acadêmicos – 

a começar pelo ‘DCE livre’ da USP; do fortalecimento das organizações de esquerda 

na forma de ‘tendências políticas’, e ainda, da eclosão de greves, ocupações e 

denúncias que procuram escapar ao controle acadêmico para atingir o espaço 

público – por meio de passeatas, manifestações, ‘dias nacionais de luta e protesto’ 

(PELLICCIOTTA, 1997 p. 89-90). 
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Em nível regional, o movimento estudantil cearense também marcou época antes, 

durante e pós Regime Militar. Segundo Martins Filho (2007), só na década de 1960 o caráter 

revolucionário ocupou os espaços de debate entre jovens universitários, sociedade e momento 

político no Ceará – como o que acontecia em outras regiões do país que neste momento se 

posicionavam politicamente. Eventos religiosos, esportivos e culturais eram motivados pela 

juventude em vistas a mobilização destes acadêmicos e que auxiliava na integração destes 

jovens para respectiva construção de uma identidade e representação enquanto movimento, 

que também debatiam a Reforma Universitária e buscavam diálogo com a Administração 

universitária. 

A União dos Estudantes em nível nacional (UNE) se destacava como a grande 

articuladora deste movimento. Mesmo que no processo de tentativa de expansão e 

modernização do sistema educacional brasileiro a universidade perdia sua autonomia 

politicamente – já que tanto respondia às estruturas de dominação interna do jogo político e 

econômico, como também à ordem externa na manutenção da capitalização, defendidos pela 

burguesia empresarial e militares –, mesmo com toda opressão, o que se vivenciou em 1977 

foi considerado o ano das grandes manifestações estudantis em protesto nas ruas pela 

democracia. O foco das reivindicações mais uma vez era de caráter político e o posicionamento 

a favor da anistia.  

As relações de poder são evidentes e observadas em todo o processo. O poder é 

importante segundo Oesselmann (2001), quando associado à responsabilidade, a participação 

e a organização do principal objetivo quando “se dirige ao bem-estar da coletividade, o 

exercício do poder caracteriza-se mais como serviço a todos. O ganho é a melhoria da situação 

em geral” (p. 9-10). No entanto, se o poder é vivenciado nos possíveis usos intencionados, a 

manutenção de domínio sob um grupo, é caracterizada “como um poder autoritário de 

imposição ao coletivo de interesses de poucos” (p. 10) e torna-se danoso a todo processo social. 

Não havia interesse por parte das classes dominantes em partilhar o poder. A defesa 

da necessidade de progresso e do investimento tecnológico investia na demanda de mercado 

para o crescimento econômico do país. Em consequência, ocorre a ampliação do abismo entre 

as elites urbanas brasileiras e comunidades favelares e marginais. A posição de Romanelli 

(2001) é de que o desenvolvimento somente acontece quando a sociedade admitir seu atraso 

frente aos desequilíbrios sociais e fizer oposição crítica, renovando-se, posicionando-se contra 

estes modelos de dependência, provocando mudanças. 

 
Em educação, esse nível de percepção, quando chega a distinguir a defasagem entre 

aquilo que a escola oferece e aquilo de que carece o desenvolvimento, tende a 
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provocar mudanças que procuram tão somente escolher modelos de estrutura 

educacional mais avançados, sem se preocupar com a análise crítica da situação que 

provocou e alimentou a defasagem. Empenha-se então, em modernizar a estrutura de 

ensino, equipará-la para tarefas mais dinâmicas na produção do contingente humano 

de que carece o modelo econômico (ROMANELLI, 2001, p. 25). 

 

Mas a pauta sobre justiça e educação na universidade no pós-ditadura militar diante 

da violência, desaparecidos e mortos, foi sendo menos reclamada e o movimento estudantil 

em defesa da melhoria do ensino foi perdendo força, sendo reativado anos depois em 1992 

com o movimento dos ‘caras pintadas’ em oposição ao governo Fernando Collor. Segundo 

Araújo e Correia (2005), a revisão e reflexão sobre este processo histórico pode romper com 

influências de regimes e modelos políticos anteriores, e mais que formar profissionais nas 

diversas áreas visando mercado, “catalisar e difundir tecnologias; assegurar a pluralidade 

ideológica; preservar as identidades e valores culturais; disseminar a consciência crítica e de 

ser protagonista principal dos processos de transformação social” (p. 70).  

Para estas evoluções, Romanelli (2001) acredita no remanejamento do poder político 

e em uma nova ordem econômica, não mais impondo valores a serem seguidos no cotidiano 

da realidade social. Neste sentido, a autora defende que entender a cultura neste processo se 

faz imprescindível, por não ser um “simples resultado da ação intelectual do homem” (p. 20), 

mas, acima de tudo, quem este homem o é e o modo de sê-lo. E, através do processo educativo, 

que também se localiza em um tempo e espaço específicos, relacionar a atuação do homem, 

circunstâncias e consequências desta ação. No contínuo de intervenções no mundo, o sujeito 

provoca mudanças e, ao mesmo tempo, é transformado: a educação funciona como mediadora 

deste processo. 

 
Assim, na medida em que se transforma, pelo desafio que aceita e que lhe vem do 

meio para o qual volta a sua ação, o homem se educa. E na medida em que comunica 

os resultados de sua experiência, ele ajuda os outros homens a se educarem, 

tornando-se solidários com ele (ROMANELLI, 2001, p. 23). 

 

Por isto que depois de políticas eminentemente neoliberais (a exemplo de Fernando 

Henrique Cardoso) a abertura do Ensino Público Superior Brasileiro dos dois últimos governos 

(Lula da Silva e Dilma Rousseff), recebe o reconhecimento da importância para a história 

nacional da participação dos estudantes universitários no Brasil, caracterizando o momento 

político para educação como oportunidade para o processo de mudança social. Segundo 

Barreto, Chacon e Nascimento (2012), mesmo com o conflito de interesses nas esferas de 

poder sobre as instituições do Estado e sociedade, o período é de diálogo e investimento em 

setores sociais como da educação pelo poder público. 
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Severino (2009) problematiza o memento atual provocando a percepção de um outro 

lado deste processo de mudança. O autor retoma a discussão sobre a economia e a lógica do 

mercado, influenciando assim a educação, centrando a formação no desempenho de 

competidores que visam conquistas individuais e não projetos coletivos de melhoria de vida. 

“Propõe a aquisição de competências não para saber fazer, mas para competir, conhecimento 

utilitarista, instrumental, performance competitiva. Acaba ocorrendo uma colonização da 

política educacional pelos imperativos da economia” (p. 259). 

Já Freire (1973) defende que a educação deve funcionar dinamizando a transformação 

da realidade coletiva e tem que ser humanizadora, libertadora, através da dialogicidade para 

além da vivência do diálogo, no escutar e sentir os outros e não com imposições ou 

manipulações. “O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo 

[...] o transformam e, transformando-o, o humanizam para a humanização de todos” (p. 46).  

Por isto que este processo deve inserir o indivíduo num movimento coletivo, a 

propiciar a troca de saberes e aprendizagens, estabelecendo processos educativos espontâneos 

e democráticos, criando uma identidade coletiva. Gohn (1995) acrescenta que as ações 

coletivas têm caráter sociopolítico, onde os atores sociais politizam necessidades e demandas, 

potencializando-se sua envergadura interventiva na sua vida social. 

Estas ações coletivas se constroem enquanto movimentos sociais quando se organizam 

na perspectiva de defesa e intervenção participativa de uma causa social. Touraine (1977) 

acredita que assim como os movimentos sociais nascem de uma vontade coletiva, sugerem 

inerentemente a justiça, a liberdade e a igualdade e propõem, a partir destas forças centrais da 

sociedade, quebras paradigmáticas. 

Quando a causa é a educação, evidencia plenamente nos processos educativos a 

emancipação do sujeito para cidadania, quando do conhecimento de si mesmo e de sua 

realidade, subsidiando-o com ferramentas técnicas e subjetivas para problematizar o vivido. 

Como diria Freire (1985), a educação é libertadora, pois reflete e problematiza a realidade, 

não sendo um ato de depósito e reprodução de informações. 

Fato é que a educação, além de necessidade humana, é um direito legítimo, mais 

ainda pela Constituição de 1988 que, segundo Saviani (2013), compõe um grupo de direitos 

sociais como também a saúde, a moradia, o trabalho, o lazer, dentre outros. Inclusive, a 

participação sobre os processos de melhoria de vida social também é um direito previsto esta 

constituição, que seu exercício reverbera na efetivação destes mesmos. Por isto, para a 

continuidade deste processo de transformação e mudança social, necessário lançar mão de 

uma reflexão sobre o pensar, sentir e agir dos atores sociais diante desta realidade. 
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1.2 Educação e conscientização 

 

A compreensão imprescindível da relação que a educação estabelece com a história 

do crescimento econômico frente ao sentimento social de dias melhores, como liberdade de 

participação e decisão, é um anseio antigo de muitos dos brasileiros, mas que hoje começam a 

colher os frutos das lutas por democracia e acessos à cidadania. Para tanto, a organização e 

mobilização social foi estratégica para a democratização da participação como garantia de 

direitos. Wittmann (1998) ratifica que é no encontro entre e com pessoas que a história é 

escrita e vivida. Mas esta construção se dá num permanente movimento de confrontos entre 

interesses e desejos. Por isso, o autor considera que não somos seres humanos, mas existimos 

seres humanos e que esta capacidade de construção, desconstrução e transformação da 

existência humana, remete não a seres humanos, mas a devires humanos. “A tragédia e a 

alegria de ser gente é o fato de que tudo o que somos, por mais maravilhoso que possa parecer, 

não passa de um tímido esboço de quem nos podemos tornar” (p. 20). 

Neste sentido, o autor acima citado também elege os espaços educacionais como 

privilegiados sobre a qualificação, intervenção social e transcendência das possibilidades de 

valorosa convivência, respeitando a função sociopolítica no processo pedagógico de 

alfabetização sociocultural e na gestão democrática da construção de conhecimento.  

A reflexão crítica de Freire (2000) auxilia a compreender inclusive os diferentes 

interesses que debatem os segmentos da sociedade, mostrando a necessidade de uma 

politização na educação, onde as discordâncias são necessárias ao fazer político. No processo 

educativo ou qualquer outra problemática – como a fome e a miséria – o autor complementa 

que é importante não perceber como uma fatalidade, mas apreender como algo que tocasse 

nos valores pessoais passíveis de inquietação, sendo possível a intervenção e mudança para a 

melhoria desta realidade. 

 
A educação que, não podendo jamais ser neutra, tanto pode estar a serviço da 

decisão, da transformação do mundo, da inserção crítica nele, quanto a serviço da 

imobilização, da permanência possível das estruturas injustas, da acomodação dos 

seres humanos à realidade tida como intocável (FREIRE, 2000, p. 58). 

 

Por isso, Freire (2008) alerta para o cuidado a fim de sairmos da condição de massa 

e domesticação, através da educação que liberta da opressão de quem detém o poder e a 

informação, saindo então de uma condição de homem-objeto para homem-sujeito. Esta 

alienação e manipulação tornam este sujeito objeto de dominação, que não dialoga, que não 

questiona, muito menos participa, acrítico, sem reflexão de si mesmo nem do mundo a sua 
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volta. Este sujeito não pode assim se responsabilizar enquanto autor e ator de sua 

transformação e melhora de mundo. Para aprender fazer democracia é necessário, para o 

autor, quebrar com qualquer forma de autoritarismo e elitismo. 

Esta inquietação deve mobilizar para ação, combatendo a cultura colonializante que 

objetiva disciplinar e domesticar as relações de educação como ocorreu entre nativos e 

europeus dos primórdios do Brasil. Por isto Foucault (1987) polemiza que a ação de disciplinar 

pode ser relacionada à fabricação de indivíduos e prossegue: 

 
Ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo 

como objetos e como instrumentos de seu exercício. Não é um poder triunfante que, 

a partir de seu próprio excesso, pode-se fiar em seu superpoderio; é um poder 

modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma economia calculada, mas 

permanente (FOUCAULT, 1987, p. 143). 

 

É posta assim a necessidade da tomada de consciência. Para Freire (2001), viver a 

democracia é identificar-se como sujeito do processo, posicionar-se sujeito histórico e para 

além de discursos reivindicatórios, atuar sobre as realidades, até atingir a plenitude desta 

consciência ao que o autor chama de conscientização. Este envolvimento emancipatório dos 

sujeitos não aponta para uma “consciência ingênua”, mas para uma consciência em práticas 

reflexivas, ao que o autor designa de consciência crítica, compreendendo a realidade, isto é, a 

conscientização da realidade. E isto demanda posicionar-se, descentralizando o poder, fazendo 

por agregar aos processos decisórios a participação ativa, enfim, democrática, tanto relativa à 

execução de tarefas, como, principalmente, sobre as decisões. 

 
Não há conscientização sem a tomada de consciência, mas nem toda tomada de 

consciência se alonga obrigatoriamente em conscientização. É neste sentido que a 

pura tomada de consciência a que falte a curiosidade cautelosa mas arriscada, a 

reflexão crítica, a rigorosidade dos procedimentos de aproximação ao objeto fica no 

nível do ‘senso comum’ (FREIRE, 2001, p. 112). 

 

Na obra Conscientização, de 1980, Freire descreve e debate sobre este processo de 

desenvolvimento crítico da consciência para a conscientização através da educação para 

posterior conquista da liberdade, e ele comenta: 

 
Ao ouvir pela primeira vez a palavra conscientização, percebi imediatamente a 

profundidade de seu significado, porque estou absolutamente convencido de que a 

educação como prática da liberdade, é um ato de conhecimento, uma aproximação 

crítica da realidade [...]. Ao nível espontâneo, o homem ao aproximar-se da realidade 

faz simplesmente a experiência da realidade na qual está e procura. Esta tomada de 

consciência não é ainda a conscientização, porque esta consiste no desenvolvimento 

crítico da tomada de consciência (FREIRE, 1980a, p. 25). 

 

Freire (1980) aborda níveis de consciência para o desenvolvimento crítico,
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considerando a intenção e a situação, segundo a realidade concreta para que possa despertar 

esta tomada de consciência. Neste processo que se inicia na apreensão do vivido, transcende a 

espontaneidade para uma criticidade intencional de busca epistemológica deste conhecimento, 

onde a realidade cotidiana e respectivas relações torna-se objeto cognoscível. 

Esta compreensão se dá, segundo o autor, numa construção em sua totalidade como 

em suas contradições, um pensamento crítico dialético, para um pensamento complexo que 

amplia as discussões sobre os processos educativos e a vida dos sujeitos. Por isso que a obra 

freiriana, teoria e prática, tem sua base nas questões socialistas que envolvem a democracia, 

superando um discurso apenas psicopedagógico, mas também, político-pedagógico. 

Freire (1993) foca a educação como este processo político-pedagógico, elevando os 

seres humanos a este que se posiciona, que sente, que se movimenta e complementa e 

prossegue afirmando: “o que temos que fazer é repor o ser humano que atua, que odeia, que 

cria e recria, que sabe e que ignora, que se afirma e que se nega, que constrói e destrói, que é 

tanto o que herda quanto o que adquire, no centro, das nossas preocupações” (p. 15). 

Para Gadotti (2001), o caminhar para uma nova sociedade e/ou uma nova educação 

perpassa pela vivencia de uma realidade cotidiana pensada e sentida, com suas diversidades 

de percepções e escutas, de construção pelo coletivo. Mais ainda, quebrando o estereótipo de 

que a formação educativa imprima o fazer de mão de obra para o mercado e sim “fazer da 

educação, tanto formal, quanto não formal, um espaço de formação crítica” (GADOTTI, 2006, 

p. 52). 

Por isso que para Freire (2001) esta perspectiva de participação não é mera 

colaboração e sim atuação direta sobre uma prática progressista, educativa, que envolve os 

educadores e exige coerência diante do discurso e respectivas práticas: 

 
Participar é discutir, é ter voz, ganhando-a, na política educacional das escolas, na 

organização de seus orçamentos. Sem uma forte convicção política, sem um discurso 

democrático cada vez mais próximo da prática democrática, sem competência 

científica nada disto é possível (p. 127). 

 

Silva (1996) também concorda que o envolvimento democrático e autônomo sobre os 

processos que envolvem a educação – que indica liberdade e responsabilidade – dão sentido e 

direcionamento justo aos espaços conquistados para aquisição e aplicação de recursos em prol 

do social. Ao contrário disto, “resulta não só em uma subutilização do potencial humano 

disponível, mas inviabiliza qualquer ação educativa digna desse nome” (p. 37). 

As tentativas de superação do modelo político que limita as capacidades humanas na 

contemporaneidade revelam o momento ímpar que Freire (2001) indica para a sociedade 
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brasileira, que há tempos já vivenciava enquanto história e experiência democrática pela tão 

sonhada liberdade: “talvez nunca tenhamos gozado tanto da liberdade quanto hoje e com ela 

sonhado tão apaixonadamente“ (FREIRE, 2001, p. 124). 

Este processo amplia ainda mais as relações, responsabilidades e aplicações sobre os 

processos participativos e democráticos e apontam para a gerência de si e da vida social, 

sensibilizam para a gestão democrática que segundo Luck (2000) esta perspectiva não se 

resume ou se reduz a uma troca terminológica, mas uma “fundamental alteração de atitude e 

orientação conceitual” (p. 15). Esta relação prática/gestão possibilita ainda mais as relações de 

poder e de funcionamento e organização da própria gestão em educação. 

A gestão democrática para Freire (2003) pode e deve contribuir de forma democrática 

para o exercício da participação dos sujeitos envolvidos. Estas estruturas democratizantes 

viabilizam o acesso a este exercício que por sua vez clareia aos sujeitos os processos decisórios 

e de transformação. Mais uma vez aqui a educação como prática libertadora, com mobilização 

e auto-organização, sempre dialogando e refletindo sobre a experiência, na gestão, na 

qualificação desta atuação direta e ativa, desta forma, democrática.  

Por isso que Freire (1993) acredita que para aprender sobre democracia tem que 

vivenciar a prática participativa, criticando e incorporando o engajamento como direito. De 

forma alguma os sujeitos isolados podem se organizar em movimentos e superar a opressão. 

Por fim, capacitando-se científica e sensivelmente, o ator social quebra com o silêncio das 

multidões, para a construção de uma sociedade justa, através da educação e exercício da 

participação política. Entender o processo de conhecimento e formação política produz da 

manifestação ética à boniteza, como prática indispensável aos seres humanos, como história, 

como movimento, como luta.  

 

1.3 Compreendendo o exercício de participação da juventude 

 

Refazer o percurso do processo histórico ao qual perpassa a educação no Ensino 

Superior Público no Brasil, a relação entre participação e gestão democrática, identificando os 

atores envolvidos nas decisões e melhorias da educação e vida social, é para Freire (2002) 

fundamental. Com sua forma de ver a realidade nas suas mais diversas facetas, o autor acredita 

no fator mudança através da inovação das práticas em educação como o único caminho 

efetivo para as transformações das relações e do mundo e esclarece:  

 
O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, 

interferidora na objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu papel no 
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mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém 

como sujeito de ocorrências. Não sou apenas objeto da história, mas seu sujeito 

igualmente. No mundo da história, da cultura, da política, constato não para me 

adaptar, mas para mudar (FREIRE, 2002, p. 85-86). 

 

Nesta dinâmica, considerando que o Ensino Público no Brasil intercruzou interesses 

financistas no ideal democrático de educação, mesmo com a Constituição Federal de 1988, 

com amparo legal “a gestão democrática do ensino público na forma da lei” e com a Lei de 

Diretrizes e Bases de 1996, que também trata da gestão democrática do ensino público com 

ênfase no princípio de participação, não garantiu que a sociedade, principalmente a 

comunidade acadêmica participe direta e autonomamente deste processo. Brandão (1995) 

comenta que a escolarização deve ser cuidada para não reprodução das ideologias dominantes 

e interesses capitalistas, como também deve ser diferenciada da ampla virtude da educação, 

pois a mesma alforria desejos, relações e saberes e fortalece um povo e suas redes de 

resistências aos processos de dominação. 

No Brasil, as práticas participativas dos atores sociais historicamente foram diversas 

vezes reprimidas em detrimento a um sistema burocrático e autocrático, pressionadas e 

sufocadas sobre a organização e gestão pública, dificultando ainda mais a atuação dos sujeitos-

cidadãos, como um capital social da nação. No entanto, desde as primeiras universidades 

europeias da Idade Média, universitas, segundo Nunes (1979) – era o termo usado para 

associações ou corporações de ofícios – já incorporava etiologicamente a ideia, em sua 

essência, de junção de pessoas em prol de um objetivo comum. Com o passar dos séculos 

congregou-se como organização ao estudo nas relações entre professores e alunos. E desde 

então, já se buscava autonomia administrativa frente às imposições do sistema político e 

ideologia religiosa da época.  

Com o iluminismo e a centralidade do homem sobre o mundo e a natureza, os estudos 

e as descobertas científicas avançaram e, consequentemente, as universidades se expandiram. 

Segundo Cunha (2007), enquanto o Brasil sofria as primeiras explorações era criada a primeira 

universidade na América Latina em 1538. Somente depois da Independência do Brasil em 

1822 cursos são desenvolvidos no país e em 1920, é criada a Universidade do Rio de Janeiro. 

Mas, o sistema opressor e repressivo da colonização, também foi incorporado à dinâmica 

universitária que só servia aos interesses das elites burgueses da época como forma também 

de controle social. Para Lima (2007), a educação superior brasileira se manteve dependente 

deste sistema, mas que “seria historicamente confrontado pela pressão de professores e 

estudantes para a destruição da monopolização do conhecimento pela burguesia e pela 

democratização interna das universidades” (p. 127). 
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Diante do exposto, a percepção de que as pessoas foram sendo usadas, especialmente 

as gerações jovens, em detrimento de um ‘sonho’ de nação, ordem e progresso, ideário este 

não necessariamente compartilhado pelos brasileiros, Bandeira (1999) reflete sobre as práticas 

participativas e a articulação de atores sociais como revolucionária nas práticas de poder. Para 

ele, a participação se faz imprescindível em todos os níveis e grupos sociais para melhor 

planejamento, intervenção e melhoria das condições reais e efetivas sobre a vida destas 

populações, para além dos projetos e programas em nível das políticas governamentais, “mas 

também como instrumento para a construção de uma sociedade mais dinâmica, mais justa e 

mais democrática” (p. 11-12). Esta participação também favorece o aprendizado coletivo sobre 

a experiência positiva de participação, na superação de problemas, empoderando, mobilizando 

e motivando, somando a esta organização social todo o processo democrático, em rede, 

comunitariamente. E ainda segundo o autor, o encontro entre administração pública e 

sociedade civil deve ser o principal instrumento para a consolidação de confiança, “por 

intermédio da participação da comunidade na formulação, na implementação e na avaliação 

de ações governamentais” (p. 21-22). 

Conforme Paterman (1970), a participação é muito mais que um acréscimo ou  

arranjo institucional, ela se compõe de respostas psicológicas sobre os participantes, 

assegurando que há uma continuidade nas relações entre as pessoas, como um “contínuo 

inter-relacionamento entre o funcionamento das instituições e as qualidades e atitudes 

psicológicas dos indivíduos interativos nelas” (p. 22). Assim, participação condiciona à ação, 

atuação, ao exercício.  

Por essa razão que Lassance (2005) relaciona a juventude com a potencialidade à 

participação, pois a mesma é caracterizada pelo impulso a execução e mais do que qualquer 

outra fase do desenvolvimento humano, transforma-se de acordo com seu tempo, sendo uma 

eterna reinvenção. Segundo o autor, a etiologia da palavra juvenis quer dizer aquele que está 

em plena força da idade. Na atualidade, para além do literário, juventude se define em si, não 

somente pela cronologia, mas independente do significado de família a qual o jovem pertence 

ou do Estado que a protege e que os jovens são atores sociais num contínuo movimento 

transformador que também transforma o espaço ao qual estão inseridos. Assim, a juventude 

sempre se torna atual pela sua capacidade transformadora acompanhando os adventos de sua 

respectiva época não sendo possível separar juventude do seu tempo histórico. Na concepção 

de Dayrell (2007), esta categoria moderna é vista como:  
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Uma categoria socialmente construída. Ganha contornos próprios em contextos 

históricos, sociais distintos, e é marcada pela diversidade nas condições sociais, 

culturais, de gênero e até mesmo geográficas, dentre outros aspectos. Além de ser 

marcada pela diversidade a juventude é uma categoria dinâmica, transformando de 

acordo com as mutações sociais que vem ocorrendo ao longo da história (DAYRELL, 

2007, p. 2). 

 

Dayrell (2007) relaciona a juventude, além do tempo, também ao espaço, sujeitos 

estes que se reconhecem nas instituições socializantes, de diversidade e heterogeneidade. 

Existe na realidade jovens e não UMA juventude. Juventudes que experimentam, socializam e 

se relacionam de acordo com o contexto sociocultural na dinâmica cotidiana, especialmente, 

no interior das instituições, seja no trabalho ou na escola. “Na invenção de espaço e tempo 

intersticiais, recriando um modelo próprio de expressão da condição juvenil nos determinismos 

culturais” (p. 6). 

 
É uma construção social. [...] Por essa linha, torna-se cada vez mais corriqueiro o 

emprego do termo ‘juventudes’, no plural, no sentido não de se dar conta de todas as 

especificidades, mas sim de apontar a enorme gama de possibilidades presente nessa 

categoria (PAIS, 1993 apud ESTEVES; ABRAMOVAY, 2004, p. 4). 

 

A juventude para Coimbra (2005) é percebida parte continua do processo de 

desenvolvimento humano obrigatório, também ligado a construção da autoimagem, com 

características típicas constituídas por relações sociais, dimensões e aspetos de diferenciações 

psicossociais, buscas sobre o que se quer ser na constituição de uma identidade própria, 

vínculos, atitude, valores, rebelados e posicionamentos políticos de toda uma ordem, 

extremamente vivenciais e não somente de experimentações sensoriais.  

Já conforme Sousa (2006), o jovem passa a construir sua visão de mundo quando 

olha ao seu redor e percebe-se parte deste, como parte de uma sociedade e pensa suas 

definições diante dos papéis e assuntos gerais como violência, mercado de trabalho, enfim, e 

articula com sua própria vida. Aqui, o senso de coletividade pode ser vivenciado, mas 

diretamente proporcional ao que o mesmo jovem aprendeu em etapas anteriores de sua vida, 

mantendo um ‘contato original’ com a herança social e cultural. As vivências e subjetividades, 

na permissão das heterogeneidades, multiplicidades, e juventudes, permitem o reconhecimento 

de seus desejos e sonhos, como consciência de pertencer a um grupo cultural. 

Calligaris (2000), contextualizando a vida social dos jovens, acredita que o herdado 

modelo neoliberal ainda é a referência sobre as relações, modelo este que elege o consumo 

como ideal de vida influenciando valores e estilos, mas que na verdade representa o mundo 

adulto mais que dos jovens. E que segundo Dayrell (2007) “podemos dizer que no Brasil o 
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princípio da incerteza domina a vida dos jovens, que vivem verdadeiras encruzilhadas de vida 

nas quais as transições tendem a ser ziguezagueantes, sem rumo fixo ou determinado” (p. 8). 

Acompanhando esta lógica da relação da juventude com a história do homem e sua 

participação no mundo, Dick (2013) comenta que são escassos os estudos sobre a implicação 

e intervenção direta da juventude no decorrer da história. Isto se deve a própria característica 

dos jovens quando da sua complexidade, quando se lança olhares múltiplos sobre o fenômeno 

juventude nos mais diversos aspectos, não só analisa-se a ordem cronológica, mas também as 

diversas dimensões de ordem psicológica, política, social, cultural, e jurídica, e muitas 

variáveis se revelam. Os comportamentos instáveis, de transição e transformação, por estar 

inacabado, caracterizam subjetivamente os jovens que não se deixam ‘encaixotar’. Esta 

tendência à autonomia torna-se segundo o mesmo autor diretamente proporcional a busca da 

liberdade. Por mais que manobras de incentivo a “moratória social” como os internatos e o 

serviço militar, advindas da Revolução Industrial para frear a energia juvenil, ela pode ser 

contestadora. 

 

Uma das consequências é que não se estuda a juventude na história; muito menos 

tentando ver o crescimento progressivo do ‘empoderamento juvenil’ - que preferimos 

chamar de protagonismo. Para ver esse protagonismo avançando na história e nas 

culturas, de repente precisamos estar atentos aos momentos em que o mundo dos 

adultos se trai, naquilo que acham – realmente – da juventude como novidade 

(DICK, 2013, p. 01).  

 

Dick (2013) então relata num retrospecto histórico de breves biográficos, que os 

grandes revolucionários e pessoas que quebraram paradigmas mudando os rumos da história 

humana o fizeram na juventude. Ele resgata nomes como Moisés e José do Egito em missões 

desde a juventude, ou Alexandre, o grande, que fez seu império grego aos 20 anos. E o autor 

segue citando eventos de base mitológica e históricas de grupos de jovens que se rebelavam 

quando não satisfeitos, que defendiam a justiça, as minorias e causas sociais. E assim segue 

uma lista como Joana D’arc e sua coragem aos 17 anos enfrentando os exércitos ingleses, ou 

ainda Francisco de Assis se posicionando contra a família, enfrentando os ditames e excessos, 

contra a desigualdade. E tantos outros que se seguem na história da humanidade participando 

das grandes revoluções.  

Importante também ressaltar que tanto nas ciências humanas como nas da saúde, 

vários campos de saberes diferentes passam a interessar pelas peculiaridades da juventude em 

pesquisas e caracterizações. Um exemplo se encontra nas contribuições de E. Erickson 

(1972), para Psicologia nos anos de 1930 nos Estados Unidos, que estuda os jovens em sua 

atuação reivindicatória e projeção de comportamentos sociais politizados. Por isso que 
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historicamente se elenca os movimentos estudantis e universitários em nível mundial, a 

exemplo da discordância sobre a guerra do Vietnam e outros movimentos que lutaram pelas 

liberdades individuais e coletivas, como ainda os “hippies” e eventos que quebravam com 

normas morais vigentes como do festival de Woodstock, que para além de manifestações 

musicais, emancipava a juventude. 

No Brasil, Dick (2013) relembra os jovens contra a Ditadura Militar e nos anos 1990 

os do cenário dos “Caras Pintadas” pelo impeachment do então presidente Fernando Collor, 

que marcaram na história nacional a participação jovem. 

 
Eles querem um outro sistema [...]. Enfim, o verdadeiro mundo, o mundo da felicidade 

é o mundo que a juventude sonha. Sonhar, contudo, é perigoso e por isso são chamados 

de violentos, de baderneiros e de revoltados. O discurso mais forte que é usado contra 

eles, através da mídia, é o da ironia. Eles são palhaços que ainda acreditam que um 

outro mundo é possível e, apesar de badalados, são novamente silenciados (DICK, 

2013, p. 04). 

 

Castro (2008) concorda que a relação da participação com a percepção e implicação 

subjetiva de pertencer ao coletivo da sociedade brasileira frente à realidade política, tem a ver 

com o tempo vivido pelo jovem, pois “a participação política dos jovens não se faz no vazio 

cultural e histórico, mas em sociedades reais que carregam as marcas singulares de sua 

história e as dificuldades específicas de seu presente” (p. 253). 

Para tanto, segundo a autora acima citada, faz-se necessário as identificações com o 

vivido para o engajamento sobre determinações e fluxo social, assim como o “pertencimento 

e responsabilização imbricam-se e constituem aspectos subjetivos primordiais no processo de 

assumir-se como membro de uma sociedade” (p. 253). Para o jovem participar de espaços e 

movimentos de negociação e determinações, importante considerar as experiências ao longo 

da infância e adolescência, já que participar ou não advém de uma demanda subjetiva, quando 

o sujeito deseja e decide se posicionar diante da realidade comum em sociedade. 

No entanto, considerando a cultura global, Castro (2008) comenta que o Brasil como 

vivencia a cultura do consumo, que limita os sujeitos em suas possibilidades subjetivas, 

padronizando e ditando as necessidades destes jovens, os mesmos são acometidos com o que 

a autora chamou de ‘privatização da experiência’, que conduz a juventude às promessas dos 

prazeres e emoções intensas, mas orientados a associar como felicidade os bens de consumo. 

O que torna para o jovem confuso e difícil a análise do seu processo de subjetivação, com a 

crítica e questionamentos da ordem política e social. No entanto, como esta dinâmica é 

sensível e singular, há uma tendência de que cada um sinta de forma diferente e decida se 

deve participar ou não sobre as temáticas que envolvem a vida coletiva, como posicionar-se 
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diante da exclusão social sobre a distância entre as elites, os pobres miseráveis e os direitos 

universais. 

São muitas as dificuldades que se interpõem na construção dessa passagem dos jovens 

à sociedade mais ampla, como membros responsáveis pela coletividade. Dar-se conta 

de que os outros desconhecidos têm a ver consigo ou de como se está vinculado a 

todos aqueles quem, inicialmente, não se tem nem como parentes nem como amigos, 

significa reordenar internamente prioridades para que novos investimentos afetivos 

sejam possíveis, dando lugar a uma nova práxis (CASTRO, 2008, p. 255). 
 

Para a autora o cenário deve ser visualizado a partir da observação das dificuldades 

específicas às contingências de uma cultura cívica no Brasil, a partir do questionamento até 

que ponto o jovem possui sentimento de pertencimento e de responsabilização, a saber o que 

os liga ou afina na sua relação com o espaço. 

Por isso que muitas vezes segundo Castro (2008) esta nova locação do jovem da 

família para as relações amplas em sociedade, impactam os jovens quando se deparam com a 

realidade brasileira, causando-lhes mal-estar sobre as desigualdades e injustiças sociais. Há o 

impulso para transformar esta realidade, sejam engajados em trabalhos sociais, seja em 

movimentos estudantis ou partidos políticos, mas muitas vezes são barrados pela lógica 

individualista capitalista. “Assim posicionados nas bordas dos mecanismos estabelecidos de 

pressão e reivindicação” estes jovens “questionam as visões de Brasil e as formas de 

convivência que o fazer político tem reproduzido ao longo da república brasileira”. E mais 

ainda que sobre as atuações destes jovens “venceram a apatia e o conformismo, juntando-se à 

causa da transformação social e instituindo formas de lidar com o mal-estar da convivência” 

(p. 266). 

Este posicionamento dos jovens coadunou com a opinião de Daryell (2007) quando 

assevera que os jovens criticam o fazer político baseado na corrupção. Inquietam-se e querem 

saber como contribuir com o ideal democrático brasileiro, aproximando do processo de 

politização para novas identidades políticas, não aquelas da ditadura, mas uma pós-moderna, 

compromissada com a reparação social no cuidado com o destino comum. Por isso Castro 

(2008) considerando que os jovens se inquietam sim e se posicionam diante das injustiças e 

desigualdades sociais, aponta a educação como instrumento de transformação desta realidade, 

sendo possível se responsabilizar. Já que o ato de educar e respectivos fenômenos estão para 

além da escolaridade formal ou inserção no ensino superior. 

Na edição da Revista Cariri de 2012 (n. 8), foram publicadas reflexões a partir de 

depoimentos de um grupo de jovens cearenses (entre o ensino médio e o ensino superior), a 

saber, sobre os significados da política para eles hoje. Considerando que o processo de 

redemocratização foi iniciado há mais de quatro décadas, a Revista critica e afirma que parte 
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da imprensa abre espaço para desqualificar as práticas políticas, seus atores e respectivas 

instituições e considera os jovens sobreviventes do processo midiático alienante, 

principalmente os que se posicionam diante do que escutam e vivenciam. Não generaliza a 

apatia como sendo um comportamento da juventude, ao contrário, os entrevistados criticam a 

corrupção, reivindicam melhorias na educação, saúde e concordam que existem sim bons 

políticos preocupados com o bem comum.  

Os jovens acreditam que os espaços educacionais deveriam estimular mais os debates 

sobre política, com grupos de discussão, aprendendo e exercitando cidadania. A exemplo da 

questão do voto, que é uma forma de exercer papel cidadão, todos os entrevistados consideram 

a eleição um ritual necessário como expressão de opinião e participação direta sobre as 

decisões políticas do país. Por isso se posicionam contra a acomodação e falta de iniciativa. 

“Embora decepcionados e ansiosos por um novo tempo, não reduzem a política a algo sujo, os 

políticos a bandidos e a democracia a uma mera arena permissiva que proporciona uma orgia 

infame de desvios e abusos” (REVISTA CARIRI, 2012, p. 28). 

Os resultados da análise das entrevistas com estes jovens também apresentaram que 

os mesmos entendem política como espaço de comunicação não necessariamente associado ao 

governo e ao poder legislativo, “é o relacionamento entre as pessoas em busca de um consenso 

e de objetivos comuns. No limite, a ação política está no cotidiano, em cada iniciativa de troca 

de ideias, na busca de um espírito crítico” (p. 29), os entrevistados concordam com o 

funcionamento da estrutura institucional política brasileira. A crítica surge quando comentam 

sobre os eleitores que votam mal, que não fiscalizam e pior, elegem políticos desqualificados. 

Consideram que o Brasil é imaturo politicamente, se comparados aos exemplos europeus, por 

isso se mantêm otimistas diante das melhorias diante da participação dos cidadãos, que deve 

ser livre, sendo necessária educação política. “Um povo educado, consciente, detentor do 

conhecimento que lhe parte avaliar e escolher de forma autônoma e esclarecida, não precisa 

da obrigatoriedade para exercer os seus direitos” (p. 31), na opinião devem participar não por 

pressão ou punição, mas por ato cidadão, espontaneamente e a conscientização da juventude e 

o exercício de participação como parelhas, construindo identidades. 

 

1.3.1 Juventude: da autonomia e identidade às implicações da pesquisadora 

 

O exercício de participação dos jovens, em conformidade com Freire (2003), é 

diretamente proporcional à dignidade e a liberdade. Este envolvimento, para o autor, somente 

é percebido e vivido quando os sujeitos amadurecem e se dão conta que podem definir a ação 
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transformadora humana, inclusive, em reinventar a educação, rompendo com a educação 

bancária e opressora, investindo na educação criativa e libertadora.  

Para viver esta liberdade, que é impulsionada pelo processo de autonomia, Schramm 

(1998) explica que o sujeito tem a capacidade de se autorizar sobre a criação das suas próprias 

leis, partilhando na coletividade. Mais ainda, seria uma autonomia moral que auxilia em 

perceber os processos de construção de autonomia dos outros atores sociais. Para Gadotti 

(1996) este processo passa pelo sujeito no imperativo de governar a si mesmo de acordo com 

os vieses e interesses investidos em um amplo debate sobre o pensar crítico e a consciência 

dos processos educativos para a emancipação política dos jovens como atores inseridos na 

dinâmica universitária. Estes universitários podem e devem exercer sua cidadania na análise e 

atuação frente à realidade efetiva e afetivamente. Pondera-se então, que a consciência sobre a 

importância do autogoverno ou autogestão pelos jovens sugere a compreensão da autonomia e 

do exercício de participação.  

A relação existente entre participação, autonomia e gestão institucional também é 

complexa. A falta de autonomia, seja dos atores, seja da instituição de ensino superior, 

inviabiliza a atuação de uma gestão que escuta, discute e democratiza as decisões. Em 

contrário, apenas executará funções informativas e tecnicistas. Sguissardi (1998) problematiza 

que em todos os anos de história da universidade a vivência de autonomia sempre causou 

conflitos e contestações. O conceito e a prática da autonomia na verdade tem sido distorcida e 

usada segundo o autor “para justificar projetos e ações de governos, partidos, comunidades e 

corporações visando conformar de múltiplas e diferentes/divergentes formas a estrutura e o 

funcionamento da instituição universitária” (p. 29).  

Esta realidade sobre a autonomia da universidade é debatida contemporaneamente. 

Chauí (2001) afirma que a universidade é espaço de construção de saberes, participação e 

articulação sociopolítica, mas que a prática sobre autonomia ainda é compreendida e reduzida 

a gestão, isto é, preocupa-se na administração das despesas e receitas e na relação com o 

Estado. Como prevista no artigo 207 da Constituição Federal as universidades cumprindo a 

indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, devem ter autonomia nos âmbitos 

didático-científica, administrativa e sobre a gestão patrimonial e financeira, inclusive, ratificada 

pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996. 

Nesta perspectiva, a cultura institucional pode interferir na cultura individual e assim 

os universitários não refletindo suas ações e relações, podem incorporar estereótipos à sua 

integração identitária, quando da relação entre o desenvolvimento desta autonomia e a 

construção da identidade. Costa (2000) compreende que no caso das juventudes, este processo 
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é praticamente inerente ao desenvolvimento normativo de cada jovem, sobre a construção de 

si mesmo, nas respostas sociais às demandas das relações frente a sua realidade, 

multidimensional, geracional e com tantos outros contextos a exemplo da família, educação, 

trabalho, sociedade. Desse modo, a composição da singularidade de um jovem, sua 

potencialidade a participação social podem ser pensadas diretamente proporcionais à 

implicação destas juventudes com suas motivações às vivencias em grupo, reivindicações e 

energia transformadora.  

Neste sentido, dependendo dos valores internalizados cultural e historicamente, os 

jovens se moldam resultantes da construção da sua identidade. Como o tema é amplo, o 

questionamento de Abramo (1997) discorre sobre a discriminação da caracterização de que 

“os jovens só estão relacionados ao tema da cidadania enquanto privação e mote de denúncia, 

e nunca como sujeitos capazes de participar dos processos de definição, invenção e negociação 

de direitos” (p. 28). Em contrário, é necessário pensá-los na vivência de direitos e deveres, 

sobre o que pensam no respeito às diferenças, autonomias e mediações de conflitos sociais, 

inclusive, sobre a participação nos espaços acadêmicos. 

Outro ponto de esclarecimento é que para desenvolver a identidade o jovem, segundo 

Erikson (1972), necessariamente, desenvolve mecanismos para lidar com os conflitos íntimos 

frente às demandas sociais na definição de quem será. A concepção de si se caracteriza na 

construção baseada em influências de fatores intra e interpessoal, como também cultural. Estes 

jovens, ao transitar pela adolescência e experimentar o corpo, pensamentos e sentimentos, 

passam para a fase da integração de valores para tomadas de decisão como uma moratória ou 

tempo necessárias à apreensão da consciência frente às responsabilidades futuras na vivência 

de papéis na vida social. Por isso a posição do autor é de que as gerações anteriores têm por 

obrigação cuidar da transmissão de valores que colaborem de forma especial para construção 

de identidades autônomas. 

Neste sentido que a pesquisadora se implica com a temática baseada em sua vida 

acadêmica que não somente a possibilitou o desenvolvimento de competências técnicas 

voltadas à escolha profissional em Psicologia Clínica e Licenciatura Plena em Psicologia, pela 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), mas o envolvimento na vida universitária desde o 

início em 1997, desde o vestibular até os fins do curso em 2001-2002, motivou a partir da 

participação em eventos acadêmicos e articulações aos movimentos sociais. O caminho 

escolhido à participação foi institucional por meio de três gestões no Centro Acadêmico de 

Psicologia, permitindo não só a consciência do meu papel como profissional.  
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Nesta época, pela timidez ou imaturidade dos vinte e poucos anos, a pesquisadora 

sentia dificuldades de externar percepções sobre as contingências da vida moderna e quebrar 

paradigmas sociais e comportamentais. No entanto, inquietações íntimas impulsionavam a 

atuar diretamente sobre a vida das pessoas. Para romper este conflito, os engajamentos no 

movimento estudantil auxiliaram no desenvolvimento da inteligência interpessoal, na 

articulação de ideias e pensamento crítico, como também sobre a autonomia frente a decisões 

e encaminhamentos de interesse da comunidade acadêmica e social. 

Esta participação discernia gradativamente as experiências gerando aprendizagens 

sobre quem a pesquisadora identificava-se, assim como da atuação que já definia uma prática 

socialista e que se preocupava em não reproduzir estereótipos de gestões anteriores, que tinha 

como principal função o apelo econômico do lucro sobre a confecção de carteiras estudantis. 

A preocupação girava em torno da reflexão sobre o desenvolvimento de uma cultura acadêmica 

participativa, que promoveu espaços de discussão temáticos com os educandos, acompanhando 

e dialogando com o colegiado departamental, viabilizando intercâmbio acadêmico com outras 

universidades, como também estando presente para decisões e encaminhamentos políticos e 

acadêmicos em eventos promovidos pela União dos Estudantes do Brasil.  

Os desafios eram constantes, mesmo com o apoio da coordenação do curso na 

manutenção do espaço físico de referência do CA, como também dando abertura para 

participação sobre os processos internos e funcionais do departamento de Psicologia. A 

dificuldade maior se encontrava em sensibilizar os jovens acadêmicos a também participar 

amplamente da sua vida política e respectiva formação. 

Posterior a formatura da graduação (2001) da pesquisadora, o Nordeste brasileiro 

tentava acompanhar em seu campo político o movimento de redemocratização iniciado na 

década de 1970. Os incentivos ao ensino público superior de qualidade e investimentos no 

plano local de forma mais descentralizada para a universidade somente foi percebido mais 

claramente pela pesquisadora nos últimos 10 anos. Segundo Sposito (2003) o processo se deu 

no inicio do novo século de forma lacunar e foi intensificado em políticas para juventude 

quando da municipalização e descentralização dos recursos para educação. Este trajeto é 

diretamente proporcional ao atual contexto, inclusive, das políticas públicas voltadas à 

educação no Ensino Superior na atualidade.  

Hoje a pesquisadora, já na maturidade da adultez, volta à instituição universitária 

pública como aluna, desta vez de âmbito Federal agora como mestranda da Universidade 

Federal do Cariri (UFCA/PRODER) e num outro contexto político diferente sobre os 

investimentos no ensino público superior no Nordeste brasileiro. Os questionamentos não 
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mudaram de foco sobre participação e autonomia universitária, mas buscando compreender 

novas perspectivas dos jovens universitários da UFCA que hoje vivenciam a emancipação na 

transição de tutoria de campus universitário vinculado a Universidade Federal do Ceará para
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universidade na construção identitária e da autonomia desta instituição. 

Este processo se dá segundo Severino (2009) pela evolução do homem na quebra 

com ensino superior tradicional em vista a um novo tempo, onde a educação deve orquestrar 

as mudanças e melhorias das pessoas. Mas a percepção mais ampliada sobre desenvolvimento 

e de que a modernidade torna-se insustentável, demanda a construção de uma nova forma de 

se relacionar coletivamente e com as dimensões da vida na pós-modernidade. 
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2 EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 

A educação atual como meio interventivo sobre os processos da vida social é 

diretamente pautada na participação dos atores sociais nos espaços democráticos e como vários 

âmbitos da existência humana, também sofreram modificações. Não são mais reduzidas à 

execução de programas e políticas públicas ou acompanhamento do orçamento participativo, 

mas também conglomeram a preocupação com os processos de desenvolvimento na 

articulação plena entre construção coletiva do conhecimento, na gestão da educação pública 

superior e autonomia universitária e a respectiva qualidade de vida em sociedade. Gadotti 

(1992) comenta que os fenômenos em educação apontam para uma pedagogia da práxis, 

articulada a categorias como Cidadania, Globalização, Virtualidade, Transdisciplinariedade e 

Planetaridade.  

Estes seres humanos que são transversos pela educação e estas categorias, para além 

de técnicos, são sensíveis cidadãos que, segundo Severino (2009), devem ser comprometidos 

com a democratização das relações sociais e dignidade humana. E a universidade por sua vez, 

como domina as metodologias e as ferramentas científicas para a construção do conhecimento, 

requer compromisso ético-político desta formação e deste profissional “dotando-se de uma 

nova consciência social” independente da área de atuação do mesmo. Assim, a universidade 

que precisa “assegurar a formação integral dos estudantes, cabe uma responsabilidade social” 

(p. 262). 

Por isto que a educação permanece como mediadora maior destas categorias entre as 

vivências do cotidiano e as instituições de ensino, inclusive, como meio a refletir a realidade 

humana. No entanto, Gadotti (1992) chama a atenção em relação ao acelerar do crescimento 

econômico e a intervenção moderna determinante das novas tecnologias e mecanismos 

midiáticos; importante acrescentar ainda mais uma categoria: a Sustentabilidade, esta 

funciona como articuladora das outras no que transcende barreiras fronteiriças e supera 

modelos político-econômicos de dominação e sistemas fechados de pensamento de ideologias 

que não contemplem o diálogo intercultural, o respeito às singularidades nas diversidades 

humanas e o cuidado com os processos educativos, em todos os níveis, para a sobrevivência 

do planeta. 

Neste capítulo importante se faz retomar de forma mais aprofundada a compreensão 

sobre desenvolvimento, progresso e domínio do mercado sobre as escolhas individuais e 

coletivas e a percepção do homem contemporâneo sobre o insustentável paradigma de que o 

homem é o centro do mundo. 
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2.1 Compreendendo o desenvolvimento para SER sustentável  

 

O Brasil se guia pela tendência mundial, para compreender seu país, classificação 

por indicadores de desenvolvimento, a saber, do elo grau de industrialização à evolução 

social. Ainda arraigados pela herança do ‘ordem e progresso’, os indicadores de natureza 

econômica são priorizados em vistas a economia de mercado. No entanto, os modelos de 

desenvolvimento que mantém a base econômica demonstram efeitos sociais de insatisfação 

das populações e estes modelos passam a ser repensados pelos contemporâneos com base nas 

inúmeras crises sociais vivenciadas. Mesmo com os registros das primeiras menções datadas 

de 1950 sobre Desenvolvimento Sustentável definido como “o que atende às necessidades das 

gerações presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas 

próprias necessidades”, somente, oficialmente e efetivamente em 1987, pelo relatório de 

Bruntland, a mobilização e a participação direta sobre tais questões ainda carece de políticas 

mais voltadas a beneficiar as populações que contemporaneamente ainda sofrem com carências 

de toda ordem no planeta.  

O foco sobre a dimensão econômica e preceito de progresso expandiu-se 

historicamente pelo mundo de forma gradativa. Heidemann (2009) atribui a Francis Bacon em 

1620 a alusão ao progresso em vistas da era moderna. Mas somente no século 19 que se torna 

bandeira sobre as necessidades humanas. “A realização material do progresso seria uma 

condição necessária para que as pessoas comuns pudessem superar seu destino de danação 

social” (p. 24). Este pensamento foi dominante, inclusive é estampado na bandeira do Brasil. 

No entanto, já para o século XX a base historiográfica da noção de progresso foi abalada por 

duas guerras mundiais, quebrado com o romantismo dos séculos anteriores. “A soberba 

humana sofria então um choque de realismo” (p. 24). 

Contextualizando, na transição destes dois séculos, o Estado, voltado a uma política 

de progresso, associa políticas de desenvolvimento. Impulsionado pelo liberalismo, o Estado 

afrouxa a relação política com a economia, mais ainda, de políticas públicas relacionadas aos 

fenômenos econômicos. O que se vivia até então era que “o chamado Estado mínimo garantia 

ao indivíduo plena liberdade de iniciativa em todos os campos de ação, não interveria [...] na 

forma de leis e regulamentações ou políticas governamentais ou públicas” (HEIDEMANN, 

2009, p. 25). Sendo o espaço privado dominante sobre a gerência do Estado. 

Este fenômeno – já comentado em capítulo anterior – do modelo de Desenvolvimento 

Clássico visava à industrialização e o crescimento econômico. Para ajudar a aprofundar a 

compreensão, Chacon (2007) auxilia a recriar e visualizar esse cenário sobre desenvolvimento, 
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através das contribuições de Celso Furtado que considera o “mito do desenvolvimento 

econômico” ou “o milagre econômico no Brasil” um fenômeno universalizado em prol do 

consumo (1974). No tempo da crise internacional do petróleo as tentativas de continuar 

crescendo na contramão mundial –, consequência da revolução industrial, acumula capital, 

polui o ar das metrópoles, aumentando a criminalidade, demonstrando a ineficiência dos 

serviços gerais de atenção, causando danos ambientais e humanos incalculáveis, tudo em nome 

do progresso tecnológico. 

Complementando, Chacon (2007) comenta sobre a releitura de Enrique Leff sobre as 

teorias econômicas e sociais articulando ao saber ambiental. Sua crítica maior a proposta 

neoliberal, de relações complexas e de poder hegemônico, que ainda se faz prática pelos 

Estados, distancia-se das resoluções dos problemas ambientais e sociais. Para dar conta dessa 

realidade, é apontada a necessidade de conquista da interação e interdependência social entre 

os homens em sociedade, e, com isto, o respeito às diferenças, fortalecendo as identidades 

culturais, como também a garantia de gestão ambiental comunitária, para a vivência do 

desenvolvimento sustentável, na racionalidade da vida, para a transformação ética de mundo. 

Por isso Heidemann (2009) comenta que a superação da visão romântica ocidental da 

ideia de progresso no Brasil agregou a perspectiva de desenvolvimento processos político-

administrativos para o surgimento de políticas públicas. Este movimento da inauguração do 

que viria a ser a modernidade surge no século XVII, no período da Renascença, com sonhos 

de que a vida poderia melhorar depois da decadente Idade Média, aprendendo com o passado 

e profetizando aperfeiçoamento e futuro promissor. 

Após as guerras políticas governamentais, para dar conta da crise econômica, os 

mercados e o Estado pensam em conduzir melhor a ordem política diretamente às ações 

interventivas na economia, como a exemplo da criação de empresas estatais.  

O que parecia o germinar da abertura das políticas públicas. Em contrário, o século 

XX foi marcado pela redução das liberdades individuais do contrato social, para que “o poder 

exercido pela comunidade política para estabelecer leis e impor limites às atividades 

individuais; sobretudo no campo econômico” (HEIDEMANN, 2009, p. 25) se desse 

diminuindo a condição auto-regulável do mercado, aumentando a importância e extensão do 

papel do Estado sobre a vida social. O autor acrescenta que muito depois da metade do século 

XX é que se iniciou a utilizar institucionalmente no Brasil o conceito de desenvolvimento, 

pelo movimento industrial que somente depois da década de 1930 pelas lutas de melhores 

condições de trabalho um novo processo de desenvolvimento se iniciava. E somente após a II 

Guerra com a chegada do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, pelo Ministério da 
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Educação e Cultura em 1955, propriamente instituiu a ideologia do desenvolvimento, dando 

origem a “corrente político-ideológica do nacional-desenvolvimentismo”. 

A dimensão da economia compondo o desenvolvimento segundo Gianella (2011) 

deve ser necessariamente articulada a prática social sustentável e as repercussões relacionadas 

aos valores coletivos da dimensão humana, assim como com a equidade social, conservação 

ambiental na eficiência econômica, considerando tantas outras representações, sentimentos e 

sentidos vividos num território. “Em particular o que emerge, a partir dos anos 70 do século 

passado é a inadequação da visão unívoca, centralizadora e sempre importada de fora para 

dentro, do desenvolvimento” (p. 5).  

O Brasil contemporâneo por optar por um modelo econômico de reparação dos 

efeitos do neoliberalismo, com a perspectiva socialista, torna-se cenário no mundial um país 

emergente. De acordo com Heidemann (2009), o Estado agora pensando em equilibrar os 

interesses dos mercados, agora politicamente regulados, com um corpo político coletivo que 

seria a cidadania brasileira. Ações que foram formuladas pelo Estado, mas demandadas pelo 

desenvolvimento social, trazem para o lugar de protagonismo disposições do que é comum, 

público, e deve contemplar as potencialidades humanas de forma consciente, sistemática e 

processual em respeito ao bem público, a fim de satisfazer todas as dimensões humanas, não 

somente a econômica, em especial, políticas sociais intervindo e investindo em áreas como 

saúde, educação, habitação. Todos estes processos passariam em vão se estes sujeitos sociais 

se encontram distantes das ferramentas de tomada de decisão, ou não são no decorrer da sua 

história própria, capacitados ao desenvolvimento de uma visão para melhoria da vida coletiva 

local.  

Por isto que para Boisier (2000) a apreensão do conceito de desenvolvimento, 

principalmente, por sua complexidade tem caráter utópico. Na tentativa de aprofundando a 

compreensão, as pontes de articulação do tema com a sociedade, além da participação dos 

atores envolvidos, as perspectivas de local, regional e/ou endógeno são inerentes ao pensar 

desenvolvimentistas. Esclarecendo, Buarque (2006) compreende o desenvolvimento regional 

como processo localizado que identifica e utiliza das potencialidades para o avanço econômico 

proporcional a melhoria de vida social, através principalmente da articulação dos atores 

sociais como principais integradores dos entre as demandas e os saberes. 

A semente da redemocratização visa frutos não só no futuro, mas colheitas já nas 

gerações presentes em forma de participação direta sobre todos os assuntos da vida humana, 

quebrando com os mitos de progresso, em cada região do país, no aqui e agora por meio de 

políticas públicas amplas e específicas a cada lugar. Por isto Gianella (2001) assinala que, 
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além da compreensão da construção política de desenvolvimento regional, a percepção da 

vivência sustentável e respectivas reflexões sobre o desenvolvimento também se faz 

indispensável. Inclusive porque a autora constata que o avanço tecnológico foi proporcional 

ao crescimento também da miséria e a progressão para a produção e o consumo não tornou o 

homem mais ‘feliz’. Neste sentido, ambientalistas, cientistas e outros atores passam a propor 

uma nova forma de estar no mundo e a preocupação com o futuro trás a baila o termo 

Sustentabilidade.  

Quando Chacon (2007) acrescenta a esta compreensão de desenvolvimento sustentável 

o cuidado e o respeito às culturas contemplando “ações conjuntas que visem não apenas o 

aspecto econômico, mas também uma distribuição socialmente justa dos resultados do 

progresso científico e tecnológico, bem como um processo produtivo que respeite o meio 

ambiente” (p. 124), demanda subsidiar, sob a perspectiva de harmonizar, a integração de todas 

as dimensões humanas (econômica, ambiental, social, político-institucional). Ao mesmo tempo, 

a condição de várias crises também faz ecoar gritos de insatisfação, indignação e atitudes 

voltadas ao reordenamento, não mais apenas baseado numa política representativa e global, 

mas no cuidado e na valorização das pessoas no lugar onde elas se encontram. Então, não 

somente para fins de conceito, segundo Oliveira (2008 apud BRUNDTLAND, 1987), 

Sustentabilidade amplia a compreensão de desenvolvimento regional sustentável. E Gianella 

(2011, p. 08) ratifica: 

 

As teorias e práticas de indução do desenvolvimento mudam completamente. Já não 

se pode pensar na simples injeção de recursos financeiros, tecnológicos ou na infra-

estruturação enquanto dimensões suficientes para o desenvolvimento local acontecer. 

Para que um sistema produtivo local inovador se instale e se consolide é necessária 

uma abordagem de intervenção sistêmica e articulada. 

 

Neste sentido, pensar sobre sustentabilidade é muito mais do que refletir sobre a 

preocupação ambiental, para Gianella (2011), revela inclusive mudança paradigmática sobre a 

percepção e vivência dos processos de desenvolvimento considerando através da participação 

democrática dos atores sociais o princípio da justiça social, tudo isso frente aos processos 

decisórios e manutenção do cuidado com o ambiente e com as pessoas que nele se encontram: 

 
A referência à terra nos remete também, evidentemente, à outra dimensão mais 

complexa e sutil que é a do elo construído pelas comunidades humanas com a terra 

que lhes dá morada. Trata-se das dimensões mitológica, cultural, simbólica, do 

cuidado, da identidade, do pertencimento e da elaboração criativa que o humano faz 

das condições matérias do seu habitar e que cria as dimensões materiais e imateriais 

que dão centro e fundamento à vida em sociedade (GIANELLA, 2011, p. 03). 

 

Os diálogos proporcionados para fins de reflexão e sugestões para a vida mais
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sustentável na Terra hoje, reclama a compreensão do que seria na realidade desenvolvimento 

e como a participação dos sujeitos, especialmente dos jovens, é condição imprescindível para 

análise do nosso tempo. Gianella (2011, p. 05) sugere ainda o investimento de olhares aos 

“‘ativos territoriais’, elementos materiais e imateriais, mercantis e não-mercantis, capital 

social, identidade, cultura, capacidade de inovação e gerenciamento de conflitos”. Por isso, a 

necessidade de entender o que é sustentabilidade que engloba, esclarece e subsidia estas 

discussões. Porém, Carvalho (2007) comenta que o termo sustentabilidade vem sendo utilizado 

de forma banalizada e inadequadamente. A autora defende que mais que uma categoria, 

sustentabilidade apresenta-se como conceito que envolve sentidos. E acresce que os diferentes 

interesses que rodeiam este debate choca-se com os contextos e dimensões à vivencia 

sustentável e respectiva aplicabilidade por níveis: 

Sustentabilidade como fenômeno empírico que diz de uma realidade a ser relatada de 

forma objetiva e concreta “principalmente as esferas econômicas associadas aos processos 

tecnológicos e políticas frente as ações do Estado que buscam regular o impacto da atividade 

humana sobre o meio ambiente. Um outro nível é o da Sustentabilidade como ideologia [...]; 

Aqui compreende-se sustentabilidade no seu sentido mais legítimo e verdadeiro, “em oposição 

ao desenvolvimentismo (capitalista e socialista), contrapõe a sustentabilidade como um novo 

pacto entre a sociedade e natureza”. E, a Sustentabilidade como categoria compreensiva para 

(re)pensar o mundo [...], que “além de poder ser usada como descrição de um fenômeno 

empírico ou uma ideologia pode ser também pensada como um modelo de compreensão da 

realidade”, de interpretação de sentidos “como um horizonte de compreensão dos processos 

de transformação sociedade contemporânea” (CARVALHO, 2007, p. 05). 

Esta discussão que dimensiona as relações sociais e as políticas institucionais, que 

reflete e sugere como transformar sem degradar e acolhe os sentidos da existência humana, é 

apontado por Chacon (2007) como urgente, melhor, como possível, se baseada na justiça 

social, considerando todas as dimensões do cuidado sob a vida na terra e através da 

conscientização e participação de todos. Acrescenta a importância de “pensar na perspectiva 

da paz, e da recuperação do sentido maior de ser humano, das relações entre os seres, do 

respeito pela vida em sua mais ampla concepção” (CHACON, 2008. p. 142). 

 

2.2 Sustentabilidade e ensino público superior no Brasil 

 

O ponto de partida para a vivência de uma vida sustentável seria identificar a 

necessidade da sociedade. A sustentabilidade, que aponta para a auto-suficiência e harmonia 
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sobre as dimensões da vida humana, deve contar com os processos educativos, que está no 

centro do repensar a vida humana, transformar e restabelecer, através de atitudes mais 

solidárias e inteligentes, equilíbrios nas dinâmicas humanas. As instituições de ensino público 

superior são responsáveis pelas novas gerações e por pesquisar e instrumentalizar a sociedade 

por meio de alternativas que contemplem ações humanitárias para o planeta. Segundo Morin 

(2003) até que se superem as lacunas históricas nos programas educativos do ensino básico às 

universidades, a formação deve focar no cuidado a cidadania e a perspectiva planetária, onde 

os seres humanos ainda não dão conta dos processos inerentes à globalização como o excesso 

de informação e seu respectivo processamento.  

Ainda segundo Morin (2001) o importante em rever o que é necessário para uma 

vida melhor “é entender o significado coletivo das ações” sobre o futuro comum e “pensar nas 

coisas insignificantes para compreender o todo no qual o ser humano e seu meio estão 

inseridos”, pois para o autor é possível, já “que tudo está inconcluso e inacabado” (p. 19). 

Então, para viver uma vida sustentável, uma educação sustentável. Onde aprender articula as 

experiências do educando sobre as realidades do seu mundo, baseado num currículo sistêmico 

e integrado. Segundo Maturana (1998) conhecer é o que dá sentido a vida e harmoniza as 

relações entre as pessoas e toda a natureza. O desenvolvimento de competências e novas 

habilidades devem focar o respeito à vida.  

Kornhauser (2001) concorda com a necessidade em desenvolver programas 

educacionais abrangentes e baseados na realidade dos educando, funcionando como principal 

ferramenta para o desenvolvimento humano sustentável. Ao que Boff (2010) aponta como uma 

nova ética do cuidado essencial na existência humana no planeta. Para isto é indispensável 

favorecer a intervenção sob a participação e relações humanas, sobre a educação que deve 

estar acessível aos sujeitos em seu local social.  

Políticas de ordenamento da década de 1980 estimulou a regionalização da gestão do 

ensino como outros bens coletivos. Isto é, localizar gerências viabilizadas pela abertura política 

para aproximar os cidadãos dos processos de formação pública superior, e possibilitar seu 

acesso a estes. Segundo Benko (1996) a lógica da descentralização é um novo paradigma, 

pois quebra com a acumulação do capital nos grandes centros urbanos, proporcionando a 

flexibilidade nos processos produtivos, como também a descentralização econômica, política 

e financeira, nos esforços e favorecimento da competitividade entre outras regiões na captação 

de recursos.  

Trata-se de uma nova geopolítica produção que começou a tomar forma a partir das 

relações entre dois níveis espaciais da atividade econômica – o local e o global. 

Globalização não significa, por tanto, homogeneização do espaço social, mas ao 
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contrário, diferenciação e especialização definidas na paisagem econômica por um 

mosaico global de regiões mais ou menos dinâmicas (BENKO, 2001, 11). 

 

Os desafios segundo o autor acima citado pode ser visualizado na forma de governar 

das regiões e fragilidade econômica que estes territórios possam vivenciar. Mas como o 

princípio da descentralização foi impulsionado pela redemocratização, o empoderamento da 

sociedade frente a sua realidade, segundo Benko (2001), indica o caminho da superação de 

possíveis limitações. A consciência da capacidade que uma organização social dar poder aos 

movimentos sociais segundo Baquero (2005) como das feministas ou pelos direitos cívicos de 

negros ou deficientes, dentre outros movimentos caracterizaram a luta pela cidadania, pois 

ocorrem socialmente, mas também em nível institucional. 

Arretche (1996, apud BORJA, 1988) concorda e entende a descentralização como 

viabilizadora da participação dos atores sociais, que superam restrições burocráticas do Estado, 

sobre a qualidade democrática da representatividade política local. Farah (2001) acrescenta 

que este processo democratizante favorece a equidade quando da distribuição de atribuições e 

competências governamentais, aproximando o poder local da resolução de problemáticas 

específicas, podendo assim responder a reivindicações da sociedade por meio de políticas 

sociais, além de estimular a partilha de recursos fiscais entre municípios e articulação de 

consórcios intermunicipais, organizações do terceiro setor e sociedade em geral. Segundo 

Beltrão (1984, p. 25): 

 
A descentralização constitui, na verdade, a melhor maneira de assegurar a eficácia e 

reduzir o custo dos programas federais. Nenhum plano nacional poderá ser realmente 

eficaz se não tiver sua execução amplamente descentralizada e se não puder engajar, 

desde a fase de sua elaboração, a participação dos mecanismos administrativos 

locais, que estão naturalmente melhor habilitados a identificar e resolver os 

problemas da maneira mais rápida e peculiar a cada caso. 

 

A atual política de descentralização segundo Mello (1996) pode transferir o poder 

decisório não somente em nível de governabilidade municipal, por exemplo, mas a instituições e 

entidades locais. O ensino superior público, acompanha estas mudanças do modelo político do 

país. Mesmo porque o papel das universidades na contemporaneidade deve voltar-se para uma 

atuação sustentável, um futuro viável, previstos pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

assim como pela UNESCO (2005) na reorientação da educação superior nas ações de 

pesquisa e currículo de ensino, como também sobre ”a vida estudantil universitária e nas suas 

atividades de extensão voltadas para as comunidades locais, regionais e globais” (p. 62). 

Na concepção de Kraemer (2003), a consciência do papel que as universidades devem 

desempenhar foram reflexão de fóruns e encontros internacionais, a exemplo da Declaração 
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de Talloires em 1990, na França, quando da preocupação com a declaração ambiental uniu 

gestores do mundo inteiro, criando uma cultura institucionalizada para sustentabilidade. A 

Declaração de Halifax em 1991, Halifax Canadá, representantes de várias associações 

internacionais de universidades discutiram sobre a obrigação ética e os recursos materiais e 

humanos da Terra assim como os processos educativos trabalharem a didática e pedagogias de 

como incorporar ao ensino os princípios da sustentabilidade. A Declaração de Kyoto Japão 

1993, a Carta Copernicus – ou Carta Patente da Universidade para o Desenvolvimento 

Sustentável, foi realizada pela Conferência dos Reitores da Europa (CRE) em 1988. E tantos 

acordos fechados como na oportunidade da produção da Declaração de Swansea em 1993, 

época da Eco 92 no Brasil, pensando alternativas sustentáveis de resoluções de problemas 

globais como os Acordos da Conferência da Terra – 1993. 

Kramer (2003) comenta que na Conferência do Rio (UNCED) em consonância com 

Associação Internacional das Universidades (IAU) a Declaração dos estudantes para um 

futuro sustentável – organizado pela Comunidade Ambiental de Desenvolvimento Educacional 

(CEED), em 1995, foi apontada a responsabilidade ambiental estudantil, em parceria Global 

do Ensino Superior para o Desenvolvimento Sustentável (GHESP), pela University Leaders 

for a Sustainable Future (ULSE) – Universidade Líder para um Futuro Sustentável, pela 

Copernicus-campus, IAU e, por fim, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), dando resposta à Comissão para o Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas (CSD-UM), indicando diretrizes para a Conferência Mundial 

sobre Desenvolvimento Sustentável (WSSD). Estas iniciativas deram origem ao que a autora 

afirma ser programa ímpar para o Desenvolvimento sustentável que foi a Declaração de 

Luneburg em 10 de outubro de 2001. 

Em todas as iniciativas aponta-se a responsabilidade e compromisso instrucional das 

universidades sobre a formação das futuras gerações, na preocupação por uma ética que 

dimensione a sustentabilidade, que não contemple só os alunos, mas todos os atores envolvidos 

no processo educativo, sob o caráter interdisciplinar sobre as redes, parcerias e programas de 

construção do conhecimento e disseminação dos saberes. Por isto, Correia (2012) defende que 

para acontecer esse processo de participação, construção e decisões do futuro melhor para as 

pessoas importante se faz envolver todos os atores sociais e defende a participação da 

juventude como estratégico para a construção de uma agenda de Desenvolvimento Sustentável.  

Dos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo quase 200 milhões habitam o Brasil, 

conforme dados do IBGE (2010); destes, mais de três milhões são jovens brasileiros. Correia 

(2012) esclarece que eles são diretamente os mais afetados pelo modelo de desenvolvimento 
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vivenciado e respectivos problemas sociais como a exclusão e diferenças sociais, violência 

desemprego e prejuízos ambientais, assim não desarticulando a participação política dos 

encaminhamentos sobre o desenvolvimento regional sustentável.  

Dentro desta perspectiva imaginam-se os jovens e suas demandas excluídos dos 

processos educacionais. Barreto, Chacon e Nascimento (2010) problematizam sobre o contexto 

educacional do início do século atual, especialmente, nesta segunda década no que diz respeito 

aos desafios contemporâneos entre os descrentes na educação e a demanda em solucionar 

todos os males da Humanidade. Perspectivas extremistas estas que não estimula o diálogo, 

tão pouco a capacidade de construção do homem, seu fazer histórico sobre o fluxo da 

educação e reinvenção do mundo, que não credibiliza a juventude, principal interessada sobre 

os processos de transformação de sua própria realidade através da inclusão educacional. 

Neste sentido, as autoras percebem que a humanidade está intrinsecamente interligada 

à necessidade de relações sustentáveis, principalmente no que tange os aspectos relacionais 

como condição sinequanon aos processos educativos saudáveis e melhoria do planeta. Este 

pensar sensível sobre si e o mundo eleva o homem a categoria legítima de autor e ator de sua 

realidade, possibilitando-o com o acesso a educação uma visão consciente de si mesmo, ao 

mesmo tempo global. 

Já defendida na Constituição de 1988, a educação como direito de todos apresenta-se 

como paradigma sobre os interesses econômicos e do Estado frente a sociedade, as autoras 

compreendem que a educação é produto da sociedade, por isso mesmo deve ser comprometida 

com a solidariedade entre os membros deste espaço social, já que “a educação é ferramenta 

importante para consolidação da inclusão das classes baixas e para formação de um mercado 

consumidor socialmente comprometido com as novas demandas sociais” (p. 120). Este acesso 

ao desenvolvimento crítico revela o mundo de possibilidades e atuação política de toda uma 

sociedade. Ao pensar o espaço de ensino universitário, este acesso se potencializa ao passo 

que para as autoras a ciência subsidia a melhoria da vida sustentável. 
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3 PROCEDIMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO SOBRE O EXERCÍCIO DE 

   PARTICIPAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

 

No presente capítulo são apresentadas as bases metodológicas que foram abordadas 

pela temática exercício de participação, foco desta pesquisa. Nesse sentido, são descritas as 

direções escolhidas enquanto métodos e instrumentos, localização da pesquisa e sujeitos 

participantes, para melhor compreensão do estudo do objeto e análise dos dados que foram 

colhidos com os Jovens acadêmicos da UFCA. 

O estudo foi realizado entre abril de 2013 e fevereiro de 2014, sendo que a coleta de 

dados foi iniciada no mês de junho de 2013, quando dos primeiros contatos com os Jovens 

acadêmicos da UFCA. A pesquisadora se beneficiou ainda da presença em eventos promovidos 

por esta instituição de ensino, que proporcionaram a oportunidade de observar a participação 

dos jovens em espaços de discussão em grupo. 

 

3.1 Localização da pesquisa 

 

 

Para a localização da pesquisa, a mesma se desenhou no Cariri cearense
2
, que 

segundo Gianella (2011), esta região se destaca por suas características peculiares ambientais 

e climáticas como também culturais e econômicas, considerando a importância da região como 

polo de referência em formação acadêmica e igualmente pelo valor histórico da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) enquanto Campus na região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 A Região Metropolitana do Cariri (RMC) foi criada em 2009, pela Lei Complementar Estadual nº 78. 

Compondo os municípios de: Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Missão 

Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri; somando uma área de 5.025,655 km²1 (IBGE), com população de 

556.260 habitantes A região faz fronteira com Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Piauí, que dista 

da capital Fortaleza 500 km (BARRETO, 2012). 

 

 

Figura 1: Localização Cariri 

Jornal o povo, postado por Cariri Cangaço 

Figura 2 - Região metropolitana do Cariri. 

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão do 

Estado do Ceará 
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O Cariri é uma região localizada no extremo sul do Ceará que, mesmo estando no 

território do semiárido, abriga fontes, rios e uma grande diversidade de fauna e flora. Brígido 

(2007, p. 05) descreve o cenário dos primeiros anos do conhecimento da região e os nativos 

desta época: 

 

Os Cariris eram uma nação em extremo belicosa, como quase todas as que povoavam 

o Brasil. Vivendo à margem de belos regatos, desfructanto um clima temperado, 

dispondo de inumeráveis fructos silvestres, que lhes fornecia um alimento rude, mas 

abundante, tinham amor a seu paraíso. 

 

De acordo com Pinheiro (2010), além de ser conhecida por rica história e patrimônios 

culturais, esta região foi marcada pela resistência dos índios Cariri frente à dominação e 

exploração dos portugueses, mas que em 1779, pelo então governador de Pernambuco, José 

César de Meneses, os nativos foram expulsos das suas terras. Os que permaneceram, 

mantiveram-se obedientes aos missionários evangélicos no processo de aldeamento. Brígido 

(2007) comenta que orientados pelos exercícios religiosos, os índios colonizados passaram a 

plantar e caçar de forma não só para subsistência, mas para provir à aldeia e aos Portugueses. 

Os índios mais aplicados nos ofícios de trabalhos, quando se destacavam nos estudos da 

escola evangélica, ganhavam bônus pelo bom comportamento e permissão da corte de Portugal 

quando precisavam sair das terras delimitadas da aldeia. 

Por muito tempo a região foi conhecida pela característica pacata e silenciosa dos 

seus moradores, mas também conhecida como região que acobertou foras da lei por ser 

geograficamente estratégica para fuga. Somente mais tarde, voltou-se a ouvir na história 

momentos de luta marcados pela participação dos habitantes deste lugar, assim como no 

início do século XIX (1817 e 1832) na emancipação política do Brasil. Exemplo de movimento 

político que ocorreu na região do Nordeste brasileiro foi da Confederação do Equador
3
 em 

1824. Este movimento revolucionário, segundo Lima (2009), reivindicava a emancipação 

regional. Iniciado em Pernambuco, estendeu-seda participação das camadas mais populares da 

população às elites intelectuais. Expandiu-se ao Ceará e a outras províncias que também não 

concordavam com o centralismo político de D. Pedro I, previsto na Constituição de 1824, 

além de levantar bandeiras contra o tráfico de escravos e a independência da região frente ao 

governo imperial sobre as problemáticas políticas regionais. Este teve como líderes Frei 

Caneca, Padre Mororó e Cipriano Barata.  

Com o passar dos anos a região do Cariri cearense foi expandindo proporcional ao

                                                           
3
 O movimento foi assim chamado pelo fato do inicio da revolta, província de Pernambuco, ser próxima da 

Linha do Equador (LIMA, 1979). 
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desenvolvimento cultural do povo e em 1853, o que se conhecia como Vila Real do Crato 

tornou-se cidade do Crato, ocorrendo também a extensão de seu povo para outras localidades. 

Hoje, o destaque é o crescimento econômico, principalmente os municípios de Crato, Juazeiro 

do Norte (emancipação em 22 de julho de 1911) e Barbalha (emancipação 17 de agosto de 

1846), que representam esta área metropolitana do Cariri cearense. 

Segundo Gianella (2011), é ainda no vale do Cariri com suas jazidas arqueológicas e 

paleontológicas, que se observa parte da Chapada do Araripe com a Floresta Nacional, que é 

área de proteção ambiental desde 1946.  

A criação das universidades no Brasil após as reformas dos anos 20, ainda reforçavam 

na sua missão a ideologia capitalista, mas acenava para um fenômeno da reforma universitária. 

Por isto que para Soares (1990) a universidade deve cuidar do patrimônio cultural do seu 

lugar, na transmissão de sua história, auxiliando e criando meios para inovações sobre a 

construção do conhecimento. Da mesma forma a formação acadêmica para o autor é marcada 

por desafios e transformações, já que perpassa a vida de pessoas, capacitando a conhecer e 

discernir sobre o mundo destas pessoas e a si próprio, suas relações e formas. O autor defende 

que a formação deve acontecer de forma global, integral, para mais que uma revolução 

tecnológica e intelectual, por ser a universidade uma “instância privilegiada da organização 

social depositária de todas as nossas esperanças” (p.78). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mas os resquícios da história da educação seletiva e elitista, além de excluir grande 

parte da população, também somente se localizavam nos grandes centros. A ideia de 

descentralizar o ensino superior é recente. Para Paiva (2001), esta formação deve acontecer de 

forma singular em cada região, compatível a cada necessidade e cultura local. No entanto, 

uma parcela dos políticos e respectivos modelos desenvolvidos nas regiões interioranas do 

país, assim como ocorreu no Cariri cearense, pouco incorporaram as tendências do que se 

percebe em nível nacional de abertura da educação. A crítica aqui é ainda visualizar a educação 

 

Figura 4: RELIGIOSIDADE 

 

Figura 3: CULTURA 

POPULAR 

 

 

 

 

Figura 5: DIVERSIDADES 
AMBIENTAIS 

http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1911
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como produto, distante da sociedade e do cotidiano político, fazendo-se assim contraditória 

mediante anseios populares e de grupos sociais em vivenciar sua cidadania localmente.  

 
Alguns fenômenos chegam a passar nus e crus à nossa porta, enquanto na sala 

deixamo-nos levar muitas vezes pelas versões da tevê. A transição da imagem do 

político para o plano midiático convertem em espetáculo a realidade do discursos. 

Perdemos a referência de até onde podemos realmente influir nos rumos da política. 

Votar em candidato pelas aparências e com mais chance de ganhar passou a ser 

corriqueiro no império indutor da pesquisa de opinião (PAIVA, 2001, p. 28). 

 

Para quebrar com esta tendência Paiva (2002) comenta que em 1987 no Seminário do 

Movimento Pró-mudanças, na UFC, foi discutida a construção da participação popular através 

de governos participativos e apontava para reflexão e mobilização de lideranças sindicais e 

sociais, profissionais liberais, assim como da comunidade acadêmica. O maior desafio do 

processo de transição era a democratização, “naquele momento, o anseio quase moral de fazer 

valer os princípios da democracia participativa” (p. 54). 

Ainda antes disso, a defesa para acesso a educação já marcava a região. Em 1959 

comenta Pierre (2009) que a Faculdade de Filosofia foi criada no Crato e tinha como 

mantenedora a Fundação Padre Ibiapina. Seu projeto foi endossado pelo então Bispo do Crato 

Dom Vicente de Paulo Araújo Matos, mas foi Dom Francisco de Assis Pires considerado seu 

criador. Esta faculdade buscou apoio na época com o então reitor da Universidade Federal do 

Ceará Martins Filho que partilhou de tal realização. Sendo a primeira instituição de Ensino 

Superior do Cariri, em 1960, tornou-se referência por ser região de fronteira da região do sul 

do Ceará com outros estados, reverberando na fundação da Faculdade de Ciências Econômicas 

do Crato, até influenciar a criação da Universidade Estadual do Ceará (URCA) em 1975, 

exemplo este de expansão da demanda de formação universitária no Cariri cearense. A URCA 

segundo Pierre (2010) foi aprovada pelo Conselho de Educação do Ceará (CEC), pela Lei 

Estadual 11.191 de 09 de Junho de 1986, para ampliar acesso e instrumentalização técnica 

científica, que por sua vez já se espelhava pela trajetória e importância pioneira na história do 

Cariri da Faculdade de Filosofia do Crato, que influenciou não só o Cariri, mas tantos outros 

municípios da região e estados limítrofes que se beneficiaram. 

Assim como aconteceu com a UECE e a URCA, a UFCA nasce da demanda de 

expansão da educação pública e acesso aos instrumentos de transformação social. Foi criada 

enquanto campus em 2005 na gestão do Magnífico Reitor René Teixeira Barreira em reunião 

do Conselho Universitário (CONSUNI), acompanhando a proposta de expansão do sistema 

federal de educação. Hoje, a UFCA ainda está em regime de tutoria da UFC na transição da 

implementação, mas efetivando gestão autônoma, faz-se exemplo ao Programa de 
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Reestruturação Universitária
4
, projeto de expansão em resposta à demanda de ensino em nível 

superior para região do Cariri. Segundo portal institucional
5
 acessado em dezembro de 2012, a 

UFCA, que já consta dos Campi de Barbalha (Medicina), Juazeiro do Norte (Administração, 

Biblioteconomia, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Design do Produto, Comunicação 

Social-Jornalismo), Filosofia e Educação Musical e Crato (Agronomia), implementa expansão 

para as cidades de Brejo Santo e Icó. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os encontros foram realizados nas dependências internas da UFCA Juazeiro 

do Norte, mais especificamente os grupos focais e respectivas sessões foram realizadas na 

sala 27 do PRODER bloco 1, depois de reserva do espaço, a fim de garantir a privacidade aos 

participantes e uma melhor acomodação de todos para êxito do trabalho. 

 

3.2 Sujeitos da pesquisa 

 

O trabalho de campo iniciou com os primeiros contados com os universitários, 

posterior a definição dos sujeitos de pesquisa. Estes por sua vez, foram escolhidos por 

representarem política e academicamente a comunidade universitária de alunos da UFCA. 

Para esta amostra intencional e respectivo Grupo Focal Dall’Agnol e Trench (1999) sugerem 

a participação de 6 a 15 membros, que apresentem características que se assemelhem entre si 

e que seja realizada pelo menos dois encontros com o grupo. Estes princípios foram seguidos. 

No início da pesquisa a UFCA era composta por 11 cursos: Barbalha (Medicina); 

Juazeiro do Norte (Administração, Biblioteconomia, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, 

Design do Produto, Comunicação Social-Jornalismo), Filosofia e Educação Musical; Crato 

                                                           
4 Decreto n. 6.096, de 24/04/2007, projeto de expansão do Ensino Público Superior, iniciado no governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva (BARRETO; CHACON; NASCIMENTO, 2012). 
5 Disponível em: <http://www.ufca.edu.br/portal>. 
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(Agronomia). Foram dois encontros, após 3 tentativas de quórum e os critérios utilizados para 

a escolha e inclusão, foram de acordo a disponibilidade dos alunos a participação do estudo 

todos alunos de graduações de cursos da UFCA. Estes representantes membros de Centros 

Acadêmicos ativos nos cursos de graduação da Universidade Federal do Cariri foram: 1 de 

Jornalismo, 1 de Biblioteconomia, 1 de Design de produtos, 1 de Agronomia e 3 do curso de 

Medicina (compareceram espontaneamente, justificando serem membros com características 

específicas, especialmente por que um deles estava saindo da gestão, outro era da gestão 

anterior, mas iria permanecer e o último acabara de compor a nova diretoria).  

Os outros cursos de graduação não apresentam atividade acadêmica ativa (em 

funcionamentos) como Educação Musical ou não participaram por livre escolha Filosofia, 

após convites por intermédio do grupo criado em rede social, decidiu por não participar. No 

curso de Administração, que mesmo com uma história de participação no cotidiano 

universitário, os recentes membros da atual gestão decidiram não participar. Engenharia de 

materiais e Engenharia Civil não deram justificativa. Apenas os cursos de graduação foram 

solicitados à participação da pesquisa em virtude dos sujeitos dos mesmos serem os jovens 

universitários que preenchem a maioria das vagas disponíveis. Com isto, justifica-se a não 

solicitação para os alunos do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável 

(PRODER), que em sua maioria não poderia compor a amostra, já que extrapolam a faixa da 

juventude de 16 à 29 anos definida pelo Estatuto da Juventude brasileiro como já comentado 

anteriormente.  

FIGURAS DO COTIDIANO UNIVERSITÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Procedimento metodológico 

 

Segundo Gil (1999) o objetivo em pesquisar é encontrar soluções para um problema 

através da utilização de procedimentos científicos, ações estas necessárias na busca de 

informações que responda às inquietações problematizadoras.  
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A presente pesquisa é de natureza básica de ordem exploratória por objetivar a 

familiaridade com o problema, acendendo para novos conhecimentos. Por isso foi enfatizada 

a abordagem qualitativa do problema, que segundo Minayo (1996) viabiliza um conhecimento 

aprofundado das relações e ao acesso a um universo de significados, atitudes, valores e 

motivações frente aos fenômenos humanos. Em consonância, Gil (1999) considera esta 

abordagem também pela relação entre o mundo objetivo e o subjetivo, processos e significados 

que lhe é inerente, com a articulação de material Bibliográfico composto por levantamento de 

artigos científicos e referências e pesquisas já publicadas que contemplem os objetivos desta. 

Conforme Queiroz et al. (2007), as pesquisas qualitativas podem ser desenvolvidas a 

partir de vários métodos e instrumentos para coleta de dados a exemplo da observação 

participante. As autoras complementam que para conhecer ou compreender fenômenos e 

pessoas, sistematizar e objetivar técnica cientificamente, faz-se necessário observar a aplicação 

dos sentidos investidos pelos participantes na realidade como fonte de dados.  

A observação Não-participante nos momentos dos seminários de implementação 

sobre a UFCA também foi recursos importante pois na concepção de Quivy e Campenhoudt 

(2003), permite ao pesquisador-observador um olhar que não exista interação direta e 

intencionalmente, sugerindo mais liberdade aos sujeitos da observação. E também a 

Participante quando da interação com os sujeitos da investigação através de Grupo Focal para 

aprofundamento e ampliação do conhecimento sobre o objeto estudado e na oportunidade das 

reuniões gerais com o diretório estudantil (composto pela Pró-reitoria de assuntos estudantis – 

principalmente sobre carteirinhas de estudante, bolsa de auxílio residência e acesso ao 

restaurante) e a magnífica Reitora da UFCA (sobre a recepção de calouros novatos contra 

“trotes”, calouradas e concurso público para preenchimento de vagas efetivas de professores, 

Evento do Encontro Universitário, investimento de recursos para a infraestrutura da 

Universidade e mais autonomia no que diz respeitos aos eixos ensino, pesquisa, extensão e 

cultura com interdisciplinaridade.  

Desse modo, além do concerto e fim da quarta etapa do bloco, esclarecimentos sobre 

o processo de licitação, aprovando o orçamento a emenda parlamentar que adiantou orçamento 

de 20 milhões, a construção do prédio de 5 andares que constará dos espaço para CAS e DCE, 

já licitado, 5 milhões para a construção da residência universitária com 220 vagas, o 

restaurante mais refeitório no primeiro andar, que será climatizado; o centro de pesquisa do 

semi-árido, sendo que 10 milhões será para a construção do centro integrado de cultura, com 

teatro, cinema e um embrião do museu com a história da região, onde por exemplo a 

biblioteconomia poderá atuar, entre outras questões. 
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Por também ser um método direto de investigação social as pesquisas participantes 

permite a pesquisadora perceber comportamentos espontâneos assim como a comunicação 

não-verbal e respostas a varáveis de fenômenos que demonstram reações e atitudes também 

espontâneas de forma autêntica, tornando o pesquisador-observador componente do fenômeno 

observado, interagindo, registrando o que acontece no momento que sucede.  

O papel da pesquisadora se utilizando da observação participante, além de subsidiar 

para analisar a realidade social, percebe melhor o grupo “tentando captar os conflitos e 

tensões existentes e identificar grupos sociais que têm em si a sensibilidade e motivação para 

as mudanças necessárias” (QUEIROZ et al., 2007, p. 278). Os autores afirmam ainda que:  

 

O pesquisador não está simplesmente olhando o que está acontecendo, mas 

observando com um olho treinado em busca de certos acontecimentos específicos. A 

observação ajuda muito o pesquisador e sua maior vantagem está relacionada com a 

possibilidade de se obter a informação na ocorrência espontânea do fato (QUEIROZ 

et al., 2007,p. 277). 

 

No caso das pesquisas exploratórias o pensamento do pesquisador é estimulado a 

gerar hipóteses, quando da condução dos debates. Gil (1991) esclarece que as pesquisas ainda 

podem ser descritivas e explicativas, dependendo do objetivo da mesma.  

No entanto, como o objetivo da atual pesquisa necessita explorar e esclarecer através 

da amostra selecionada sobre experiências diante do fenômeno estudado, além de contar com 

levantamento bibliográfico, subsidia a compreensão das respectivas relações na atual 

contingência para formular outras questões para outras pesquisas. 

A perspectiva fenomenológica nesta pesquisa auxilia ao pesquisador juntamente aos 

participantes interpretar a realidade frente a suas falas e experiências. Segundo Gil (199) 

apreende a consciência através da descrição da experiência vivida, interpretando assim a 

realidade daquele contexto. 

Em resumo, para tanto, os procedimentos metodológicos respeitaram etapas que vão 

desde o primeiro contato com o grupo a ser pesquisado, quebrando algumas resistências e 

possíveis barreiras de comunicação, esclarecendo a importância de cada membro no processo, 

passando pelo conhecimento prévio do objeto de estudo através de referências, documentos e 

registros do grupo propriamente em forma de dados, até uma terceira etapa onde os dados 

serão analisados.  
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É importante registrar que somente foi aplicada a técnica do Grupo Focal quando os 

participantes consentiram com assinatura de termo de anuência, livre e esclarecido, inclusive 

respeitando sigilo e cuidados sobre dados de forma ética. 

 

3.3.1 Grupo focal 

 

Os Grupos Focais segundo Caplan (1990) em sua aplicação geral podem ser 

ferramentas de acesso ao conhecimento das necessidades dos sujeitos da pesquisa, 

identificando os respectivos sentimentos e percepções. Em forma de reunião com um pequeno 

grupo sobre o objeto de estudo, a utilização nas pesquisas cujo método é de caráter 

fenomenológico o foco são as problemáticas que emergem no presente momento, através de 

uma investigação crítica e rigorosa.  

Para esta pesquisa as formas de comunicação (verbais e não verbais) são 

imprescindíveis para compreensão do fenômeno estudado. Neste sentido, Moreira (2004) 

sugere prudência ao momento da interpretação por lidar com significados que os sujeitos 

atribuem ao objeto. Gil (2009) complementa sinalizando para a importância em considerar o 

material subjetivo desta interpretação pelo pesquisador. De acordo com Abbagnano (2003), a 

abordagem fenomenológica é relativa à explicitação do implícito e que qualifica a manifestação 

dos sujeitos pesquisados sobre a essência do objeto em questão. 

Método de base filosófica, Kind (2004) contextualiza que o grupo focal foi utilizado 

pela primeira vez por Paul Lazarsfeld em 1950 na avaliação de respostas sobre um programa 

de radio e o índice de audiência. Há controvérsias do início da utilização do Grupo Focal, 

segundo Gatti (2005) já em 1920 foi empregado como técnica de pesquisa na área de 

marketing. Posteriormente Moreira (2004) informa que esta técnica foi sendo utilizada depois 

do início do século XX pouco em pouco em disciplinas diversas,para os mais variados fins 

por proporcionar coletas de dados a partir das falas dos participantes no espaço em grupo, que 

individualmente não seria possível. 

Depois dos anos de 1980, Gatti (2005) acrescenta que esta ferramenta passou a ser 

utilizada também com grupos de discussão, amadurecendo como técnica de investigação 

científica. Inclusive, pela importância sobre a percepção da realidade cotidiana, dos 

comportamentos, valores, simbologias e atitudes de pessoas quando inseridas num grupo. Para 

tanto, o moderador do grupo deve ter domínio dos objetivos articulados aos procedimentos 

sobre o objeto de estudo para melhor coleta de dados, partindo de um foco central, que no 

caso desta pesquisa é o exercício da participação dos Jovens. O autor também chama a atenção 
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para que no momento do agrupamento dos dados os mesmo não caiam em generalização, 

respeitando as divergências e opiniões, categorizando-as para aprofundamento da análise e 

percebendo a frequência com que posicionamentos se assemelham e se repetem. 

Iervolino e Pelicioni (2001) concordam que o Grupo Focal complementa o 

conhecimento relativo ao grupo a ser estudado através da percepção dos comportamentos e 

atitudes sobre o tema em questão através de conversas em perguntas e respostas livres, 

focando através da interação entre os participantes e o pesquisador a temática sugerida. A partir 

do cuidado pela moderadora (pesquisadora) em escolher participantes que sejam conhecidos 

uns dos outros, criar oportunidade de discussão em grupo, ficando atenta às características 

deste, para que sejam homogêneas, evitando varáveis relativas a divergências extremas de 

opinião e vivências. Assim, os participantes ouvindo uns aos outros agregam e formam suas 

próprias opiniões, compartilhando aos demais como “ambiente relaxado e condutor de troca 

de experiências e perspectivas” (p. 116). 

Nery (1997) aponta que para a utilização dos Grupos Focais se indica que 

primeiramente a população a ser pesquisada seja conhecida pelo moderador e que para iniciar 

a investigação sobre as motivações dos membros do grupo, contextualizar características 

específicas relativas à linguagem e localidade que os mesmos habitam, seguindo a linha 

qualitativa de pesquisa. 

Iervolino e Pelicioni (2001) ainda asseveram sobre os cuidados que continuam 

posteriores a escolha dos participantes, como o tempo a ser realizado, o ambiente do encontro 

para o grupo que deve permitir liberdade e bem estar, como também da qualidade dos 

equipamentos para a gravação das falas para respectiva análise dos dados em posterior.O 

controle a partir de fichas de auto-preenchimento informando dados gerais sobre o participante 

também auxiliam na análise dos dados dando garantia de sigilo. 

Iervolino e Pelicioni (2001) sugerem que seja feito explicações iniciais, com uma 

rodada de apresentação pessoal breve, para depois focar no estudo. A criação de tópicos 

temáticos funciona como estímulo às discussões pelo grupo, cabendo ao moderador prestar 

atenção dentro da sua condução e domínio de grupo sobre respectivos esclarecimentos quanto 

um tópico não ficar claro, como também, avançar na discussão dos próximos tópicos quando 

a temática saturar, estimulando os mais tímidos a participar sem constrangê-los ou forçá-los, 

ao mesmo tempo, sutilmente mediar o tempo de fala de outros participantes, fazendo o 

fechamento do grupo sem pendências. 

No caso da presente pesquisa o Grupo Focal aconteceu no formato de reunião, sendo 

2 encontros, com os jovens membros de 5 Centros Acadêmicos da UFCA. A participação foi 
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estimulada mediante a abordagem da problemática atual vivenciada a partir do processo de 

implementação da Universidade Federal do Cariri. Em meio ao processo de autonomia, os 

membros do CA foram convidados por serem representativos politicamente para os estudantes 

dos seus respectivos cursos dentro do movimento estudantil. Os mesmos referendaram áreas 

de formação diferente, mas que por pertencerem a mesma universidade e vivenciarem o 

mesmo cotidiano caracterizam a homogeneidade, o que inclusive enriquecerá a compreensão 

sobre o exercício de participação deste fenômeno. Os encontros foram mediados pela 

pesquisadora que baseada nos objetivos da pesquisa evitou a extrapolação temática, mas ao 

mesmo tempo, permitiu aos sujeitos da pesquisa liberdade para a fluidez das reflexões 

manifestadas e participações através dos discursos. 

A aplicação do método se dividiu em quatro etapas. Após um planejamento prévio 

pela pesquisadora de pontos como: Exercício de participação; Modelos políticos 

(representativo ou participativo); Autonomia; Processo de abertura e a regionalização do 

ensino público no Brasil e no Cariri; Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional 

Sustentável, norteado pelo objetivo da pesquisa e levantamento bibliográfico, a pesquisadora 

que também foi a moderadora na aplicação dos Grupos Focais. Convidou os alunos, nos 

espaços acadêmicos dos seus respectivos cursos através de grupo criado em rede social, os 

informado do objetivo da pesquisa e acordando sobre o cuidado com as informações a serem 

trabalhadas pela confidencialidade. Desde sempre foi esclarecido que as reuniões seriam 

gravadas, mas com sigilo de identidade e respeito aos dados colhidos. 

A segunda etapa foi dista no encontro inicial com os participantes. Logo num 

primeiro momento a pesquisadora agradeceu a colaboração e passou aos esclarecimentos 

gerais sobre a pesquisa, mas sem sugestionar os alunos com dados específicos. Houve então 

uma rodada de apresentação e foi entregue o termo de anuência concordando em participar e 

firmando ciência do que se tratava a pesquisa autorizando inclusive os dados registrados para 

fins de publicação científica. Logo após, foi repassada uma ficha de auto preenchimento (vide 

anexo) que solicitava dados gerais para organização da pesquisadora, mas mais uma vez foi 

esclarecido que a identificação seria por siglas e numerações e não pelos seus respectivos 

nome ou gênero: participante 1 (P1); participante 2 (P2); participante 3 (P3); participante 4 

(P4); e, participante 5 (P5), participante 6 (P6) e participante 7 (P7). 

Com a devolução à pesquisadora das fichas e termos, deu-se inicio a terceira etapa 

da aplicação da técnica do Grupo Focal agora propriamente dita. Neste momento foi solicitada 

pela pesquisadora que os participantes tentassem falar uma pessoa por vez, a cada tema 

estimulado em virtude a organização das comunicações assim como da clareza da gravação, 
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que evitassem conversas paralelas ou o domínio da discussão por apenas uma pessoa, falando 

da importância que todos tinham, inclusive, em proporcionar a oportunidade igual de 

expressarem percepções, opiniões, sentimentos e significado sobre o objeto de estudo. Para 

Caplan (1990), os grupos devem ser livres, mediados e estimulados pela moderadora para o 

fluxo dos assuntos associados à temática central, interagindo os membros entre si, mediando 

resistências, estimulando a integração para a participação satisfatória, sem objetivar 

unanimidade, mas ideias, opiniões e sentimentos, sobre o objetivo geral e os objetivos 

específicos, contabilizando encontros. 

O desenvolvimento e respectiva dinâmica dos dois encontros ocorreram baseados 

nos mesmos procedimentos, sendo inclusive ao inicio do segundo, repassada e repetida as 

mesmas informações do primeiro. Mas somente ao final do segundo dia foi realizada uma 

rodada de avaliação sobre a importância da pesquisa. 

Desta forma, a quarta e última etapa Bardin (2010) indica a utilização das unidades 

de análise para tratamento dos resultados, dedução e a INTERPRETAÇÃO: estas unidades 

foram submetidas ao cuidado descritivo no próximo capítulo, para interpretações das análises 

qualitativas de significados e respectivas relações teóricas no capítulo de resultados que 

finaliza a análise. 

 

3.4 Aspectos éticos da pesquisa  

 

A pesquisa foi aprovada pela banca de qualificação do Programa de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional Sustentável (PRODER/UFCA). A aplicação do método foi 

autorizada e documentada pelos sujeitos da pesquisa que será em momento oportuno 

encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa para respectiva análise em respeito aos 

princípios éticos que preservam a integridade dos participantes e instituição envolvida. 
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4 RESULTADOS DAS DISCUSSÕES E ANÁLISES DOS DADOS 

 

Considerando os percursos traçados por esta pesquisa, as formas de participação da 

Juventude Acadêmica como objeto de estudo, problematizaram e articularam a influência dos 

processos históricos do sistema educacional brasileiro com a atual vivência dos acadêmicos 

da UFCA. Ao longo das falas dos universitários, nem todos se colocavam verbalmente ponto 

a ponto, mas ao passo que as questões tocavam suas afinidades, expressões, suspiros e ditos 

contribuíam para a compreensão do grupo. Após um planejamento com base em levantamento 

bibliográfico para posterior análise e interpretação dos dados, o encontro com Grupo Focal 

atendeu pontos para esta discussão, especialmente: Exercício de participação; Modelos 

políticos (representativo ou participativo); Autonomia; Processo de abertura e a regionalização 

do ensino público no Brasil e no Cariri; Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional 

Sustentável.  

Os fatos que marcaram a vida acadêmica dos universitários, espontaneamente, eram 

associados à vida pública e evocava a relação das decisões coletivas para a melhoria de vida 

em sociedade, assim como acontece na Universidade. Na maioria das vezes os universitários 

concordavam que estas decisões eram roteirizadas pela ordem econômica, situação esta 

entrave e geradora de tensões pela incongruência dos valores da dominação capitalista frente 

às ações libertadoras e democratizantes da educação “o que acontece aqui é o que tá 

acontecendo lá fora, mas num concordo com o que tá acontecendo na sociedade” (P1). Não 

por acaso, esta relação, estimula a sociedade para participação direta em movimentos 

organizados, tendo em sua maioria a juventude na linha de frente das principais reivindicações: 

pela melhoria da vida no planeta.  

Esta atitude de oposição se faz imperativa segundo Teixeira (1976), pois não pode a 

educação ser elitista ou limitadora das capacidades humanas, inclusive, considerando as 

contingências sociais e arcabouço psicológico inerente a subjetividades dos educandos. A 

transformação do pensamento crítico da população foi apontada pela maioria dos participantes 

dos Grupos Focais, somente possível, quando do incômodo com a desigualdade social e 

injustiças diversas promovidas pelos abusos econômicos, como também pelo colapso dos 

recursos humanos e naturais, para que depois houvesse a mobilização do coletivo em prol das 

causas comuns. Os universitários acrescentam concordantes de que é necessário se impor, 

mesmo na contra mão de quem se mantém no poder decisório e que também, no caso dos 

universitários, apenas uma minoria se mobilize e participe (sobrecarregando esta parcela que 

tem desejo em representar os educandos). Mas iniciativas devem ocorrer para confrontar este 
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poder em vistas de mostrar a real necessidade da população e que também precisa estar junto 

deste debate através do exercício de participação, para vivenciar direitos humanos em prol do 

desenvolvimento sustentável para a qualidade de vida de todos/as. 

No entanto, os próprios universitários, unanimemente (como descrito em posterior 

nas descrições e análise dos dados), sentiam graves dificuldades em vivenciar o exercício da 

participação em suas experiências enquanto integrantes dos Centros Acadêmicos de seus 

cursos. Salientam como positivo o processo de implementação da UFCA, mas a forma de sua 

construção e transição limitou este acompanhamento de perto por toda a comunidade 

universitária (alunos, professores e servidores).  

Neste sentido, Morin (1980) acredita no encontro de saberes no lidar com as 

complexidades humanas, respeitando a multidimensionalidade, seja de ordem cognitiva, seja 

cultural, mas todos podem e devem colaborar para o bem comum. Surge ponto contraditório 

observado pela pesquisadora, pois ao mesmo tempo em que a crítica soa sobre os empecilhos 

ao acesso aos debates e construção desta transição em nível de gestão, também reclamam da 

dificuldade em nível micro dos Centros Acadêmicos conseguirem quórum ou significante 

adesão dos alunos em reuniões e eventos diversos para decisões sobre questões de interesse 

direto dos próprios alunos como restaurante universitário, carteiras de estudante ou integração 

acadêmica da recepção de calouros “os alunos estão insatisfeitos e aí elege uma Chapa para o 

CA, mas só ficam como observadores e nem cumprem um papel de fiscal e não cobram... mas 

é importante que todos estivessem incluídos no espaço do debate” (P4). 

Segundo Santos (2000) para entender o comportamento humano e suas ações deve-se 

voltar-se para o próprio homem, onde seu “atributo básico é a consciência e é através do 

processo de conscientização que toma posse da realidade” (p. 31). Então esta participação 

deve acontecer depois de uma conscientização de si mesmo, sobre as próprias necessidades, 

como também, na atuação coletiva sobre o fazer social e político na escolha através de 

processo democrático, a exemplo do voto, de um representante ou espaço representativo que 

também compreenda estes anseios acadêmicos, neste caso, legitimados pelos Centros e 

Diretórios Acadêmicos na universidade.  

Momento importante também desta pesquisa foi revelado na tendência de que o 

vivido em âmbito social é projetado nos comportamentos dentro das instituições de ensino. 

Isto é, existe sim uma inquietação da sociedade brasileira frente aos processos que a acomete, 

no entanto, apenas uma minoria sai de apenas reclamações e realmente incorpora a condição 

de cidadãs em plena democracia política e exige o cumprimento da constituição. No caso dos 

universitários não se verifica de forma diferente, sendo a sociedade espelho da ou na vida 
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acadêmica. Já que alguns dos atores que andam nas ruas, em ônibus superlotados, nas calçadas 

sem esgotamento sanitário, esburacadas e sem adequada acessibilidade, são os mesmos que 

frequentam os corredores acadêmicos e sentem distâncias dos gestores institucionais. Admitem 

assim que o modelo político que os mesmos vivenciam nos Centros Acadêmicos é, em 

primazia, representativo e não participativo “Ainda é Representativo. Porque ainda não 

conseguimos implementar essa discussão. A gente tenta puxar na assembleia para prever 

mudança política de participação” (P4). 

No decorrer desta investigação sobre o exercício da participação de jovens integrantes 

dos centros acadêmicos da Universidade Federal do Cariri as falas sobre autonomia alternavam 

entre a compreensão do desenvolvimento da autonomia individual, sobre as iniciativas e o 

sentir-se parte e por isto mobilizado a atuação como ator social, como também sobre 

autonomia universitária, pois a UFCA vivencia este processo. Para Peixoto (1997), a iniciativa 

de emancipação como partiu de uma emenda constitucional do Ministério da Educação e 

Desporto deve averiguar a diversidade existente nas universidades brasileiras, em vistas a 

serem menos burocrática, onde o poder decisório seja mais amplamente descentralizado e 

mais próximo da vida acadêmica, em favor de uma linguagem democratizante, a se fazer 

cumprir as sugestões propostas pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) sobre 

autonomia universitária. 

A necessidade da revisão do papel da educação sendo revista por estudiosos, políticos, 

gestores e principalmente a população, é também comentado por Severino (2009) enfocando o 

compromisso ético que os processos educacionais transcendem, superando as forças de 

dominação e alienação, para efetivação humanizadora da justiça social. O mesmo autor articula 

a importância institucional, que faz lembrar o dar conta das dimensões da sustentabilidade, no 

caso das universidades como ferramenta disponível ao homem para cuidar da sua existência 

na terra, dando conta de um respeito epistemológico sobre o sentido da construção do 

conhecimento, baseando-se em uma metodologia técnico-científica sensível, voltada para a 

investigação das problemáticas humanas e respectivas soluções. Para tanto, Severino (2009) 

reforça que é indispensável um currículo estratégico didático-metodológico eficiente. 

Segundo Saviani (2013), revendo as lacunas deste processo educacional, quitando as 

dívidas com o passado e convidando os atores sociais a participação, renovam-se as 

perspectivas para a contínua construção de um Sistema Nacional de Educação que atenda de 

forma integrativa e de qualidade a população do país. Em vistas também a cuidar das crianças 

e jovens como chama a atenção Marshall (1967) para que as novas gerações se beneficiem e 

desenvolvam o mundo com mais consciência e solidariedade. 
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As iniciativas em nível de federação foram consideradas, assim como a compreensão 

sobre a abertura e regionalização do ensino público. Este ponto também foi comentado 

articulado com o novo cenário democrático brasileiro de acesso ao ensino e estímulo à 

formação profissional de forma positiva pelos universitários. Outra relação direta desta 

descentralização foi com o Desenvolvimento Regional Sustentável e a importância que os 

jovens acadêmicos da amostra relataram em conhecer as demandas locais e dar respostas a 

sociedade. Mesmo que houvesse uma dificuldade em definir o que realmente viria a ser 

Sustentabilidade, mas as falas contemplaram que a forma de viver depende da participação de 

todos para a melhoria da vida comum. 

 

A sustentabilidade é um conceito polissêmico que por si mesmo não define um único 

marco interpretativo e ideológico, mas transita entre diferentes matrizes discursivas 

sendo disputado ideológica e semanticamente. Por essa razão é interessante tomar a 

noção de sustentabilidade como um horizonte de compreensão dos processos de 

transformação sociedade contemporânea (CARVALHO, 2007, p. 05). 

 

Esta visão de mundo, de ser humano que localiza a educação como meio 

imprescindível ao Desenvolvimento Sustentável, eleva a condição de homem a excelência das 

relações. Deheinzelin (2012) transforma esta perspectiva em esperança e comenta que o sonho 

que vivemos hoje foi sonhado por outros, “aos que seguiram sonhos sejam das inovações 

tecnológicas, sejam das formas do bem viver em sociedade” (p. 10), é certo que às vezes não 

são os mesmos sonhos, mas se pensarmos no bem comum com certeza nos encontraremos 

felizes no futuro. A autora defende que a felicidade não pode ser proporcional a capacidade de 

consumo, deve-se olhar o futuro de forma diferente, “no desejo de um mundo melhor que aí 

sim inspire melhores escolhas, para uma vida verdadeiramente sustentável” (p. 11), para não 

gastarmos tempo, nem a natureza, nem nossas relações com sonhos equivocados. 

Estas mudanças, para serem sustentáveis, abarcam as dimensões humanas econômicas 

que diz dos investimentos mercados, moedas, mas também sociopolítica quando do exercício 

de direitos para a vivência e a conscientização das relações existentes entre estas formas de 

capital e instituições públicas e privadas, sobre a articulação de redes e movimentos que darão 

conta das suas demandas da monetária à solidária, compreendendo as outras. A autora ainda 

complementa em consonância as respostas desta pesquisa que os direitos e a governabilidade 

devem caminhar de mãos dadas aos cuidados com os recursos ambientais naturais, com 

tecnologia responsável em prol da construção do conhecimento cultural de forma simbólica e 

real e, mais ainda, abraçados à perspectiva multidimensional, desde o planejamento de ações 

as avaliações sobre a melhoria de vida. 
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4.1 Conhecendo e discutindo melhor os dados 

 

A análise de conteúdo, segundo Bardin (2010), foi subsidiada através da coleta de 

dados pela aplicação da técnica do Grupo Focal por meio de gravação de áudio, além da 

observação e participação da pesquisadora em outras oportunidades que os jovens 

representantes dos Centos Acadêmicos (CA’s) estiveram reunidos. Exemplo disto foram os 

encontros com a Reitora da Universidade Federal do Cariri (UFCA) sobre questões relevantes 

a integração e articulação estudantil e esclarecimentos sobre orçamento, como também 

encontro com a Diretoria de Assistência Estudantil (DAE/UFCA) sobre carteiras de estudante 

e resultados de pesquisa de opinião no acesso ao refeitório, qualidade da alimentação e 

serviços prestados e repasses do último Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (FONAPRACE) e articulações com outras Instituições de Ensino 

Superior do Ceará. A presença da pesquisadora na solenidade de posse da reitoria (diretoria 

administrativa e acadêmica) e nos seminários realizados no campus Barbalha sobre a 

implementação da UFCA, auxiliou para compreensão do processo de autonomia da 

Universidade. 

Como já descrito nos procedimentos metodológicos, o principal recurso para coleta 

de dados foi o Grupo Focal sistematizando as expressões verbais e não-verbais, que 

possibilitaram maior compreensão sobre o objeto de estudo. Para os encontros, os 

representantes de CA’s foram solicitados a participar através de um grupo criado em rede 

social e na sequência, com a anuência dos mesmos, foram realizados dois grupos focais. Em 

princípio seriam quatro encontros, bastando os dois momentos para saturação das unidades de 

contexto, também em virtude da dificuldade em conciliar horários.  

A primeira sessão foi composta por esclarecimentos e objetivos do estudo, roda de 

apresentação, incluindo pertinência da pesquisa, assinatura do termo e preenchimento de ficha 

com dados gerais. A condução dos grupos procedeu a partir da exposição da modalidade de 

tópicos abertos e questionamentos diretivos (a exemplo de participação e autonomia) e a não-

diretivos (a exemplo de modelos políticos), de acordo com Debus (1997). 

O procedimento para a segunda sessão aconteceu de forma semelhante, mas ao final 

no fechamento houve a sintetização dos pontos focados e avaliação breve sobre a experiência 

de participação na pesquisa pelos jovens acadêmicos. A duração de cada encontro não 

excedeu duas horas, como sugere Dall’Agnol e Trench (1999).  

Dessa forma, para a análise de conteúdo sua descoberta e compreensão aprofundou a 

articulação com a fundamentação teórica, considerando contextos, frequência e significados 
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gerais das falas e integração do grupo. As opiniões e ideias quando partilhadas 

perceptivelmente influenciavam reciprocamente os participantes, permitindo associações e 

novas reflexões sobre a análise do sentido para a respectiva classificação das categorias e 

interpretações (a serem descritas no próximo tópico). 

Também nesta oportunidade de análise, a hipótese sobre os modelos políticos de 

participação e outras questões levantadas na pesquisa foram verificadas e abalizadas frente à 

comunicação implícita dos participantes, descobrindo conteúdos latentes sobre o não dito 

(exemplo de risos) e o que foi dito, realizando leitura e registro das impressões, organizando o 

material sobre as partes mais significativas.  

Na concepção de Bardin (2010), este método é bastante adotado para tratamentos de 

dados em pesquisa qualitativa, por ser um conjunto de técnicas que viabiliza a análise em 

comunicação e sistematiza procedimentos frente aos objetivos sobre o conteúdo do que é 

relatado pelo pesquisado. Considerando as indicações da autora, para tanto, nesta pesquisa, a 

pesquisadora e moderadora com o material desta produção, repetido pelos participantes, criou 

categorias das Unidades de contexto, frases estas transcritas e registradas em quadro 

esquemático para o imprescindível e esmiuçado cuidado dos dados textuais. 

Importante ratificar que foram respeitados os aspectos éticos em pesquisa com seres 

humanos e que a confidencialidade será mantida. A técnica do Grupo Focal foi aplicada 

somente quando os participantes consentiram com assinatura de termo de anuência, livre e 

esclarecido, inclusive respeitando o sigilo e os cuidados sobre dados de forma ética. Esta 

oportunidade da pesquisa traz benefício tanto para efeito de documento histórico sobre a 

participação dos acadêmicos no processo de implementação, quanto para a memória 

institucional da UFCA, beneficência e contribuição social para futuros trabalhos e pesquisas 

afins.  

Neste sentido, para análise de conteúdo segundo Bardin (2010), inicialmente, os 

dados levantados a partir dos dois grupos focais e respectivas interpretações, foi considerado a 

descrição e análise sistemática e categorial das mensagens em sua totalidade, focando 

informações significativas, palavras ou frases, isto é, unidades de codificação, do momento 

prático da aplicação deste conjunto de técnicas. Durante o procedimento identificou também 

associações de conceitos de forma espontânea. 

Respeitando as etapas sugeridas por Bardin (2010), organizou-se a partir do material 

coletado um esquema para o desenvolvimento da primeira etapa que a autora denomina de 

PRÉ-ANÁLISE; foi realizada uma leitura geral do material (leitura flutuante) para a 

constituição do corpus do material digitado para posterior categorização no decorrer da análise, 
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organizando de acordo com a exaustão sobre a totalidade das falas, como também conteúdos 

que representaram significativa e pertinentemente o objeto em estudo, sem extrapolação do 

tema, delimitando de acordo com o objetivo a ser analisado. Neste momento, formulou-se 

uma tabela com: Classes temáticas; Unidades de contexto; Categorias e Subcategorias. 

 

4.1.1 Apresentação e discussão dos dados  

 

Para a coleta de dados, a dificuldade inicial foi de conseguir reunir os membros dos 

CA’s, tanto pelo fato dos horários não serem conciliáveis, tanto por argumentarem o momento 

letivo sobre o processo avaliativo de encerramento de semestre. Mesmo que os contatos 

tenham sido iniciados com um mês de antecedência, houve adiamentos e somente na terceira 

tentativa prevista em agendamento, foi possível realizar o primeiro Grupo Focal. Mas, 

posteriormente, a coleta de dados da pesquisa foi harmônica e satisfatória. 

Na ocasião dos grupos, os membros não demonstraram resistência à temática e a 

receptividade foi expressa na disposição a responder e no acolhimento à pesquisadora, sendo 

reconhecida pelos universitários a importância desta pesquisa para registro e marco histórico 

que a UFCA atravessa sobre seu processo de autonomia. Inclusive, pediram que fosse 

divulgada a data da defesa da dissertação para que pudessem acompanhar os resultados de 

suas colaborações. 

Assim, iniciado o grupo, a pesquisadora agradeceu a todas/os presentes e seguiu 

com esclarecimentos gerais sobre os objetivos e como seria a aplicação do Grupo Focal. 

Também foram tranquilizados sobre o cuidado ético, deixando-os a vontade para verbalizarem 

suas percepções, sentimentos e significados diante do proposto, conciliando falas e escutas 

dos outros membros, focando a atenção, estabelecendo combinados para que todos/as tenham 

oportunidade igual de se expressarem. E foi entregue o termo de anuência sobre cuidado e 

privacidade, dando autorização e liberdade à pesquisadora para utilização das opiniões e 

impressões registradas nesta oportunidade. 

Como já descrito em tópico anterior, ao iniciar o primeiro encontro com o grupo, foi 

entregue a cada participante uma ficha de auto preenchimento com perguntas relativas a dados 

gerais e pessoais, descritas na Tabela a seguir: 
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TABELA 1 – Perfil e código dos Participantes 

CÓDIGOS  
CARACTERIZAÇÃO P4 P2 P1 P3 P5 P6 P7 

Naturalidade J. do Norte-

CE 

São Paulo- 

SP 

J. do Norte-

CE 

Iguatú-CE Mossoró-

RN 

Fortaleza- 

CE 

J. do Norte- 

CE 

Período/sem 3º 8º 4º 4º 6º 3º 1º 

Idade  18 22 19 21 20 18 22 

Sexo  M M M M M F M 

Etnia Caboclo Negra --------- Caboclo Caucasiano Caucasiano Caboclo 

Religião Cristão Católica --------- ----------- Espírita Católica Católica 

Fonte: Ficha de auto preenchimento (Apêndice A). 

 

Os participantes prontamente preencheram a ficha deixando sem resposta sobre a 

Etnia P1 e sem Religião P1 e P3, não sendo questionados, pois as razões pelas quais não 

deram respostas não influenciavam diretamente na análise da percepção dos mesmos frente ao 

objetivo da pesquisa, ao contrário, segue a liberdade dos mesmos em responder ou não. O 

grupo se caracteriza homogêneo pelo fato de que os participantes são universitários, como 

também se identificam pela idade. Todos os participantes tinham entre 18 e 22 anos 

caracterizando a juventude que segundo o Estatuto da Juventude
6
 sancionado pela Presidenta 

Dilma, corresponde dos 15 aos 29 anos, sendo a faixa média que compõe a universidade 

brasileira. As características individuais dos membros do grupo enriquecem os resultados que 

segundo Minayo (2001) abrange a totalidade da investigação do problema. 

Interessante ressaltar, que apenas uma participante P6 era mulher. Este aspecto 

levanta outra hipótese de que os homens predominam os espaços de participação e de 

representação na Universidade (mas será guardado para trabalho em futuras pesquisas por não 

ser foco do presente estudo). Mesmo que a mulher tenha expandido suas atividades laborais 

profissionais das exclusivamente domésticas e na realidade do trabalho formal, como também, 

aceitado os convites a participar da vida em sociedade de forma plena, a discriminação 

característica da opressão histórica ainda privilegia papéis masculinos que segundo Araújo e 

Ferreira (2000), as deixam desproporcionalmente a parte destes processos. 

Com exceção de P2, os outros universitários se encontravam cursando antes da metade 

do período previsto para término dos seus respectivos cursos. Neste sentido comentaram 

brevemente que ao entrar no curso precisam de um tempo para se ambientar para aos poucos 

passarem a se envolver com o cotidiano acadêmico. Mas ao final do curso, com os prazos 

para entrega de trabalhos de conclusão e eventos da formatura, os pensamentos se desviam 

para o cotidiano agora do trabalho. 

                                                           
6
 Instrumento legal - Lei 12.852/2013 - determina os direitos dos jovens garantidos e promovidos pelo Estado 
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P1, P4 e P7 afirmaram ser do município de Juazeiro do Norte, outros têm origem de 

outras regiões, vieram residir no Cariri facilitando o acesso a universidade, ratificando a 

história sobre o acesso ao ensino superior. O processo de interiorização iniciado em 1950, é 

atualmente apresentado pelo Censo Escolar da Educação Superior/INEP (2010), indicando 

que o número de universitários no Brasil ultrapassa os 6 milhões em mais de 3 mil IES. 

Mesmo que aproximadamente a metade deste número ainda se encontre na parte Sudeste e 

capitais do país, a interiorização do Ensino Público Superior é uma realidade. Hoje existem 

opções, dando mais liberdade a partir dos processos seletivos no Enem.  

Antes propriamente de sugerir o primeiro tópico temático, aconteceu uma rodada de 

apresentação (tanto no primeiro quanto no segundo dia) baseada no roteiro sugerido na ficha 

de dados gerais (já apresentada anteriormente e em apêndice A), onde os mesmo apresentaram 

um breve histórico da fundação e currículo de participação dos Centros Acadêmicos a qual 

representam (apresentadas em posterior). 

Quando foram transcritas as falas dos membros pela pesquisadora, foi interessante 

perceber a integração do grupo e como todos os participantes são perspicazes e dominavam 

sobre os temas afins a universidade. A interpretação das expressões e comunicações não 

verbais foi fluida frente a análise quando sistematizada as categorias. Baseado nas falas então 

foi possível sistematizar as seguintes Classes Temáticas:  

a) CLASSE TEMÁTICA I: Participação e percepção sobre a realidade na UFCA 

QUADRO 1 

Categoria Subcategoria Unidade contexto  

Participação Definição  6 

 Importância 4 

Categoria Subcategoria Unidade contexto 

Exercício de participação Avaliação 12 

 Modelo político: representativo ou participativo 5 

Categoria Subcategoria Unidade contexto 

Autonomia Da Atuação  10 

 Ao Processo de implementação 14 

 

b) CLASSE TEMÁTICA II: Juventude e cotidiano universitário na UFCA 

QUADRO 2 

Categoria Subcategoria Unidade contexto 

Identidade acadêmica Cultura universitária 16 

 Gestão universitária 6 

 Descrição do CA e Ser do CA 6 

Categoria Subcategoria Unidade contexto 

Juventude, Universidade e processos Movimento estudantil 5 

históricos Articulação e História 2 
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c) CLASSE TEMÁTICA III: Percepção dos representantes de CA’s sobre a Educação Pública 

Superior no Brasil e na UFCA e sua relação com desenvolvimento 

QUADRO 3 

Categoria Subcategoria Unidade contexto 

Ensino Público Superior Legislação  4 

 Acesso  3 

 Processo de Regionalização e 

Descentralização das IES 

2 

Categoria Subcategoria Unidade contexto 

Relação do Desenvolvimento 

com a Ensino Público Superior 

Momento político  7 

 

d) CLASSE TEMÁTICA IV: Sustentabilidade: definição e respectivas relações 

QUADRO 4 

 

Categoria Subcategoria Unidade contexto 

Definição de  Dificuldade de definição  4 

Sustentabilidade Forma de viver 3 

Categoria Subcategoria Unidade contexto 

Relação da Sustentabilidade  Função da universidade 3 

com o EPS no Brasil Articulações entre as ações institucionais, 

os jovens acadêmicos e a sociedade 

2 

 Demandas locais 6 

Categoria Subcategoria Unidade contexto 

Relação da Universidade e 

Dimensões da sustentabilidade 

A articulação da dimensão político-

institucional com a social  

3 

 

e) CLASSE TEMÁTICA V: Avaliando a experiência e o recente status de Universidade 

QUADRO 5 

Categoria Subcategoria Unidade contexto 

Sentimento e/ou significado presente Papel da Gestão universitária 7 

 

Ao final foi feita uma avaliação breve sobre a importância da participação na pesquisa 

e como tinha sido esta experiência e todos os membros concordaram com a relevância da 

mesma assim como da satisfação em poder ajudar uma “colega estudante” (P5). 

Descreve-se, então, a partir da contribuição dos universitários o material compreendido 

sob análise. Nesta segunda etapa, Bardin (2010) indica a realização de aprofundamento do 

estudo sobre o material ou DESCRIÇÃO ANALÍTICA: classificação e a análise sistemática 

das categorias. Neste momento foi realizado o recorte dos códigos escolhendo as unidades de 

contexto repetidas e com semelhança temática, organizando-as de acordo com a classificação. 

Esta última dispôs os conteúdos de acordo com a respectiva abrangência destas categorias e 
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subcategorias, articulando as falas dos participantes com as contribuições dos teóricos 

utilizados como base e fundamentação. 

Então, as falas colhidas em grupo estão apresentadas sistematizadas pelas classes 

temáticas, auxiliando didaticamente o acompanhamento dos resultados do método: em 5 

Classes temáticas, 11 Categorias, 21 Subcategorias e 108 Unidades temática ou de contextos: 

a) CLASSE TEMÁTICA I: Participação e percepção sobre a realidade na UFCA 

Esta classe temática apresentou contribuições contextualizando a UFCA acerca da 

participação dos jovens universitários e respectivas percepções, em princípio sobre definições. 

Quanto às 3 categorias e 6 subcategorias, que foram articuladas às 30 unidades de contexto, 

baseadas nas literaturas afins às temáticas.  

 Categoria 1: Participação 

Esta categoria compreende as definições de participação pelos universitários. 

Importante a percepção dos mesmos indicando a necessidade de envolvimento por parte da 

comunidade acadêmica, como lembra Castro (2008), a saber, se sente parte desta construção, 

considerando suas subjetividades e contextos do seu espaço social. Outra questão se encontra 

na própria definição. Demo (1999) comenta que participação é conquista, mas conceituá-la, por 

vezes se torna vago, pois a mesma é processual, inacabada e se faz necessário contextualizar, 

“significando um processo infindável de ‘vir-a-ser’” (p. 532). Quando foi solicitado pensar 

sobre Participação, neste momento os participantes refletiram alguns poucos segundos e foram 

colaborando construindo a definição em grupo, pois se percebeu que não havia conceito único. 

 Subcategoria 1: Definindo participação 

Nesta subcategoria, sugestões de conceitos sobre participação, contribuíram para a 

construção de uma definição: 

 
É a disponibilidade para ajudar em prol de um grupo e a abertura para o diálogo 

(P2).  

Importante também saber da quantidade de estudantes que se envolvem, não é a 

parte mais importante, mas necessária (P5). 

Participação é quando todos estão juntos por um objetivo (P3). 

E que todo mundo tem que participar, pois a responsabilidade também é de todos 

(P5). 

Aqui, cada curso tem sua autonomia, mas nem sempre foi assim. A comunidade 

acadêmica teve que participar (P5). 

 

De forma fragmentada tipos de participação foram sendo compartilhado pelos 

universitários, concordando com Bordenave (2007) sobre existência de diversas possibilidades 

de participar como de fato, em família, ou de forma espontânea que é de acordo com a 

afinidade, necessidade e vínculo com a causa em questão. Segundo este autor esta participação 
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pode ainda ser voluntária ou imposta, perspectiva esta que se afina com a percepção de 

participação dos universitários. “A gente aqui tem uma forma de participar, o pessoal dos 

movimentos sociais tem outro, mas todos tem um motivo para isso” (P1). 

A compreensão sobre participação se mistura a sua importância e respectiva 

necessidade, pois os universitários indicam as diferentes formas de manifestação de acordo 

com a realidade e especificidade das motivações à participação. Segundo Castro (2008), é 

importante também considerar a participação como meio pelo qual os jovens se relacionam 

com o coletivo e assim expressam uma tentativa de ser reconhecidas suas demandas subjetivas 

e não só como aplicativo de mecanismo para reivindicações através das agremiações ou no 

caso aqui, da representatividade dos Centros Acadêmicos. 

 Subcategoria 2: Importância 

Nesta subcategoria é unânime pelos universitários a importância do processo de 

participação inclusive como artifício para distribuição do poder de decisão. Foi também 

comentado que este espaço se não for democraticamente vivido, processos de dominação e 

imposição de poder acontece ao que Bordenave (2007) chama a atenção sobre a intenção de 

uma ideologia dominante que é conter a participação dos grupos para manutenção do seu 

poder sobre os mesmos, “sabemos que se não participarmos outros vêm e usam o espaço” 

(P1), mais que isto pode, segundo P6, “não ser estratégico”, inclusive BIB1 complementa: “É 

importante a participação porque quem ganha quer que todos sigam a sua política, mas 

também para quem domina, não envolver todos, é um tiro no pé” (P2). 

Neste momento, os universitários articularam a importância à prática da participação: 

“só consigo ver a participação, participando” (P1) e foram relatando parecer sobre como 

acontece o exercício desta participação frente as suas experiências. 

 Categoria 2: Exercício de participação 

Esta categoria permeia toda a temática e em vários momentos foi citada gerando 

unidades de contexto, associando este exercício ao acesso às ferramentas de mobilização. 

Interessante que foi citado pelos universitários uma variável específica que dificultava a 

comunicação e consequentemente a articulação entre os cursos e acadêmicos: a disposição da 

dos prédios da universidade. A construção arquitetônica em forma de blocos divididos em 

áreas e mais ainda a distância entre os 3 campi, interfere na articulação entre os estudantes e 

de forma unânime concordam que inviabiliza a participação. Por isto, esta questão também se 

apresentou diretamente relacionada ao processo de avaliação da participação da comunidade 

universitária. 
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 Subcategoria 1: Avaliação da participação 

Neste momento, os universitários justificaram que fatores extrínsecos às intenções 

dos representantes impedem e inviabilizam a articulação com a comunidade acadêmica: 

 
Se eu pensar em participação eu só penso se primeiro pensar nas condições para 

participar, as condições para esta participação, assim do exercício, com acesso 

igualitário para o processo ser democrático (P1). 

Não é efetivo (a participação), porque, inclusive, não se adquiriu a identidade da 

UFCA, por sermos isolados sem estímulo para participar... Se houvesse essa 

integração melhorava essa participação (P4).  

A descentralização dos cursos dificulta e não tem contato e é ruim (P2). 

É também um distanciamento a arquitetura, cada bloco com seu trabalho. Não tem 

espaço de convivência (P1). 

Outra preocupação dos CA’s era a de promover a maior participação possível dos 

estudantes do curso, pois além do evento (eventos acadêmicos) possuir caráter 

estudantil, este também possui caráter científico o que faz com que o evento funcione 

como estimulo para que o corpo discente de cada curso possa desenvolver trabalhos 

e submetê-los para cada evento de forma a promover sua participação (P2). 

 

Para alguns representantes dos CA’s é visível que para muitos universitários as 

problemáticas da universidade se restringe a problemas de sala de aula ou de infraestrutura e 

que discussões mais politizadas em âmbitos sociais mais amplos segundo P1 não acontecem 

frequentemente e se o CA promove muitas vezes os estudantes em geral não participam 

ativamente.  

Os alunos estão insatisfeitos e aí elege uma Chapa para o CA, mas só ficam como 

observadores e nem cumprem um papel de fiscal e não cobram... mas é importante 

que todos estivessem incluídos no espaço do debate (P4). 

 

Apresentar o problema, mas também trazer solução... pode sugerir para que melhore 

a exemplo da biblioteca (P5). 

 

E mesmo com os novos cursos do jeito que tá vai ficar isolado ou querem mesmo 

isolar os cursos, para sentir UFCA com esse gás, para melhorar participação tem 

que articular, tá mais próximos (P2). 

 

Outro ponto: tirar um ponto do vínculo foi bom tanto para vcs como pra gente...esta 

ordenamento de recursos, embora a med esteja distante, em uma visão sistemática-

geográfica, mais perto e burocrática ter mais perto autonomia na região do Cariri, 

nosso sonho é fazer integração. Se vcs acham que a gente gosta...! É totalmente ao 

contrário; Fazer integração no festival das cores. Mas não só na faculdade de 

medicina, mas na UFCA (P5).  

 

Nesta subcategoria, pela condução da temática, importante se fez instigar sobre a 

avaliação que os universitários podiam fazer da participação dos acadêmicos e deles próprios 

sobre este exercício. Segundo Pateman (1992), participar em si já é uma formação para o 

próprio exercício de participação e quanto mais se exerce, mais se capacita para intervenções 

e deliberações sobre as necessidades da vida social, vivendo plenamente a democracia. 



 79 

Participação e a convivência nesse processo é disseminar conhecimento que é 

dentro de uma perspectiva pessoal, mas que é bom para todos (P4). 

A gente que faz o CA sabe, inclusive, aprende fazendo, mas não existe tanta 

participação, por mais que a gente tome iniciativas, faça de tudo, os alunos não 

participam (P3). 

E também repito, é esse distanciamento... a arquitetura, cada bloco com seu 

trabalho. Não tem espaço de convivência. O SIGAA virou empecilho, o facebook 

funciona mais que o portal institucional da universidade (P1). 

 

Interessante que esta discussão naturalmente fez levantar pontos para modelos 

políticos que foram comentados anteriormente criando uma subcategoria descrita na sequência. 

 Subcategoria 2: Modelo: representativo ou participativo 

Neste momento para a moderadora ficou claro que a opinião dos universitários com 

relação ao exercício de participação da comunidade acadêmica é atravessada por modelos 

políticos. Os participantes da pesquisa aqui em maioria alteraram a voz e estavam tão 

envolvidos com a temática que a moderadora teve que intervir pedindo que um falasse a cada 

vez, pois estava se tornando um debate de ideias. Depois desta intervenção as falas mais 

sincronizadas se tornavam complementares sobre o que entendiam por modelo político e a 

experiência dos mesmos sobre processos democráticos. Concluíram que o modelo 

predominante era de uma democracia representativa, pois acompanhavam as tendências de 

organização política que acontece no Brasil. Mas que entendem também que o fato de, 

segundo (P2), “elegerem um grupo para representar uma comunidade não quer dizer que eles 

defendam só seus interesses”, por isso a “necessidade de ser mais participativa para que 

quem está na gestão saiba o que se passa e que decida também” (P5). 

 
Ainda é Representativo. Porque ainda não conseguimos implementar essa discussão. 

A gente tenta puxar na assembleia para prever mudança política de participação, 

para a gente ter um modelo de participação mais efetivo. Funciona assim: tem que 

ter regularidade de frequência. Devem ocorrer 3 reuniões aí tem umas regras a 

seguir, por exemplo, de só votar nas assembleias quem vai a 3 seguidas, mas 

estamos avaliando se não inibe... mas também é necessário ser assim para que a 

pessoa se sinta com o tijolo para se sentir fazendo parte da construção. Espero 

fazer o debate sobre o organismo político (P4). 

Poderia dizer que é representativo (do CA). Porque os estudantes participam no 

momento que se elege a diretoria... No próprio estatuto prever que a partir do 

momento que entram na faculdade já devem se integrar ao centro acadêmico, mas 

que lógico que quem passou pela eleição quem vai compor a diretoria. Seria assim: 

desde o primeiro ano segundo o estatuto todos se integram. Participar é votar 

também, mas devem participar ativamente e sempre, e não só na hora de cobrar que 

é para diretoria do CA! (P5). 

Representativo, mas que não era só para a gestão como representação discente, 

todos tem que opinar, discutir novas propostas, essas coisas (P4). 

Como é um curso tecnológico de dois anos e meio com especialidade uma gestão é 

muito rápida, eu acho, passa rápido. No inicio de 2010 entrei por influência dos 
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alunos, mas foi desativado em 2011. Em 2011, pela necessidade dos alunos de novo 

foi procurada a antiga gestão para mudar a realidade, para não ficar assim como 

inexistente. Aí, aconteceu uma assembleia com a participação de 90% de 

participação, fomos procurar a coordenação do curso para ter uma participação 

legal e para ter uma pressão em cima... então, é meio termo participativo e 

representativo que o CA tem muita responsabilidade. Aí,várias ações, daí, oficinas, 

como conseguimos mais laboratórios, mais pessoas para o curso... é assim uma 

construção, que está todo mundo construindo assim (P3). 

 

Com exceção de um dos presentes, a maioria afirmou que o modelo seria 

representativo. Inclusive, que não viam muita diferença comparando ao que acontece no 

Brasil em nível de governos tanto na instância Nacional, como também em nível de Estados e 

Municípios. Por mais que seja prevista pela Constituição Federal no Art. 204, a participação 

da sociedade como eixo fundamental para gerir e controlar ações que se apresentam por meio 

de organizações representativas, para que seja formulada e efetivada política, a Universidade 

pode ser um exemplo de que a comunidade acadêmica não se envolve e se organiza 

efetivamente sobre a participação das questões universitárias, assim como, na opinião 

significativa da amostra de universitários, também da sociedade diante da vida coletiva. 

 Categoria 3: Autonomia (Esta categoria compreende a questão da autonomia)  

Neste primeiro momento foi tratada diante da percepção individual e coletiva. Mais 

adiante, em outra categoria foi abordada em sua relação institucional. De acorro com 

Sguissardi (1998), a autonomia universitária é diretamente proporcional a atuação de uma 

gestão democrática. A mesma aqui articulada e associada por alguns dos universitários através 

da questão da participação, como também, relacionada a liberdade e ao espaço cedido ou 

conquistado pelos processos educativos e respectivos espaços legítimos de discussão.  

 Subcategoria 1: Atuação 

Esta subcategoria apresenta participação diretamente proporcional à prática e a 

responsabilidade da atuação nos espaços de decisão. Segundo Freire (2008), a autonomia é a 

condição para a libertação das estruturas que oprimem um povo, para sua emancipação e 

reconhecimento sócio-histórico, sendo necessária praticar a busca através do conhecimento e 

necessidade de conquista de sua luta.  

 
Entendo autonomia como ter poder de decisão sobre as próprias questões, pessoais 

ou coletivas (P6). 

A gente entende que ser livre para escolhermos nossas vidas é o que ajuda, mas 

temos que nos sentir assim, não adianta o outro dizer para participar, isso é um 

processo que passa pela educação também e é difícil (P7). 

 

A autonomia foi citada sempre pelos presentes num contexto coletivo de participação, 
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mas também pensada sobre uma condição pessoal para ser vivenciada. Para Bordenave 

(2007), ainda pode ser afetiva quando esta atuação também traz satisfação. A autonomia, 

segundo o autor, sendo um ato prazeroso para quem se envolve na busca coletiva e 

instrumental, reconhece na participação coletiva a possibilidade em obter melhores resultados: 

 
Desejo de mudança. Que cada um acredite que tem sua voz, que não fosse só o 

centro acadêmico, mas de que o aluno acredite em si e participe diretamente (P5). 

Desejo de participar e não esperar. Se não, qualquer luta perde o sentido (P2).  

Todo estudante passa a ter voz na universidade se quiser e os cursos que escolhem 

ajudam a decidir o caminho e as questões da universidade. É papel de cada um que 

tem suas relações, inclusive a sua autonomia pessoal e entre cursos e os estudantes 

porque as mobilizações não podem resumir ao centro acadêmico (P4). 

 

A articulação que os universitários fazem sobre a atuação e responsabilidade dos 

envolvidos no processo também foram apresentadas: 

 
Atuação enquanto participação é complexa. porque a responsabilidade de quem 

está representando é muito grande. Responsabilidade também para todos porque 

também é a liberdade para cada um saber que tem que participar... Mas no caso do 

CA tem que ser imparcial, porque ao mesmo tempo que tem que pensar os benefícios 

para a comunidade acadêmica esta aberto a administração superior (P2). 

Era... Antes não tinha uma atuação e a única coisa que os alunos eram 

observadores. Em 2010 estava no segundo período, não tinha articulação, mas 

estava mais engajado, tô no fim do curso e é mais complicado, mas mesmo assim, 

com todas as tentativas parece que o CA é só de enfeite...Era ainda mais difícil 

antes, uma coisa bastante complicada, pois os alunos se preocupam quando falta 

alguma coisa para eles. Aí, a gente foi procurar meios de resolver isso, mais sobre 

matérias e professores, identificar demandas e problemas para laboratório, viagens 

não só no movimento, mas também ensino, extensão e produção acadêmica, essas 

coisas, mas nem esperava que eles atuassem junto... (P2). 

 

Na articulação da autonomia com a atuação também foram abordados a relação 

direta entre poder de decisão e de como se dá esta participação, inclusive enquanto qualidade 

e proporcionalidade 

 
Precisa de mais autonomia para que a qualidade da participação seja vista, que é 

no caso, por exemplo, da Lista tríplice (P1). 

Outra questão também é sobre paridade. No processo de escolha de Reitor, por 

exemplo, vejo falhas da participação do processo eletivo (P3). 

Se não tiver junto, alí, em cima, escolhem pela gente (P2). 

 

 Subcategoria 2: Da autonomia ao processo de implementação 

Nesta subcategoria percebeu-se a articulação entre os processos de autonomia 

individual, reconhecendo o que é previsto, legítimo e soberano perante a Constituição Federal 

(1988), inclusive sobre a capacidade normativa e de autodeterminação. Aos acontecimentos 
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nos processos educativos coletivos em nível de Brasil sobre a democracia, também se prever 

maior liberdade de participação dos sujeitos. Romanelli (2001) afirma que a educação como 

mediadora do sistema educacional e desenvolvimento para a mudança social, identifica 

demandas e amplia a percepção sobre a oferta e procura, “com o consequente equilíbrio entre 

a qualificação profissional e as necessidades do sistema de produção” (p. 70).  

Interessante então reconhecer a relação existente entre autonomia e a importância da 

implementação da UFCA, não só como oportunidade de formação profissional, mas de 

realização pessoal e mudança social. P6 ainda aponta que a demora no processo de 

implementação desta universidade perpassava por um processo de afinidade e decisão política: 

a “questão da falta de realização deste processo e essa demora era questão de identidade, é 

só ter um político que tenha afinidade com a região que num instante tudo se resolve”. Esta 

observação sobre a iniciativa de autonomia institucional através da implementação da UFCA 

se faz unânime quando da “vontade política, para criar uma nova universidade teve que ter 

líderes no Congresso” (P5). 

 

Sei das pendências históricas e dívidas políticas com essa região. Estruturas 

querendo se consolidar às custas do povo, mas com a universidade aqui fica mais 

difícil, aí a universidade virou uma expectativa e pra muita gente que sabe desse 

processo foi uma conquista sua implementação (P1). 

O marco do processo de implementação acho que está sendo como aplicar os 

recursos, que tem haver com a história da autonomia. Para dar mais retorno, da 

proporção e que não se concentra mais em Fortaleza. Desagrega até das políticas e 

a forma de qualificar os profissionais, fica diferente da capital já que a gente é 

interior. Aí o volume de investimento quando passar a vir é uma conquista, pois tem 

a autonomia e aumenta a possibilidade de crescimento da região e das pessoas, dos 

profissionais (P4). 

 

Esta preocupação com a formação foi ainda ampliada, quando relacionada a “falta de 

negociação (por parte dos gestores) com os alunos” (P1). E complementa “se eu não participar 

desta construção vou ser um estudante e depois um profissional construído para se vender ao 

mercado” (P1). 

Grupos até aconteceram, mas não vejo como um processo participativo, de criação, 

foi pouco debatido e a gente podia se prejudicar, mas já está batido o martelo. Por 

exemplo, Designer foi criado como um curso tecnológico, mas na universidade pode 

mudar para bacharelado...e não sei se isso vai prejudicar (P3). 

As iniciativas para pesquisa sempre existiu, congressos essas coisas, mas não 

sabemos como vai ficar o orçamento de apoio a essas participações, antes já era 

difícil, mas como não se falou disso, não sei (P6). 

 

Comentaram ainda sobre a lista tríplice
7
 e o processo de democracia. Segundo a LDB

                                                           
7
 A lista tríplice no processo de escolha eleitoral para reitoria universitária que organizada Conselho 

Universitário, nos termos da lei e estatuto universitário. 
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(1996), sobre a organização da universidade e direito de participação os segmentos de alunos, 

professores e funcionários devem está inseridos nos processos decisórios por compor 

colegiados, obedecendo a processos democráticos de gestão, ratificados pelo Ministério da 

Educação sobre a efetiva vivência da autonomia universitária, assim como das relações 

humanas no âmbito destas instituições de ensino público superior.  

Sguissardi (1998) entende que a última deve vivenciar liberdade didático-científica, 

assim como discutir sobre a gestão administrativa, financeira e patrimonial. Como o 

desenvolvimento democrático da gestão universitária propicia o envolvimento dos atores 

sociais no processo do cotidiano e de formação acadêmica, pode também relacionar as ações 

educativas dialógicas, com compromisso ético, sobre os princípios de justiça social, 

viabilizando instrumentos para emancipação dos educandos sobre as decisões acadêmicas. 

Esta realidade pode ser exemplificada no vivido pela transição da Universidade 

Federal do Ceará que desde 2005 se estende ao Cariri e que com o processo de autonomia 

universitária pela expansão do Sistema Federal de Educação Superior se desmembra para ser 

criada a UFCA (em 06 de junho de 2013). Ainda sobre a tutoria pela UFC, um dos 

universitários comentou: 

 
Eu avalio que a criação da UFCA foi um ganho, mesmo levando em consideração 

toda a problemática, mas havia muita burocracia e eu via pouco investimento, 

melhorar lá primeiro (em referência a sede em Fortaleza), para melhorar aqui e os 

problemas que tínhamos era por ser afastado e agora acaba ou diminui (P4). 

 

A avaliação positiva sobre a iniciativa de implementação foi compartilhada 

unanimemente pelos presentes, o questionamento foi quanto ao processo em si, sendo 

diversas vezes citados e criticados os eventos sobre o Seminário de Implementação
8
 que para 

os universitários não favoreceu a participação, além de ser desmotivante, quando alguns 

alunos escolheram não participar em detrimento de outras atividades: 

 
Houve os Seminários de implementação, mas a participação é bem pequena, CA 

divulga, mas não vem. O dia é livre, mas não vão. Poucas coisas ficamos sabendo, 

só uma parte (P2).  

Os alunos aproveitam o dia como dia de folga. E lá, deixa de dar informações num 

dia só, não dá para discutir num dia só; mas se se contrapõe, já foi discutido; não 

vai passar ou falar mais a respeito, é mais informativo (P2). 

Como cheguei este semestre minhas ocupações não me deixaram comparecer aos 

seminários. Vão ser 5 seminários com certeza quero me inteirar, mas o que vi...a 

metodologia não é convidativa, só palestra, se houvesse oficina...para entender 

mesmo como deve ser UFCA (P7). 

                                                           
8
 Sequência de eventos abertos a discussão e esclarecimento sobre o processo de implementação da UFCA, 

realizados no auditório da Faculdade de Medicina, Barbalha Ceará. 
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Sobrecarrega o tempo livre de descanso ou vai fazer algo se está por outro motivo e 

fica no auditório para participar. Informação dada é informação esquecida para 

mim. O processo gradativo é o que vai contribuir pra gente (P5). 
 

Neste sentido, para os universitários o formato dos seminários não foi viável para a 

participação dos alunos, segundo P1 “foi restrito”, pois o mesmo afirma que os Grupos 

Temáticos não absorveram a comunidade universitária e na hora dos Seminários já nãos mais 

se abriria para contribuições. 

 

Mas não é bem recente. Seminários são a divulgação dos GTs...preocupação com o 

bacharelado interdisciplinar. Mas se a pessoa participa, a universidade 

sobrecarrega em um dia que não tem aula, livre quando não ta lá (P4). 

Seminários são problemáticos porque já passou pelos GTs...agora é jogar as ideias; 

Mas não teve uma consulta sobre os institutos, professores...acho que tinha que ter 

consultado o curso (P4). 

 

As falas dos universitários ao lançarem considerações sobre o processo de 

implementação da UFCA não foram claras no sentido que ao mesmo tempo em que 

concordaram com os benefícios da instalação da Universidade, não concordaram como a 

mesma foi implementada alegando que a comissão organizadora dos Seminários excluía das 

decisões. No entanto, os próprios afirmam que a falta de iniciativa em participar veio dos 

alunos, configurando opiniões inconclusas sobre a relação de participação e autonomia. 

b) CLASSE TEMÁTICA II: Juventude e cotidiano universitário na UFCA 

A segunda classe temática foi sistematizada em 2 categorias, 5 subcategorias e 35 

unidades temáticas, para abordar o cotidiano universitário confrontando identidade acadêmica 

com as respectivas identificações sobre a cultura da UFCA. 

 Categoria 1: Identidade acadêmica 

Esta categoria revela como os universitários em virtude da transição vivenciada pelo 

processo de autonomia da UFCA, vivenciam a interferência desde momento no 

desenvolvimento de identidade própria para os acadêmicos. As preocupações relatadas pelos 

universitários eram reclamadas desde as dúvidas quanto ao currículo e aceitação do mercado 

do profissional formado na UFCA, quanto do status e repercussão para sua carreira. 

 Subcategoria 1: Cultura universitária  

Nesta subcategoria, a identidade se mostrou ponto de angústia e dúvida frente a 

transição de autonomia de UFC para UFCA. “Ah! A gente escutou de tudo e ainda escuta. Por 

mais que a gente diga que tudo é Federal, fica a preocupação como vai sair o certificado de 

graduação, porque a UFCA não tem prestígio nem história. E vai receber de qual?” (P5) [se
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UFC ou se UFCA]. 

Este processo é relatado como uma transição de pensamento ou sentimento, 

acontecendo processualmente uma desconstrução e construção do vínculo com a ‘nova’ 

universidade: “Hoje já se mudou o discurso. Mas antes, tinha quem batia no peito e dizia: ‘eu 

sou da UFC’” (P5). P2 comenta ainda que “foi mudando a opinião, mas tinha cartazes 

espalhados contra, no chão, nas paredes, se ‘você é contra ou a favor?’. Tinha também 

xingando...”. P3 prossegue afirmando que: “Tinham os indignados também, querendo apressar 

o curso pra o Certificado ainda ser UFC. Ou querendo transferência...”. 

Havia um “desconforto sobre o que se era, parece crise existencial, até pra gente do 

CA” [risos] (P6). E P2 complementa: “Não me sentia UFCA, é relativo, não nos identificamos 

UFCA, por ser restrita, em transição e não tem integração, sei lá”. Para P4 “Este processo de 

identidade da UFCA tem que ser construído. Até hoje troco, preencho ficha ainda como se 

fosse UFC, até o fato de colocar no crachá e ainda de se confundir”. 

Este processo de identidade perpassa, segundo Freire (1996), especialmente, pelo 

próprio homem. Este como ser autônomo deve problematizar sua realidade problematizando-

a, de forma intencional. Neste sentido, a compreensão e o sentimento de se sentir parte 

importante desta construção, foi relatada por alguns dos universitários que observam que os 

alunos não “se sentem UFCA” (P1). 

 

Os alunos não entendem que esse é nosso espaço que qualquer atividade temos que 

fazer com interesse ai demostramos o vínculo com a universidade. Um exemplo é 

faltar aula e não identificar como importante, tudo é importante para sermos 

UFCA, de verdade (P3). 

Mas quem é o estudante da UFCA? Não sei se vocês concordam, mas, não todos, 

mas é também aquele que falta preocupação. Aí, não me identificava com isso. Ser 

aluno de uma universidade tem que ser mais que isso. Pelo menos pra mim. Tinha 

necessidade de procurar mais de saber mais, aí no CA e acho que outros alunos 

também se identificam e se sentem assim (P5).  

Muitos alunos não entendem e nem sentem que a universidade é nossa (P2). 

Mas o que vejo é que vejo que a educação virou mercadoria e o conhecimento 

personificado no diploma. O conhecimento só é o da sala de aula e não entendem a 

universidade muito além...convívio nos corredores ou ser como universitário a peça 

chave dando sentido a tudo isso (P4). 

 

Assim, para melhor articulação e ampliando a compreensão sobre a questão da 

identidade, o grupo estendeu a fala sobre qual seria a cultura institucional, pois segundo eles 

assim, se entende melhor como os acadêmicos sentem e vivem este cotidiano universitário. 

Também nesta subcategoria os universitários apontaram sua compreensão sobre 

cultura universitária a partir das experiências enquanto membro dos Centros Acadêmicos. 

Não dissociaram o parecer pessoal das reservas que a maioria deles têm sobre a gestão
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institucional. 

É difícil falar sobre identidade sem falar na questão da cultura. Eu tenho a minha, 

aí tem todos os outros que fazem a universidade e da própria universidade, já que é 

nova e tem suas peculiaridades (P7). 

A cultura de alguém ou de algum lugar pode influenciar as pessoas. A universidade 

também... (P6). 

 

Os universitários também comentaram sobre a necessidade de que desde o começo 

da construção de uma universidade, a participação seja de todos os atores, pois isso “já fica 

sendo desde o início a cara da universidade, para quem entra já vai saber que a Universidade 

é assim, que a Reitoria chama para o diálogo” (P4). Na opinião de P2, “Se a universidade se 

mistura a cultura da região ela tem que ter cuidado pra que não reproduza o comércio de 

diplomas que vejo por aí”. 

E retorna a preocupação com a formação universitária, quando não auxilia a discernir 

entre a cultura local, coletiva e individual, da cultura acadêmica: “se não cuidar se mistura 

mesmo” (P4). Conforme Severino (2009), a instituição não devem ceder às imposições da 

lógica do mercado, utilitarista, que estimula a competitividade, mas sim preocupar-se com o 

desenvolvimento de competências, para não ocorrer o que o autor chama de uma ‘colonização 

da política educacional’ ou ‘mercantilização dos serviços educacionais’.  

O que os universitários que falaram sobre esta questão apontaram ratificando a 

posição do mesmo autor, é que se os jovens forem impregnados pelas ideologias 

individualistas, a cultura consumista deforma em vez de formar cidadãos, marcando a 

academia por contradições, para “não reprodução” (P2), perdendo o sentido da formação 

profissional. Importante ressaltar a abertura ao diálogo e percepção de espaço democrático 

pelos universitários, corroborando com o exercício de participação, representado na cultura 

universitária. 

 Subcategoria 2: Gestão do Centro Acadêmico 

Continuando as falas, os universitários quando ressaltavam sobre a identidade da 

UFCA, também articularam a percepção de que fazer parte do CA influenciaria a cultura 

acadêmica, ao mesmo tempo em que pode, enquanto representante dos alunos, ser um reflexo 

da identidade desta comunidade. “É complexo, por que nem somos órgão gestor, mas nos 

identificam assim” (P2). Ainda concordaram com outras variáveis que são percebidas quando 

a gestão tem componentes de semestres diferentes, dificultando horários e até a “visão de 

mundo” se diferencia de membro para membro, dificultando, segundo P3 “conciliar e 

encaminhar questões importantes a todos”. 
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Faço uma crítica quando (a chapa de CA) é composta por semestres diferentes, 

ocasionando dificuldade para uma gestão. Fica disperso, ruim para se reunir. 

Enfim, porque em uma construção todos pensam e todos devem fazer (P3). 

CA não tem papel de gestor, mas de representação, aí jogam o Centro Acadêmico 

para fazer e aí falta de participação. Mesmo divulgando e fazendo reuniões abertas, 

para entenderem que o CA só representa os alunos não manda em ninguém, assim 

como a reitoria também não (P4). 

 

Os universitários por vezes se entreolhavam na comunicação não dita de que 

concordavam sobre as dificuldades das gestões e de forma empática reconheciam sobre as 

tentativas de fazer a comunidade acadêmica de uma forma geral participar 

 

Sobre tudo a gente convida pra participar. Desse processo agora da UFCA ou por 

outros motivos. Formalmente fazemos lá assembleias e reuniões específicas, GTs... 

dividimos em comissões... Hoje temos os espaços de CA, mas a representatividade é 

isolada ou de fachada. A gente tenta ser transparente e tenta motivar, mas mesmo 

quando a comunicação funciona, parece que se fala outra língua, imagina quando é 

com a gestão... (P2)  

As vezes é até mais fácil do que com os alunos (P3). 

 

A percepção da experiência organizacional pelos membros dos CA’s reverbera na 

comparação com a gestão universitária, pontuando graus de dificuldade, de articulação frente 

aos alunos. 

 Subcategoria 3: Descrição do CA 

Esta subcategoria foi desenvolvida pela especificidade e importância do Centro 

Acadêmico para os universitários membros e “por ser parte responsável a contar a história 

da antiga Universidade Federal do Ceará no Cariri e agora ser a nova Universidade do 

Cariri” (P4). Por reconhecer a relevância destas contribuições para esta pesquisa foram 

transcritas a seguir na íntegra: 

 

O Centro Acadêmico de Biblioteconomia Prof. Ariluci Goes Elliott – CABIAGE, que 

recebeu esse nome em homenagem a primeira coordenadora do referido curso. 

Entrei na gestão do CA no período de 2010.2 sai da gestão no período de 2013.2. 

Durante esse período foram realizadas tentativas para a eleição de novas gestões 

para o referido centro, porém boa parte dos estudantes não compareciam as 

eleições do mesmo e nem participavam das assembleias gerais que eram realizadas 

como forma de discutir aspectos relacionados a gestão e a retirada de delegados 

para participação no Congresso de Estudantes da UFC. Durante esse período, 

conseguimos avanços como participação no colegiado do curso onde antes os 

membros de centros acadêmicos só poderiam participar como observadores, sem 

direito a voz e a voto. Com essa conquista conseguimos participação como 

representantes discentes com direito a voz e voto, ao todo conseguimos 6 (seis) 

participantes sendo 3 (três) com direito a voz e voto e 3 (três) com direito a voz. 

Após essa conquista do CA os membros da gestão puderam participar mais da vida 

administrativa do curso realizando discussões com os professores sobre disciplinas 

a serem ministradas em sala de aula, e discussões referente a nossa participação 

nos processo de tomada de decisão como escolha para reitor (enquanto campus 

Cariri).Enquanto movimento estudantil procurou-se ter maior foco no movimento 
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estudantil no que concerne aos cursos de Biblioteconomia, levando em consideração 

as executivas, nos níveis regional e nacional e a organização de encontros de 

estudantes como o Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, 

Documentação, Ciência e Gestão da Informação – EREBD que foi realizado no 

Cariri no ano de 2012 e o que foi realizado no inicio deste mês na cidade de 

Fortaleza. Esses encontros buscam promover a troca de experiências no processo 

administrativo de cada CA e, além disso, propor novas políticas de atuação em 

termos de representatividade, isso em termos de estudantil e profissional. 

Quando começamos a comparecer aos encontros estudantis de Biblioteconomia, 

começamos a identificar que boa parte das escolas que participavam desses 

encontros deixaram de participar pelo fato de haver um interesse por parte de 

alguns estudantes ou pelo fato dos estudantes que participavam desses eventos que 

eram dessas escolas já terem concluído o curso. A partir dessa constatação tornou-

se necessária essa mudança fazendo com que cada CA passasse a se empenhar mais 

e levar mais estudantes de forma a fazer com que essas escolas retornem aos 

eventos. E com isso coube as executivas e as Comissões Organizadoras – COs 

inovarem (P2). 

Secretário-geral da atual gestão do Centro acadêmico Xico Sá, do curso de 

Jornalismo, que está em sua terceira gestão, fundado durante o primeiro ano do 

curso, que surgiu em 2010 na expansão da UFC (P1). 

CA foi criado em 2010 logo quando o curso foi implementado no Campus Cariri, os 

alunos tiveram esta iniciativa e foi criada a primeira gestão. Na entrada da segunda 

turma em 2011, teve um esquecimento desta entidade representativa. Mas por uma 

necessidade e para buscar melhorias na qualidade do ensino, em 2012 o CA retorna 

ativamente e desde então esta entidade representativa vem promovendo ações 

dentro do curso, interação entre os alunos (relação veterano x calouro), oficinas e 

também participa das reuniões de colegiado e com outros espaços, como, por 

exemplo o Conselho de Entidade de Base (CEB) e com a Reitoria (P3). 

O Centro Acadêmico Dr. Leão Sampaio (CALS), foi fundado em 2002 por 

estudantes do curso de Medicina do então Campus Cariri da Universidade Federal 

do Ceará. É o representante legítimo do corpo discente da instituição, tendo por 

princípios a construção coletiva de participação ativa do estudante da universidade 

e na sociedade de forma ética, reflexiva e crítica (P5). 

O centro acadêmico XII de Outubro, legítimo representante dos estudantes de 

agronomia da UFCA, foi criado em 2010 com a articulação dos estudantes e 

trabalhou arduamente na busca de garantir melhoria na vida dos mesmos, fazendo 

a semana da Agronomia anualmente e diversos eventos de natureza diversa como 

festas, espaço de discussões. A atuação do CAXIIO também se deu na articulação 

com a FEABE, que é a Federação dos Estudantes de Agronomia, onde houve o 

desenvolvimento de vários eventos como o ERA-NE, a Semana dos movimentos 

sociais e outras coisas mais (P4). 

 

Para os representantes de CA, na descrição da realidade e diante da história dos seus 

respectivos Centro Acadêmicos, são claras suas atribuições e todos concordam que este papel 

é muito mais de articulação e mediação das demandas entre a comunidade acadêmica e a 

gestão universitária. Segundo Gohn (2010), a questão da participação é relacionada ao 

exercício desta cidadania que por sua vez auxilia a intervenção social nas instituições com 

representatividade deste público. 

 Categoria 2: Juventude e identidade universitária 

Foi necessário criar uma categoria especial para a identidade universitária para 

delineá-la melhor. Todos os membros representantes pesquisados, como amostra dos alunos, 
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eram jovens, e este dado não é aleatório. Para Held e Macgrew (2001), em consequência da 

influência da política neoliberal e da globalização, os jovens têm dificuldades em garantir sua 

participação direta na história. Muitos se conformam em ser sujeitos passivos à história, 

assumindo comportamentos individualistas, centrado no consumo do corpo, das relações, 

afirmando que a juventude atual não se identifica com a geração anterior a mesma que se 

organizava politicamente e participava dos espaços públicos de participação social. 

Em outra perspectiva, para Pais (1993, apud ESTEVES; ABRAMOVAY, 2004), a 

juventude é uma construção social, pois é determinada inclusive a partir da percepção da 

sociedade sobre este jovem, estereótipos, como se comportam em grupo ou diante das 

situações múltiplas e contextos desta dinâmica, ou “juventudes”, no plural, já que tão diversos 

não seria possível de identificar a juventude, “no sentido não de se dar conta de todas as 

especificidades, mas sim de apontar a enorme gama de possibilidades presente nessa categoria 

(p. 4). 

 Subcategoria 1: Movimento Estudantil  

Os universitários participantes não discordam que alguns jovens são individualistas e 

defendem apenas seus interesses, segundo um ideologia capitalista, mas não generalizam. 

Afirmam sim que os interesses pessoais “falam mais alto do que participarem de uma 

assembleia que o motivo é mobilização, por exemplo, mas não são todos, estamos aqui” (P2). 

Quando o grupo refletia sobre o que identificaria os universitários da UFCA, 

associaram aos acontecimentos na história e o quanto o movimento estudantil participou da 

construção da democracia, “porque se não fossem os que passaram, não estaríamos aqui” 

(P3) e problematizaram diferenças na forma de vivenciar e mobilizar a participação, “hoje o 

engajamento dos alunos é diferente” (P5). 

 
O Movimento Estudantil sempre foi de oposição, resistente. Tem ficado diferente, 

pois os interesses mudaram, mas existe quem continue tentando. Aqui, já foram 

muitas as vitórias. Desde quando era UFC. Hoje conquistamos pelo menos o espaço 

para diálogo e nossas reivindicações já são mais atendidas (P4). 

 

Os movimentos estudantis, como apresentado em capítulo anterior, eram organizados 

e resistiram as pressões da Ditadura brasileira, mesmo com as dificuldades em reunir os 

grupos ou divulgar país a fora os pontos das respectivas lutas, como a questão da reforma 

universitária e a determinante importância deste processo de mobilização. Levando em 

consideração o parâmetro etário de 15 a 29 do Estatuto da Juventude, a Secretaria Nacional da 

Juventude baseado nos comportamentos e ideias deste público traçou um perfil da juventude 
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brasileira, mas principalmente de acompanhar as tendências de comportamento que se 

modificam geração a geração.  

De acordo com os dados do Censo de 2010, existem 51,3 jovens, imagina-se a 

dificuldade em articular no país e sobre eles concluir. Mesmo que apenas 13% atinja o Ensino 

Superior, nunca houve tantos jovens na história brasileira na universidade. Neste sentido, a 

Agenda Juventude Brasil: Pesquisa Nacional sobre Perfil e Opinião dos Jovens Brasileiros 

(2013), expressa a importância de criar e manter espaços para articulação atualmente para a 

construção do conhecimento e a participação destas juventudes se faz mister pelas 

características dos jovens contemporâneos.  

 

E existe, por exemplo, um desejo histórico de mobilizar os alunos para uma 

calourada universitária. Mas a construção de uma nova universidade necessita 

abandonar vícios, colocando também os alunos junto ao gerenciamento, 

preocupando-se também com o gancho da cultura, a assistência e os assuntos 

estudantis (P1). 

 

Não há na opinião dos universitários como desarticular o vivido no decorrer da 

história do movimento estudantil com o cotidiano universitário na atualidade. 

 Subcategoria 2: Articulação e História  

Importante destacar a repetição de falas como a já descrita por P2 de que os 

universitários percebem como o movimento estudantil funciona atualmente e a diferencia 

existente em tempos anteriores, inclusive, por vivermos um tempo histórico diferentes, 

peculiaridades estas características de cada época. 

 

A gente sabe da luta que os estudantes fizeram e as bandeiras que carregaram na 

história não só no Brasil, mas no mundo. Tudo é diferente hoje, mas isso não quer 

dizer que seja melhor ou não. Talvez mais fácil hoje por causa das tecnologias e a 

articulação é feita pelo face ou whatsApp e antes, mesmo sem isso, o movimento era 

tão forte (P2).  

 

Na pesquisa em Revista referendada anteriormente, 45% dos jovens entrevistados a 

questão da educação e segurança profissional foi destacada como principal preocupação e 

necessidade de diálogo sobre, e apenas 14% o tema da política. Faz pensar que a influência 

capitalista neoliberal sobre a formação profissional como status ou ferramenta de ascensão 

social permeia a ideologia da juventude, mas reconhecendo a educação como importante, 

sendo uma minoria se se interessa por discussões de ordem política, deixando afastados dos 

espaços legítimos de discussão. 

 

Por mais que você reconheça esse processo histórico, ainda se continua dentro da 

universidade mesmo a replantar o que se vive ainda na sociedade e acho que 
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justamente o capitalismo faz esse estrago no sentido da educação. Quem tem uma 

visão bem socialista ainda dá, mas enquanto formos capitalistas, uma hora num vai 

dar mais não (P1). 

 

De acordo com Hobsbawm (1995), é importante que não se destrua o passado e a 

compreensão sobre os mecanismos sociais que nos aproximam ao vivido por outras gerações. 

Que se recupere a história da educação, dos sujeitos no nos precederam para entender as 

manifestações do presente. Para o autor “quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie 

de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que 

vivem” (p. 13). 

c) CLASSE TEMÁTICA III: Percepção dos representantes de CA’s sobre a Educação Pública 

Superior no Brasil
9
 e na UFCA e sua relação com desenvolvimento 

Esta classe temática foi sistematizada em 2 categorias, 4 subcategorias e 16 unidades 

temáticas, a fim de aproximar a compreensão sobre o desenvolvimento e a percepção dos 

universitários com relação a educação, especialmente, sobre a realidade do Ensino Público 

Superior no país e no Cariri Cearense através da vivencia deles na UFCA. 

Para Severino (2009), a Universidade na transição do terceiro milênio, significa a 

mistura de ideias e vivências construídas pelo acúmulo de que foi superado pela humanidade, 

sendo bem diferente do que foi idealizado pelos iluministas, já que atingimos um patamar 

nunca pensado, mas não a realização da sociedade sobre os processos da vida no planeta. 

No entanto, é importante ressaltar que a concepção ainda elitista e seletiva do Ensino 

Superior no Brasil origina-se da ideia que a educação pode ser instrumento de mobilidade 

social, mas para poucos, conforme Romanelli (2001). Na transição do modelo oligárquico-

tradicional para o urbano-industrial foi vivenciada a reforma Francisco Campos que foi 

ampliada e consolidada pelas Leis Orgânicas do Estado Novo, surgindo às universidades em 

defesa da classe média e burguesia empresarial, para autonomia frente ao Estado, mas 

permanecendo elitizada e conservadora. Como o processo de urbanização acrescentou a 

demanda social da educação, o que fazia por desequilibrar a relação educação e 

desenvolvimento, marginalizava ainda mais a população empobrecida, não correspondendo à 

expansão econômica. Porém, era lógico para a ordem política manter este sistema rígido e 

discriminante para ser possível a manutenção da dominação sobre a sociedade de forma geral, 

respondendo a pressão econômica como sistema paralelo. 

                                                           
9 Importante ressaltar que não foi imprescindível arguir os participantes da pesquisa sobre a diferenciação entre 

universidade e ensino superior, que segundo Morais (2010) é qualitativamente diferente, não tanto sobre os 

aspectos relativos as estruturas, finalidades e missões, mas principalmente na funcionalidade. 
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 Categoria 1: Ensino Público Superior 

Esta categoria ao sistematizar as falas dos universitários articula com a afirmativa de 

Romanelli (2001) que a História da Educação no Brasil foi caracterizada por luta de classes, 

interesses das elites e disputa de poder. No caso do Ensino Superior e público os caminhos 

foram percorridos quando de uma construção passo a passo, assim como aconteceram os 

movimentos de construção dos CA’s da UFCA.  

 Subcategoria 1: Legislação 

Esta subcategoria foi explicitada através dos universitários com falas de domínio 

sobre leis e dados sobre a universidade e posicionamentos como se dá processos eletivos, de 

administração e de relações organizacionais. 

 
Na lei de Diretrizes e Bases a LDB, existe lá sobre as faculdades, universidades, 

autonomia e, por exemplo, a escolha da gestão que tem peso de 70% dos docentes e 

os 30% de discentes e dos técnicos administrativos. Esta lei é da década de 60, para 

a reforma de 96 não foi retocada (P2). 

 

No desenvolvimento de uma legislação que garantisse a população para além de 

acesso a todos os níveis educacionais, em especial a universidade, a mesma apresenta de 

acordo com Romanelli (2001) espaço único de transformação da qualidade de vida de toda a 

sociedade através do conhecimento sobre a mesma. 

Por isto que a criação das universidades no Brasil não se deu de forma aleatória. Para 

Soares (1990), a universidade é um lugar que culminam expressões de toda ordem seja 

científica ou artística, retratando a respectiva sociedade de sua época e acrescenta a mesma 

“como intérprete e crítica desta cultura, ela se torna o centro nevrálgico de todas as aspirações 

espirituais de sua comunidade, buscando desenvolver, com os meios de que dispõe, a plenitude 

do homem” (p. 11). Neste sentido, o autor considera a universidade uma referência para o 

ensino e pesquisa sendo seu objetivo “dar formação geral e técnica aos quadros superiores do 

país, fornecendo-lhes seu aperfeiçoamento contínuo para que possam promover o 

desenvolvimento social e econômico de que tanto o país necessita” (p. 11). 

 
A universidade é diferente as outras instituições públicas, ela faz as outras 

funcionarem (P5). 

O saber fazer política tem que passar por uma compreensão do fazer educação, 

principalmente em nível burocrático, administrativo. Até para entender como 

funciona e se ligam os setores da universidade tem que saber, ir atrás, pra ter uma 

base, mais que um discurso legal (P3). 

 

Para a vivência das políticas, na concepção de Heidemann (2009), seriam melhor
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compreendidas se as etapas contemplassem as decisões políticas desde que se estudassem os 

problemas anteriormente e somente depois formular possibilidades de intervenção se 

subsidiando da lei mais atualizadas para com os problemas sociais em questão. Implementar e 

não impor políticas a sociedade, satisfazendo as necessidades, respeitando a continuidade e 

aperfeiçoamento das mesmas, com permanente participação dos principais interessados. 

 
Eu vim de escola pública. Se eu antes já achava que a universidade tinha 

responsabilidade, imagina hoje. É difícil entender as leis quando não é da área, 

mas é necessário e a gente tem que dar retorno a sociedade. É um estereótipo, 

mas é inerente a quem estuda numa universidade pública. Aí, ela mantem 50% das 

boas condições para que nossa sociedade sobreviva para uma produção essencial 

(P1). 

 

Para tanto, os universitários complementam que para a compreensão e atuação sobre 

estas leis, necessário se faz fortalecer o direito de acesso ao Ensino Público Superior. 

 Subcategoria 2: Acesso 

Nesta subcategoria foi transcrita pelas falas e percepções a importância do acesso ao 

ensino público “até porque se você não chegar a universidade não vai adiantar saber que tem 

que fazer alguma coisa, pois você não vai saber como” (P6). “Não se restringe aqui, mas é o 

melhor lugar para isso” (P7). 

Interessante que associado a questão do acesso foi imperativo às instituições de 

ensino, além de gratuitas, serem regionalizadas pela problemática da extensão territorial que o 

Brasil apresenta  

 
É obrigação do Estado fornecer a universidade gratuita e de qualidade. É direito, 

não se tem nem o que questionar. Mas como tem sido feito isso? Uma tentativa de 

regionalizar, mas não basta abrir novas faculdades para ter mais alunos e 

preencher os índices, tem que dar acesso, mas com qualidade (P3). 

 

Neste sentido, as discussões sobre a descentralização do ensino considerando estas 

variáveis, apontadas pelos universitários são pertinentes, pois não somente amarra a 

perspectiva da autonomia universitária, como também levanta as especificidades da 

territorialidade e suas diversidades em consonância com a política de desenvolvimento do país. 

 Subcategoria 3: Processo de Regionalização e Descentralização das IES 

O processo de abertura do Ensino Público Superior no Brasil e respectiva 

regionalização dos cursos e faculdades para acesso através da regionalização dos mesmos 

fortaleceu a articulação entre o governo local e as instituições. Segundo Arendt (1991), sobre 

o “direito a ter direitos”, posterior à década de 1980, a participação da gestão pela sociedade, 
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em respeito à Constituição Cidadã, expandiu-se na década seguinte, evidenciando as regiões 

do Brasil. 

 
Tudo respinga na gestão social, imagina no sertão, o papel da universidade, como 

semiárido, como não articular se para trazer melhorias a região temos que recorrer 

aos órgão públicos. A universidade é pública e no município estão as gerências das 

políticas, então, quanto mais perto melhor (P1). 

A produção científica tem que ser aplicada na sociedade (P6), 

Aplicação na região, nos problemas sociais (P2). 

 

Severino (2009) afirma que esta abertura não necessariamente garante a oportunidade 

para todos, pois ter vagas não é diretamente proporcional a ter matrículas. Complementa o 

autor que as dificuldades político-sociais diante da realidade universitária sobre a vida 

acadêmica ou processos pedagógicos onde estas contradições pode comprometer a formação 

destes jovens e respectivas respostas sociais. 

 Categoria 2: Relação do Desenvolvimento com a UFCA 

Nesta categoria, estreitou a relação do processo de desenvolvimento do país 

concomitante aos processos vividos na educação superior, mas especificamente reverberando 

na UFCA no Cariri cearense. Os universitários relacionaram o desenvolvimento do país com a 

realidade da região, no entanto, demonstraram incômodo com os rumos do crescimento local. 

O que articula com a perspectiva de Morais (2010), quando cometa que desenvolver não é 

somente crescer economicamente, pois podem ocorrer efeitos colaterais frente as 

desigualdades sociais de toda ordem e desequilíbrios ambientais. 

 Subcategoria 1: Momento político  

Nesta categoria os universitários identificaram que os fatos relativos ao 

desenvolvimento vivenciado na política nacional são proporcionais a um processo histórico, 

político. A construção da democracia tão somente conquistada quando da participação dos 

atores sociais, principalmente envolvidos com a causa da educação, na defesa de direitos e 

vivência plena da cidadania, encontra dificuldades em sua manutenção pelos ditames 

econômicos, sobre os processos decisórios do país. Um destes contextos é a Educação 

Superior, não somente pública, mas também particular, que mesmo com a expansão por 

incentivo do governo federal, há preocupação dos universitários pela abertura de universidades 

por pressão de vagas, “a formação deve ser cuidada, não só formação em massa, jogar 

conteúdos e recebermos o diploma para ganhar dinheiro depois, importante é a gente saber a 

nossa utilidade para a sociedade, da nossa região ou onde a gente for trabalhar” (P1). 
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Se lutou tanto pra que se tivesse acesso a universidade, que todos pudessem cursar 

o curso que queriam, mas nem sempre tem o curso, e às vezes é por causa das vagas 

de emprego que faz decidir. É o mercado que determina (P1). 

Ele até entra na Universidade, mas às vezes só pensando em sair pra ter salário 

(P3). 

Todos têm responsabilidades. Em certos momentos parece que as pessoas esquecem 

que a Universidade está ligada à sociedade. Que pesquisa e extensão só faz sentido 

se for para aplicar na sociedade, num é não?” (P2).“Lógico, mas nem todos estão 

preocupados (P1).  

Nós estamos, né! (P2) [Risos]. 

 

Quando os universitários centralizam a discussão sobre a percepção do momento ao 

qual a UFCA atravessa descrevem o que vem acontecendo da capital do Ceará ao interior. 

 
O processo se iniciou com a criação dos Campi, saindo das capitais, região 

metropolitana, esses lugares. A exemplo das universidades rurais. Aí aqui no Ceará 

a gente tem além da UFCA agora, a UNILAB. Vem para contribuir bastante até 

com a ascensão dos pensadores da região, com os políticos e políticas, abastecendo 

o mercado, emancipando a nossa região (P2).  

Se essa regionalização se preocupa com quem é esse que mora aqui, tem assim o 

cuidado com os elementos regionais, onde incidir e investir com maior eficiência e a 

universidade formando alunos e educadores também nessa visão (P3). 

 

Esta perspectiva recorda Morais (2010) a uma visão do desenvolvimento que deve 

está para a sociedade e as instituições que dela se relacionam para a melhoria da vida comum: 

“é muito claro como o Juazeiro cresce desordenado, sem planejamento e em vez de ganhar 

as pessoas não percebem que perdem com isso” (P4). Para o autor, se há crescimento o 

mesmo não pode ser predatório dos recursos humanos e naturais, reduzindo as desigualdades, 

sejam entre as pessoas sejam entre as regiões do país, com educação e atuação social dos 

processos decisórios. 

d) CLASSE TEMÁTICA IV: Sustentabilidade: definição e respectivas relações 

Esta classe temática sistematizou em 3 categorias 6 subcategorias e 21 unidades 

temáticas. Os universitários em falar sobre desenvolvimento, sobre justiça social ou cuidados 

ambientais, em princípio não relacionaram a conceitos de sustentabilidade. A compreensão 

sobre sustentabilidade não trata somente da construção de um conceito, está para além de 

teorias, está na práxis da vivência sustentável. É preciso percebê-la como proposta 

humanizadora que mais que problematizar sobre a diferenciação entre crescimento econômico 

e desenvolvimento, vem sugerir e demonstrar mecanismos eficientes de intervenção sobre a 

crise ambiental e todas as crises humanas, principalmente, articulada a reivindicação de 

participação dos atores humanos através de movimentos e redes sociais por políticas públicas 
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para a população através progresso e dos processos de desenvolvimentos. No entanto, quando 

questionados se poderiam definir, demonstraram insegurança, pausas silenciosas. 

 Categoria 1: Definição de Sustentabilidade 

A categoria de definição foi sugerida pela pesquisadora, pois a condução das falas 

levava para uma discussão sobre sustentabilidade, momento este de dificuldade pelos 

universitários. 

 Subcategoria1: Dificuldade de definição 

A compreensão sobre sustentabilidade foi não só discutida em congressos e fóruns 

pelo planeta, mas construída no cotidiano. O senso comum pode encontrar dificuldade de 

expressar um conceito, mas visualiza e percebe a necessidade de um cuidado e mudança no 

comportamento na relação consigo e com o meio em que vive, não sendo diferente com os 

jovens pesquisados.  

 

Não entendo muito a sustentabilidade, mas é perceptivo que o progresso da 

humanidade pode destruir o homem e toda a natureza (P6). 

Definir, acho que não consigo, mas acho que é conhecer o meio que se vive, saber 

dele para cuidar melhor (P1). 

 

Inclusive a tentativa de definição sugeriu pensar a sustentabilidade relativa à 

identidade “faz parte da identidade, ser do Cariri e conhecer aqui, sua gente e preservar” 

(P7). Para Gadotti (2009), o planeta que é a nossa casa, morada, precisa da educação para uma 

consciência socioambiental, no cuidado uns com os outros, pois somos uma só sociedade 

planetária, um só futuro. “Tem que ter identificação com isso tudo que acontece, saber dos 

problemas, se sentir parte das dinâmicas do local para entrar com o tema, além de ter uma 

relação respeitável com o meio ambiente, fazendo o que posso...” (P4). 

Percebe-se então que a definição pelos universitários pode estar diretamente ligada a 

forma de viver e como viver em sociedade. 

 Subcategoria 2: Forma de viver 

Nesta categoria ficou mais evidente a compreensão de que o comportamento 

interventivo do homem sobre os ecossistemas, influenciaram sobremaneira na forma que 

vivemos. O processo de desenvolvimento lacunar pelo equívoco do investimento no 

crescimento econômico desequilibrou a vida humana no planeta. “A gente precisa melhorar, 

crescer, mas tudo tem um preço e a gente já tá pagando, né!” (P7). Chacon (2007) comenta 

que vem daí a necessidade dos países mais negligenciados enfrentarem a exclusão ocasionada 
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pelo sistema capitalista, de defender e cuidar dos seus recursos não renováveis, impulsionando 

a proposta do ambientalismo somada aos princípios da sustentabilidade. Esta reorientação 

remete a uma reconstrução de e para uma nova ordem econômica mundial. Diante desse 

contexto, P6 argumenta: “Pra que tanta produção científica que tem que ser aplicada, mas 

assim, em vez de favorecer, poluir, aumentar violência...vê nossa região, conhecendo os 

problemas sociais daqui é exemplo pra qualquer coisa”. 

Neste sentido, as inquietações sobre o papel da sociedade, em especial dos 

universitários e da universidade com relação ao desenvolvimento, natureza e relações humanas, 

suscitou uma perspectiva interdisciplinar de participação para uma vivência acadêmica 

sustentável. 

 Categoria 2: Relação da Sustentabilidade com o Ensino Público Superior no Brasil 

Esta categoria contempla a percepção sobre as características da diversidade 

universitária relacionadas a perspectiva da Sustentabilidade, já que a mesma em consonância 

prioriza a qualidade de vida e cuidado com as relações humanas e suas relações com um 

mundo melhor para se viver.  

 Subcategoria 1: Função da universidade 

Considerando a diversidade da comunidade acadêmica em suas diferentes percepções 

e comportamentos diante do compartilhamento do espaço comum, pode revelar contradições 

quanto a responsabilidade diante os processos educativos, não só por não poder dissociar 

ensino, pesquisa e extensão das questões sociais, mas considerar a mesma está na linha de 

frente influenciando sobre a construção de uma identidade, para uma não banalização da 

formação universitária “se o que estudo não me prepara para sair preparado, do que 

adianta?” (P6).  

Conforme Severino (2009), a universidade não só pesquisa, mas aplica seus 

conhecimentos em prol da sociedade, superando os problemas e pressões da formação técnica 

com vistas apenas para suprir o mercado de trabalho, mas sim autônoma, participando para a 

formação e desenvolvimento de uma consciência social.  

 

A universidade deve acompanhar os alunos, apoiar, porque quando a gente sair 

precisamos estar preparados pra esse mundo que gira em torno no lucro, do quem 

pode mais (P1). 

Não deixar a gente esquecer de quem manda mais é o conhecimento (P6). 

 

Acrescentando a função da universidade está a necessidade em articular as 

instancias: instituição, acadêmicos, sociedade. 
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 Subcategoria 2: Articulação entre as ações institucionais, os jovens acadêmicos e a 

sociedade 

Esta subcategoria foi ressaltada pela relação direta que os jovens universitários têm 

com a universidade para com a sociedade, mas mais ainda o quanto as ações institucionais são 

importantes para a atuação destes acadêmicos: 

 

Conhecer o meio que se vive é conhecer e identificar o Cariri para saber o que 

posso fazer pela região... eu como estudante represento a universidade quando tô 

fora daqui. Aí tem gente que só identifica problema na relação com a gestão 

acadêmica, mas a universidade é quem dá as formas de melhorar a sociedade (P1). 

Se avaliar a dinâmica do local para entrar com a ação, dá mais certo, 

principalmente se você tiver uma relação respeitável com o meio ambiente, fazendo 

alguma coisa com o que tenho, mas se eu não conhecer, posso cometer muitos erros 

(P6). 

 

Para os universitários esta articulação acima citada faz sentido quando se identifica o 

contexto social e respectivas demandas. 

 Subcategorias 3: Demandas locais 

Foi então especificado nesta categoria a percepção dos jovens universitários frente a 

relação entre as instituições de ensino, a sociedade e o governo local. Segundo Santos Júnior 

(2001), ao passo que a forma de gerenciar as instituições de um lugar se modifica a forma de 

governança na gestão pública também se diferencia, quando reconhece as demandas da sua 

população. 

 

Esse processo tem acontecido em outras regiões do Brasil. Nos outros estados e 

regiões que antes eram abandonadas, com o ensino a própria cidade que instalam a 

universidade a cidade cresce. Aí, se identificarem as necessidades reais e for 

participativo e não por causa do mercado, aí dá certo (P3). 

Se todo mundo trabalhasse junto, tudo funcionava... a universidade, o governo 

municipal, com as secretarias, a sociedade (P2). 

 

Neste momento, passou-se a especificar a realidade vivenciada por eles nos cursos e 

respectivas ações extensivas a sociedade. No entanto, parecer não conclusivo, reflexivo, 

expondo também a dificuldade de vivencia destas articulações ocorrerem de forma sustentável. 

Na concepção de Severino (2009), o foco deve ser o ensino e a extensão, no desenvolvimento 

de pesquisas, inclusive para garantir o futuro da Universidade no Brasil. 

 

Posso falar da Medicina como primeiro campus no Cariri e fez muita diferença pra 

região. A gente sabe que Barbalha hoje é referência em atendimento em saúde. Sei 

que o de Crato das Ciências Agrárias depende de questões que envolvem até a 

administração do município como transporte, ou mesmo aqui no Juazeiro que 

algumas estruturas funcionam temporariamente, iniciou até no campus da URCA 

um tempo, né! Mas tem coisas que se não for assim, não começa (P5). 
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Muita gente sofreu no início... só tinha um bloco, sem biblioteca... Como fazer 

pesquisa e extensão assim? Até hoje falta professor, num tem concurso, imagina no 

início aqui! Nem sei se os novos cursos vão dar conta das demandas da universidade 

imagina da sociedade... (P2). 

Mas tem que ser assim sem planejamento, os antigos deram certo, mas até hoje sem 

suporte, não sei se concordo, cometer os mesmos erros... Sei que tem que começar, 

mas sem suporte..(pausa), bloco rachando parede, o material que não pode ficar em 

sala que o professor tem que ficar carregando porque num tem um armário...! Num 

tem nem pra gente... (P3). 

 

Importante quando ressaltam a importância do planejamento, do suporte da gestão 

universitária e da participação para que seja pleno o processo educacional e respectiva 

extensão para a intervenção na melhoria de vida da população, com a preocupação sobre a 

“qualidade e fatores de disponibilidade que procure efetivamente atender ás necessidades da 

região” (P4). 

Em concordância, Saviani (2013) afirma que a autonomia é fundamental para 

fortalecer um povo e uma beneficiar região, defendendo que o sistema de educação deve ser 

também autônomo, em qualquer instancia para favorecer a participação e a identificação das 

demandas pelos envolvidos, sendo mais eficiente a abordagem e a resolução das problemáticas 

sociais. 

 Categoria 3: Relação da Universidade e as Dimensões da Sustentabilidade 

Esta categoria foi sistematizada baseada na relação estabelecida pelos universitários 

entre a Universidade e a perspectiva sustentável, mais ainda da especificidade e necessidade 

em dimensionar esta relação. Severino (2009) não desconsidera as tecnologias que auxiliam e 

melhoram a qualidade de ensino, mas tanta sofisticação não pode ofuscar o ensino/aprendi-

zagem. A construção do conhecimento se dá nas relações, principalmente se estas estiverem 

em consonância, em comum acordo com o bem para toda a sociedade. 

 Subcategoria 1: A dimensão social e a político-institucional 

As interlocuções aqui apresentadas nesta subcategoria evidenciam como os 

universitários compreendem as dimensões da sustentabilidade e como identificam ou 

classificam nos âmbitos ou dimensões sociais e político institucionais, isto é, a sociedade com 

a universidade e as respectivas relações estabelecidas nestes espaços. 

 
Não dá pra pensar na universidade se não tiver sociedade e a sociedade tem se 

organizar e precisa das instituições pra isso (P6). 

Todo mundo depende de todo mundo para melhorar qualidade de vida, a 

convivência (P7). 

Mas ai é que tá, nem todos tem os mesmos interesses, né! (P1). 
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No decorrer da pesquisa foi comentado através das falas dos participantes sobre os 

impasses e perspectivas diferentes entre sujeitos, instituições, que problematizam estes 

“interesses”. Então, iniciando a conclusão dos questionamentos, a última pergunta sugeriu 

pensar: e o que aproxima, no caso, os estudantes, da universidade e da sociedade? 

e) CLASSE TEMÁTICA V: Avaliando a experiência e o recente status de Universidade 

Esta última classe temática foi sistematizada em 1 categoria, 1 subcategorias 7 

unidades temáticas, revelando um processo empático dos universitários com a gestão 

universitária e uma sensibilização diante das problemáticas vividas no espaço social comum. 

 Categoria 1: Sentimento e/ou significado presente 

Esta categoria apresentou o que os universitários sentem sobre o processo de 

implementação da UFCA e as consequências deste processo na vida social, estudantil e 

pessoal, inclusive, já analisado na Classe temática I, mas acrescentando uma perspectiva 

afetiva desta avaliação. 

 Subcategoria 1: Papel da Gestão universitária. 

Nesta subcategoria os universitários avaliam o processo considerando os desencontros 

com a gestão universitária com o passado, expressando esperança no futuro. 

 
Perspectiva é das melhores, pois já que está sendo para melhorar, que a gente 

possa de fato. Pra gente olhar para nossa região que precisa da nossa ajuda... Que 

não precise sair daqui pra gente se destacar fora, mas deixando legado na própria 

região (P6). 

Antigamente faziam os levantes para não aceitar a UFCA, hoje batem foto lá na 

frente pra postar no face. Pelo jeito já foi tudo debatido, ou não, mas agora num 

importa muito se foi do jeito que queríamos, foi do jeito que deu pra ser. Entendo 

melhor isso. Tem dois anos. Se não contribui antes do jeito que queria, quem sabe 

quando oficializar essa autonomia...é daqui pra frente agora (P1). 

 

A gestão universitária na recente organização no formato de universidade autônoma 

para os participantes da pesquisa tem “valido a pena” e consideraram os esforços diante da 

transição, inclusive se identificando empaticamente com a missão da reitoria e pró-reitorias. 

 

Acredito que não é fácil. Mas se estivesse na gestão, não só dava voz, mas deixaria 

o aluno se mobilizar. Por exemplo, em medicina a aluna captou recursos no curso 

com os alunos para enfeitar sobre o Natal. Quando se tem mais poder de 

mobilização, o aluno, o professor, o servidor, é melhor para enfrentar juntos, com 

mais recursos, seria mais fácil (P7). 

Tá sendo um desafio para todas as gestões porque também é novidade para eles e 

eles vão aprender no decorrer do processo, mas concordo que o que fazer para não 

se perder no processo é ouvir os estudantes, seus questionamentos e pensar em 

formar os estudantes para a sociedade (P1).  
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Porque deve ser muito estressante, então, deve-se visualizar que está trabalhando 

por algo maior... é uma construção...a gente fica meio sem saber qual o sentimento 

dominante...que ainda não é, mas com um potencial de vir a ser (P5). 

 

Por mais que em falas anteriores os universitários criticaram e discordaram de pontos 

relacionados a forma de gestão universitária, avaliam positivamente o momento atual. E o 

outro universitário comenta: “Acredito que um sentimento seria ansiedade” (P2), quando 

revela as perspectivas sobre a UFCA: 

 

Tudo muito novo não só a universidade, mas a primeira turma este ano desde a 

oficialização da UFCA. Tem tantos problemas. foi atropelado, mas não tem nada 

fechado... o futuro esta sendo construído agora e quem ta participando de alguma 

forma ganha com isso (P2). 

Você ver o outro lado da universidade. Não só como aluno, como professor, como 

gestor, conhecendo a instituição que tem que gerir e pra reitoria sei que é difícil; 

tudo cai para organização... não é fácil. Tem que ouvir todos os lados: a sociedade 

e comunidade e... e assim no meu caso, o gancho como reitoria tem um 

questionamento político, ela segue muitas vezes o jogo político da sociedade. Mas é 

um cargo executivo principalmente e ela tem que decidir, se fosse eu (risos), nem sei 

(P1). 

 

Os universitários reconhecem então, a percepção sobre a relação política do 

engajamento e envolvimento participativo inerente a vida social e institucional. Percebem 

também as dificuldades de um processo de transição, problemáticas e impasses de gestão, 

conciliações de interesses, mas acima de tudo, que a energia motriz de toda luta coletiva, além 

de desafiadora, é melhor vivenciada quando do acompanhamento direto e da participação de 

todos os interessados, no caso específico, sobre o processo de implementação da UFCA.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final desta caminhada, não encontrei pedras no caminho, mas desencontros de 

caminhos. Não encontrei falas deprimidas nem gestos agressivos, mas carências: estudantes 

diante da responsabilidade em posicionar-se frente à realidade social e, em especial, participar 

da vida acadêmica, reclamando melhorias para sua formação profissional, mas com um 

semblante demandando atenção como que filhos reclamam os nãos de um “pai” da lei e os 

sins de uma “mãe” agregadora compreensiva.  

Também refiz brevemente a história da educação e entendi mais um pouco sobre a 

história das relações humanas que trazem uma bagagem sobre o passado e respectivos erros, 

principalmente nos processos decisórios do país, nas mais diferentes dimensões e áreas 

humanas, como no Ensino Público Superior, que foi historicamente excludente e equivocado 

diante das reais necessidades coletivas. Neste sentido, a crença humana no poder econômico 

de outrora, descerra bandeiras e ideologias capengas, mas reveste-se de esperança quando da 

fala dos universitários sobre a imprescindível revisão das formas do viver contemporâneo. É 

revelada uma nova história do conviver nas propostas humanizadoras da sustentabilidade 

sobre as crises humanas, de senti-las e entendê-las, transformando a experiência histórica em 

aprendizagem de exercício para além de político, exercício de empatia.  

O momento da realização desta pesquisa é um recorte no tempo sobre a influência 

dos movimentos estudantis no Brasil e no Cariri cearense sobre a educação superior e das 

respostas políticas deste processo na expansão das universidades públicas no país. As 

conquistas advindas da autonomia da UFCA também foram relatadas pelos universitários da 

amostra de forma de luta e enfrentamentos, mas em discursos muitas vezes contraditório, 

onde os últimos apontaram para posicionamentos que inclinavam o viés político, numa 

oposição a gestão universitária que no parecer dos estudantes em maior monta reproduziria a 

ordem econômica do consumo.  

Explicando melhor, os universitários argumentaram que dificilmente uma instituição 

de ensino é isenta das influências frente à uma cultura social individualista, não participativa 

que é norteada pela ordem econômica. No entanto, ao mesmo tempo os jovens se 

contradiziam quando os próprios universitários vivenciavam em seus espaços de Centro 

Acadêmicos modelos de exercício políticos representativos. Também identificavam precária e 

insignificante a participação da comunidade acadêmica, que mesmo com os muitos convites e 

tentativas de mobilização não se faziam presentes e repetiam comportamentos de base 
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ideológica capitalista sobre os assuntos afins à vida universitária assim como problemas 

extensivos a sociedade, interferindo diretamente nas próprias formas de participação. 

O cenário enviesado político pelos universitários, não desfoca a prioridade e 

importância da formação universitária. As contradições sobre o que é a gestão universitária 

confrontam os universitários sobre suas próprias formas de organização e participação no 

processo de construção universitário. Por isto que a metodologia e as contribuições que a 

pesquisa apresentou não só instrumentalmente colhendo os dados para análise, mas para 

possibilitar em tantos outros momentos uma aproximação do objeto estudado de forma 

sensível, dialogada e subjetiva. 

Ao falarem do contexto do Cariri, pode-se problematizar sobre a necessidade de um 

novo ordenamento urbano da região do Cariri cearense e do Brasil e a preocupação com a 

ocupação desordenada dos espaços e inchaço das cidades, com o desemprego, ou a produção 

e descarte do lixo. Enfim, poderia ter ido ainda mais longe em reflexões a buscar compreender 

os processos inerentes ao desenvolvimento como um ecossistema, sugerir ações para a 

vivência sustentável. Nova pesquisa pode ser futuramente desenvolvida, a saber dos 

universitários, da diminuição dos exageros do consumo, articulando diretamente sistema 

econômico com sistema ecológico, na compreensão de que a tecnologia sozinha não se faz 

eficiente às resoluções das problemáticas do mundo e a relação com a formação universitária. 

Pode-se também pensar em utilizar da criatividade ecológica, lançando mão dos saberes das 

comunidades locais e empreendedores rurais, em detrimento do domínio político e 

institucional, em especial, pensar a orientação das ações sustentáveis através de processos 

educativos em sustentabilidade. Podemos... e devemos empreender mais estudos nesta 

perspectiva, mas acredito que precisamos mesmo tocar fundo na essência de ser humanos, no 

germe mais sensível que todos(as) nós possuímos também em iniciativas de extensão 

universitária. 

Deheinzelin (2012) cita Galeno quando disse em 2011 que “este mundo é grávido de 

outro mundo” (p. 12). Sendo sua gestação de participação e trabalho criativo por meio de 

modelos colaborativos, na utilização responsável dos recursos, a partir de tecnologias que 

visem a melhoria das pessoas, permitindo a sociedade a trabalhar em rede. Pois perceberão 

que cuidando do outro se cuida de si. 

Faço minhas as palavras da autora e mais ainda quando afirma que a “sustentabilidade 

só será possível com uma mudança cultural, de mentalidade, desejos, visão de mundo e de 

futuro” (DEHEINZELIN, 2012, p. 14). Assim não adianta só mudar hábitos sem mudarmos 

como pensamos, vemos e sentimos nossas vidas. A perspectiva sistêmica de sustentabilidade a 
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possibilitar um redesenho das relações humanas como ecossistemas interligados que somos, 

independente da faixa etária que ocupamos, a dificuldade de relacionamento é geral. E 

“perceber que uma solução para a sustentabilidade está nos patrimônios intangíveis, como 

criatividade, diversidade cultural, conhecimento, experiência, cuidado, valores humanos” (p. 

15), norteará nossas ações para o bem comum. 

Os modelos colaborativos, utilizando a inteligência afetiva como base para a 

renovação da confiança em si, nas pessoas e em toda a sociedade pode ser a grande estratégia. 

O investimento no desenvolvimento moral pela defesa dos direitos humanos viabiliza novas 

lutas coletivas que não serão em vão. Máxima esta que deve ser também a medida para a 

vivência universitária na cumplicidade e no partilhar do sentimento de todos que fazem a 

UFCA.  

E acrescento que é necessário preocupar-se com o patrimônio maior que é a nossa 

própria capacidade de criar e cuidar através da educação amorosa. Por isso não ser oposição 

por oposição ou torcer contra, mas empaticamente, unir mentes e corações, aprendendo a 

evoluir juntos mesmo nas diferenças e pluralismo de ser humano. É meu desejo, é minha meta 

contribuir. Desejo então que nos encontremos mais, nos sonhos semelhantes, assim como nos 

passos realizados desta estrada chamada PRODER. Tendo a certeza de que somos muito 

importantes, cada uma a sua forma, em seu ritmo e que precisamos respeitar isto, 

participando, na construção de dias mais sustentáveis. 
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