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◦ Como
os(as)
estudantes
atendidos(as) pelos programas de
assistência estudantil constroem
sua trajetória na UNIFESP?

Objetivos
Objetivo Geral:
◦ Investigar a trajetória estudantil a partir dos
sentidos/significados atribuídos por um grupo de
estudantes atendidos pelos programas de
assistência estudantil na UNIFESP.

◦ Objetivos específicos:
• Analisar
as
implicações
da
origem
socioeconômica e as representações sociais no
percurso acadêmico de um grupo de estudantes
atendidos(as) pelos programas de assistência
estudantil na UNIFESP;

• Compreender e analisar o percurso desse grupo
de estudantes atendidos(as) ao que se refere à
vivência do espaço universitário;

Percurso Metodológico
◦ Pesquisa de natureza qualitativa voltada ao
acesso às questões que envolvem a permanência
estudantil, a partir da visão dos estudantes
atendidos pelos programas de assistência
estudantil.
◦ Com intento de conhecer a realidade social de
um grupo específico, neste caso, estudantes
universitários com trajetória de vulnerabilidade
socioeconômica, optamos pela etnografia.
- Entrevistas abertas;
- observação participante;

Participantes:

◦ grupo de estudantes que cursam o último ano de
graduação dos 9 cursos ofertados no campus
Baixada Santista.
◦ Etapa final do processo formativo → condições de
atribuir com maior clareza os significados ao
processo de formação e ao seu percurso acadêmico;

Análise dos dados:
◦ Embora o número de entrevistas e a observação
realizadas não nos autorizem a produzir
generalizações, elas nos permitiram abordar
dimensões que habitualmente não são
suscitadas a partir de dados quantitativos.
◦ Análise feita em eixos articulados afim de
reconstruir a trajetória universitária dos(as)
estudantes em questão.

Eixos de análise - com base no discurso dos
entrevistados e nas observações realizadas

◦ ingresso na universidade;

◦ permanência estudantil e vivências
universitárias;

Ingresso na universidade:
◦ Gratuidade do ensino surgiu como a estratégia inicial
para prosseguimento da vida escolar;
◦ Capital informacional e capital cultural →
desconhecimento ou ausência de um capital familiar
de informações sobre o espaço universitário;
◦ a totalidade dos entrevistados pertence à primeira
geração de suas famílias a ingressar no ensino
superior → percursos singulares;

◦ superar o estereótipo de estudante de escola
pública, ou seja, aquele que não domina
inteiramente conhecimentos básicos - lidar com as
desigualdades socioeducacionais. (cultura escolar
distintiva)

Permanência estudantil e vivências universitárias

→ a compreensão do processo de permanência estudantil
supera as características individuais dos estudantes e estão
associadas às relações/redes sociais estabelecidas, assim
como a partir dos suportes institucionais ofertados e
utilizados.
o Permanência material e permanência simbólica →
dimensões inter-relacionadas
o ampliar a discussão para além da análise dos aspectos
econômicos e financeiros que envolvem as trajetórias
desse novo público universitário;

• Permanência material → a condição financeira
é o primeiro e determinante entrave;

• Inserção nos programas de assistência
estudantil → primeira estratégia;
• Dilema de conciliar atividade laborativa e
atividade acadêmica (curso integral);
• Solidariedade familiar → dimensão simbólica →
aproveitamento acadêmico;

• Bom desempenho
material

acadêmico

e

permanência

◦ bom coeficiente de rendimentos (CR) - condições de
disputa das bolsas acadêmicas;
◦ Recursos extra para manutenção material, presença
em jornada integral na universidade e melhor
aproveitamento acadêmico;

• Permanência simbólica → integração a todos os
aspectos da vida acadêmica - pertencimento
◦ Conteúdos que explicitam situações de preconceito de
diversas ordens:
◦ Egresso de escola pública – "inaptos e despreparados"
→ queda da “qualidade” do ensino;
◦ O estudante de transferência externa – “entrada por
baixo da porta” → “uni-esquina”;
◦ Estudante cotista x mérito – associação negativa
competência/desempenho;
◦ Universidade espaço hostil à diversidade → exclusão
se faz presente no interior da universidade.

Considerações finais:
◦ UNIFESP - dispõe de reduzidos instrumentos e
mecanismos de proteção social;
◦ a supremacia de ações que impulsionam a
permanência material em detrimento das que
potencializem também numa perspectiva da
permanência simbólica e da afiliação estudantil.
◦ Possibilidade de implementação de programas de
tutoria social, reforço escolar e acompanhamento
acadêmico.

◦ Lei de cotas sociais → ampliação
representatividade das camadas populares;

da

◦ novo olhar para as questões relativas às
desigualdades sociais e educacionais no interior
da universidade;

◦ Novas estratégias de intervenção nas
instituições de ensino em virtude dessa
diversidade social e cultural que tem enriquecido
o ambiente universitário.
◦ Ações que visem o desenvolvimento integral do
corpo discente.
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