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RESUMO 

Este trabalho resulta de projeto de pesquisa, e traz em sua literatura referência à juventude, o 
perfil de jovens estudantes universitários oriundos de escola pública e as dificuldades 
enfrentadas por estes. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, a partir da análise 
reflexiva de entrevistas, sobre a trajetória de estudantes do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O relato dos sujeitos que vivem a 
realidade de pertencer à camada popular, de terem vencido uma seleção de vestibular e 
finalmente ingressar numa universidade pública, nos auxilia no ato reflexivo de compreender 
suas angústias, e seus desejos em relação a essa nova fase como estudantes universitários. 

PALAVRAS-CHAVE: juventude - trajetórias - universidade.  

 

ABSTRACT 



This work results from research project, and it brings in its literature reference to the youth, 
the profile of young derived academic students of public school and the difficulties faced by 
these. It is a research of qualitative character, from the reflexive analysis of interviews, about 
students' trajetory of Centro de Ciências Sociais Aplicadas of the Universidade Federal de 
Sergipe (UFS). The subjects report that live the reality of belong to the popular layer, of have 
won an entry examination selection and finally enter in a public university, assists us at once 
reflexive of comprehend their anguishes, and their desires regarding this new stage as 
academic students. 

KEY WORDS: youth - trajectories - university. 

 1. INTRODUÇÃO  

O Brasil apresenta características contrastantes se considerada sua lentidão nos 

processos de avanços sociais e econômicos. Como aponta Spósito (2003), o trabalho escravo 

não erradicado, o alto índice de desemprego e um sistema educativo não universalizante, 

apresenta o caráter dúbio desta nação. Apesar de estarmos contando com índices de 

desenvolvimento melhor que em outras épocas, com participação democrática e mais 

liberdade de expressão, ainda sofremos com regimes de corrupção e impunidades.  

Ao atentar para esse contexto é cabível trazer à tona a discussão sobre o conceito de 

juventude, que é um tema muito pertinente com conceituações variadas e que também remete 

a questões sociais, políticas e econômicas. Além disso, é importante saber como adotar de 

forma coerente, e saber diferenciar as categorias: jovem e juventude. Spósito (2003) nos 

apresenta que estes dois termos tomam certa distância entre si, e ao mesmo tempo são 

indissociáveis, pois o sujeito jovem carrega a condição de juventude, sendo esta uma fase da 

vida. Porém, a juventude pode carregar contornos distintos a depender de como a sociedade 

constitui e significa esse momento do ciclo de vida. (SPÓSITO, 2003).  

Falar de juventude atualmente é tratar de um assunto tão delicado quanto complexo. 

As autoras Szapiro e Resende (2010) trazem em seu texto Juventude: etapa da vida ou estilo 

de vida, um entendimento de como está sendo tratado o tema numa sociedade onde 

predomina o pensamento liberal e mercadológico. Assim, colocam que na ideologia moderna 

havendo a superação do coletivo pelo individual, da repressão pela autonomia e liberdade, 

pensou-se a priori numa autorregulação da sociedade, onde a partir daí o jovem trançando 

suas próprias estratégias e expectativa faria um caminho melhor rumo ao futuro. 

Todavia, querem ressaltar que mais importante e significativo é a presença do outro na 

constituição da personalidade e caráter das novas gerações, o que, na visão de muitos, vem se 

perdendo. Ultimamente, cada vez mais cedo, os jovens são incitados a tomarem suas próprias 



decisões e se regozijarem por isso, já que o mundo globalizado está para a realização dos seus 

desejos com oferta de produtos que lhes dão a sensação de poder perante o outro. É 

interessante a citação das autoras quanto à (im) posição da juventude frente os costumes da 

atualidade: “[...] são agora os mais jovens que devem transmitir os valores do mundo atual aos 

mais velhos para que esses possam viver, nesse sentido, ‘dentro’ do tempo.” (SZAPIRO; 

REZENDE, 2010, p. 43).  

Spósito (2003) discute a questão das políticas públicas direcionadas à juventude, ao 

passo que, muito do que se faz pelos jovens não é para desenvolvê-los na sua integralidade, 

mas, pelo contrário, são tomadas medidas de controle, de prevenção, ou na pior das hipóteses, 

de reabilitação. Sendo assim, “... a ausência de uma proposta clara do governo federal para a 

população juvenil do país e seu lugar no modelo de desenvolvimento pretendido revela o 

traço comum de grande parte das propostas.” (SPÓSITO, 2003, p. 66).  

Ainda não se tem tomado medidas que se atentem de fato para a condição do jovem 

crítico e militante no contexto dos direitos sociais. Mas, dentro da teoria do capital humano 

torna-se um segmento rentável quando pela qualificação adquirida por meio da educação, tem 

garantias “melhores” para atuação no mercado de trabalho, com as qualificações necessárias, 

sendo esse o grande interesse da nova organização econômica, mesmo que isso não seja de 

alcance de todos. Então, essas políticas não universalizam o atendimento, oferecendo uma 

preparação de qualidade, e por isso não garantem que os jovens não descambem na 

criminalidade ou fiquem à margem da sociedade.  

Abramo (2005) também corrobora com a ideia de que, quando os jovens são citados o 

são pelas infrações, pelos aspectos negativos que a idade por vezes aporta. A autora pontua os 

aspectos abordados nas produções acadêmicas quando tratam sobre o tema. Assim, “... muito 

do que se escreve na academia sobre juventude é para alertar para os deslizes, os 

encobertamentos, as disparidades e mistificações que o conceito encerra.” (ABRAMO, 2005, 

p. 37). Ou seja, a autora tenta despertar desta forma, que a adolescência, ou a fase da 

juventude, como pode ser ainda entendida, representa, na perspectiva de muitos que tratam 

sobre o tema, o momento da rebeldia, um período passível de adesão à criminalidade, 

principalmente quando esses sujeitos são de classe popular.  

Atualmente, tende-se a associar juventude com problema político. Assim, algumas 

medidas são dispensadas por parte do poder público como o desenvolvimento de ações para 

reverter o quadro.  



[...] Mas também pelo aparecimento de novos atores juvenis, em grande 
parte dos setores populares, que vieram a público, principalmente por meio 
de expressões ligadas a um estilo cultural, colocar questões que os afetam e 
preocupam, diferentes daquelas colocadas pelas gerações juvenis 
precedentes, e para as quais não havia nem mesmo formulações elaboradas, 
no plano da política. (ABRAMO, 2005, p. 39).  

Essas novas colocações têm respaldo também no contexto da educação, pois 

ultimamente se observa uma presença significativa de jovens de camada popular no ensino 

superior, não somente via universidades particulares, mas principalmente há procura crescente 

por vagas em instituições públicas. Isso faz perceber que “o desenvolvimento da escolaridade 

nos últimos tempos beneficiou os mais jovens; a quase universalização do acesso ao ensino 

fundamental, do que puderam aproveitar quase todos os que são hoje adolescentes” 

(ABRAMO, 2005, p. 50).  

Em contrapartida, pesquisas mostram que, diferentemente da ocorrida universalização 

do ensino médio público para as camadas populares, no ensino superior público isso acontece 

de maneira adversa, ao passo que se observa maior número de matriculas nas instituições 

privadas e também da expansão destas instituições, e baixa oferta nas instituições públicas de 

ensino superiores.  

Estudos comprovam também que quanto maior a escolaridade dos genitores, maior a 

probabilidade de seus ascendentes chegarem a um nível mais elevado de ensino. A 

importância de uma maior escolaridade dos pais dos jovens e também a sua posição no estrato 

social, acaba sendo fator relevante para o seu sucesso escolar e profissional. Souza (2007) 

pontua sobre essa questão:  

Pesquisas internacionais apontam, de modo sistemático, que estudantes 
oriundos das classes subalternas têm suas aspirações às profissões de maior 
prestígio social fortemente desestimuladas não por suas capacidades 
individuais e/ou limitações econômicas, mas por fatores ligados à origem de 
seu grupo social. (SOUZA, 2007, p. 33).  

O capital cultural, como acusava Bourdieu (NOGUEIRA; CATANI, 2008), tem papel 

preponderante para o contexto social, e embora o capital econômico como herança não seja 

sinônimo de embasamento cultural, este se torna de grande valia para a permanência do 

indivíduo no meio escolar. Além disso, a ausência deste capital econômico dificulta a saída da 

situação de privações das famílias; ao tempo em que o “estigma” por pertencer a determinada 

classe social os impele a ocupar bancos de determinados cursos nas faculdades.  



Na obra de Alain Coulon (2008), A condição de estudante, também encontramos a 

preocupação em analisar a situação dos estudantes que ingressam na Universidade, nesse 

caso, uma investigação sobre a realidade da Universidade de Paris 8. O autor suscita muitos 

aspectos que aproximam a experiência da França com o Brasil, em que pesem as 

especificidades do sistema universitário desses dois países. Mas, observamos que as 

angústias, as frustrações, as dificuldades relatadas pelos sujeitos que são objetos na sua 

pesquisa, não se distanciam tanto assim das vivências que temos entre os universitários 

brasileiros.  

[...] a passagem para a universidade é acompanhada de modificações 
importantes nas relações que o indivíduo mantém com três modalidades 
fortemente presentes em toda a aprendizagem: o tempo, o espaço e as regras 
do saber. (COULON, 2008, p. 35).  

 

De fato, muitos entraves estão postos para a desistência dos filhos de famílias da 

camada popular nas universidades públicas. Por estas serem de acesso mais restrito, devido à 

maior concorrência e preparação entre os concorrentes, que muitas vezes é desleal competir 

com escores tão diferentes de qualidade no ensino, adquirido na educação básica (ensino 

fundamental e médio). Portanto, aproximar e dar suporte aos discentes do conhecimento 

produzido na universidade, sem desconsiderar os saberes populares também trazidos, é uma 

maneira de tornar menos impactante a entrada para a conseguinte permanência destes.  

2. METODOLOGIA  

A presente pesquisa tem caráter qualitativo, embasada em fontes bibliográficas que 

tratam dos temas juventude, camadas populares e universidade, bem como em fontes orais 

respaldadas nos depoimentos de jovens estudantes do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

da Universidade Federal de Sergipe. Então, buscamos a priori suprimento nos aportes 

teóricos; a posteriori o contato com os estudantes da área de interesse para realização de 

entrevista e, por fim, a transcrição e análise destas falas.  

Fez-se uso de entrevista semiestruturada, sendo esta ferramenta de grande valia, pois 

auxilia na orientação do pesquisador em não perder de vista a grande questão da pesquisa, 

pois como coloca Szymanski (2008):  

[...] o primeiro cuidado na entrevista reflexiva está na elaboração da 
questão a ser dirigida ao participante, pois proposta de forma correta, 



a resposta trará insumos para a pesquisa que se está realizando. 
(SZYMANSKI, 2008, p.34).  

O interesse da autora é fazer da pesquisa, tendo a entrevista como instrumento, uma 

prática reflexiva. Além do que, mostrar como abordar o sujeito-objeto permite um 

encaminhamento mais rico e leve na relação entrevistador-entrevistado. Ao mesmo tempo, 

este tipo de entrevista, permite e dá liberdade ao pesquisador para que sejam explorados 

outros meandros suscitados na subjetividade exteriorizada pelo interlocutor. Este trabalho 

apresenta resultados finais de análise de entrevistas realizadas com estudantes dos cursos de: 

Secretariado Executivo, Ciências Contábeis e Economia da Universidade Federal de Sergipe. 

Contando com a disponibilidade e presteza dos entrevistados, o interesse foi abarcar 

estudantes de classe popular que tivessem toda a trajetória escolar na rede pública de ensino, e 

que pudessem relatar sobre sua vida escolar e o acesso à universidade.  

Resultados e discussões  

Os resultados aqui apresentados trazem a tônica de entrevistas concedidas por 

estudantes do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, dos cursos de Secretariado Executivo, 

Ciências Contábeis e Economia da Universidade Federal de Sergipe, Campus São Cristovão, 

os quais identificaremos por Estudantes 1, 2 e 3, respectivamente. Caracterizando os perfis 

dos entrevistados podemos apontar que: um é do sexo feminino e dois são do sexo masculino; 

a faixa etária se estende entre 17 e 28 anos; ingressantes entre 2010/1 e 2011/1; são cotistas 

por terem toda trajetória escolar na rede pública de ensino. Classificam-se como sendo 

pertencentes a família de classe média baixa, e são estudantes advindos de municípios do 

interior do Estado.  

Traçando a trajetória escolar dos entrevistados, desde o ensino fundamental até o 

médio, os estudantes capturam na memória aspectos significativos quanto ao período 

suscitado. Quando se perguntou sobre o que consideram ser o maior fracasso obtido na escola, 

deram como resposta:  

Olha, acredito que seria alguns professores que, assim, são contratados e que 
não tão sendo preparados, entendeu (?!), naquela matéria, às vezes chega no 
final do ano aquela correria, e chega só passando trabalho e não dá realmente 
o plano de aula correto. Esse é o problema mesmo, tive isso constantemente 
no ensino médio. (ESTUDANTE 1, 2010).  

O ensino de qualidade. Acho que se os professores incentivarem mais os 
seus alunos, acho que eles melhoram sua educação. Não só também na 
escola, acho que eles devem também ter dedicação em casa, porque na 
verdade o professor é apenas uma base. Se eles também não treinarem em 



casa, estudarem, não vão melhorar, totalmente. [...] primeiro lugar dele, 
depende do esforço dele, do interesse, e também do ensino de qualidade. 
(ESTUDANTE 2, 2011).  

Percebe-se também que a formação recebida na educação básica pública não permite 

ambicionar algo além das possibilidades de quem pertence à classe popular, senão quando há 

perspectiva, esforço e investimento da família em ver um filho prosperar nos estudos. Em 

relação ao incentivo da família o Estudante 1 coloca:  

...me incentivou bastante. Às vezes quando meu pai ia lá na escola... 
(risos)..., desde o pré-escolar meu pai sempre foi, minha mãe sempre foi lá 
me visitar. Fazer aquelas visitas surpresa de pai e de mãe, sabe (?!), mais 
meu pai, mas de vez em quando ele aparecia... [...] Sempre incentivavam. 
Minha mãe fazia de tudo pra eu estudar; quando era prova eu não fazia nada 
dentro de casa, era tudo muito bom; ela sempre... meus pais sempre 
incentivaram a estudar porque pra não ter a mesma vida que eles tavam 
tendendo, entendeu?! (ESTUDANTE 1, 2010).  

Isso corrobora com a discussão sobre a importância da família em fazer o 

acompanhamento no processo educacional da sua prole, independente da escolaridade dos 

pais ou parentes que dividem este espaço com os sujeitos. A preocupação e participação na 

vida escolar dos filhos podem representar muito para o desenvolvimento da aprendizagem dos 

mesmos. É legítima a intenção dos pais de proporcionar educação, de viver as regras da escola 

para uma possível mobilidade social pelos seus filhos.  

Outro aspecto que cabe ser apontado é a percepção dos indivíduos sobre as diferenças 

em relação aos níveis de ensino (ensino fundamental e ensino médio, e depois o 

universitário).  

Ensino fundamental [...] Acho que tudo depende do grau de capacidade. 
Quando se sai do fundamental, quarta série pra quinta, já há uma diferença. 
Mas depois a gente pega o embalo e dá pra levar tranquilo. (ESTUDANTE 
2, 2011).  

[...] a vida universitária é bem diferente, é outro método de ensino, outra 
visão do mundo bem mais ampla, complexa [...]. (ESTUDANTE 3, 2011).  

Buscar essas interrelações entre os níveis de ensino, e também observar a distância 

entre eles, é um traçado importante feito pelos entrevistados no decorrer da pesquisa, 

principalmente quando se referem à universidade. Isso nos leva a inquirir se há facilidade em 

entender melhor a dinâmica da universidade quando se tem essa percepção? Vemos que isso 

vai depender, sobremaneira, da área que se objetiva estudar. Ou seja, algumas experiências na 

nossa trajetória escolar, vão contribuir de alguma forma nas nossas vivências futuras na 



universidade, ou não. Coulon (2008) complementa essa reflexão, a partir de sua pesquisa na 

Universidade de Paris 8.  

Diferente do colégio ou de outras universidades que impõem horários aos estudantes – 

sem levar em consideração eventuais obrigações, como o trabalho, pois aí os estudantes são 

considerados como se fossem estudantes em tempo integral, situação cada vez menos 

frequentes – em Paris 8, são os estudantes que devem construir seus horários. (COULON, 

2008, p. 88).  

Outro aspecto capturado na fala dos estudantes trata da limitação de acesso às 

informações uma vez que, quando se questiona sobre o conhecimento dos programas que a 

universidade disponibiliza para algumas categorias de estudantes, sua visão se mostra restrita.  

Eu conheço tipo esse do Restaurante, eu conheço também um Departamento 
que tem dentro do Departamento de Economia que sempre estimula os 
jovens economistas, essa iniciativa é bem legal, porque eles possibilitam 
Training que são tipo cursos de Estágios, mesmo você entrando agora no 
curso, você já pode fazer e é bem legal, agora eu só conheço esse, porque é 
muito mais voltado pra minha área: Restaurante, é e esse, só. (ESTUDANTE 
3).  

É bem sabido que a vida como estudante universitário passa a exigir bastante 

dedicação e foco nos estudos para atingir resultados favoráveis, pois é preciso adotar o ofício 

de estudante
1, como é bem posto por Alain Coulon (2008). Só que para isso acontecer 

também acarreta outras consequências, que é um certo desligamento/distanciamento de uma 

parte de toda essa teia caótica que acaba se tornando o universo acadêmico.  

Ingressar numa universidade federal faz parte do sonho de muitos jovens que 

tencionam uma formação de qualidade e o reconhecimento por parte da sociedade. Apresentar 

um currículo de universidade pública ainda resguarda mais prestígio no mercado de trabalho. 

Tendo isso em vista, os estudantes respondem à questão sobre o desejo de entrar na UFS:  

Foi germinado... que o seguinte, querendo ou não querendo a sociedade ela 
dá mais valor, e as empresas dão mais valor o currículo de que você fez na 
Federal. É uma visão que a sociedade tem, a verdade é essa, e que você não 
paga diploma. Então, e por perceber que queira ou não queira você tem que 

                                                           
1
 [...] o sucesso na universidade passa pela aprendizagem do ofício de estudante e a entrada na universidade de 

nada serve se não for acompanhada por um processo de afiliação, ao mesmo tempo, institucional e intelectual. 
[...] o sucesso acadêmico depende, em grande parte, da capacidade de inserção ativa dos estudantes em seu novo 
ambiente. (COULON, 2008, p. 32).  

 



estudar, você tem que estudar, tem que estudar. Então, a ponto disso eu sei 
que eu tava querendo entrar na universidade, porque eu saberia que 
realmente eu ia ser, eu ia aprender mesmo a ser um bom profissional... pelos 
meus esforços. (ESTUDANTE 1, 2010).  

Olhe, a verdade foi essa, como eu sou de família média baixa, então você 
nunca tem aquele pensamento excessivo de fazer faculdade em outro canto, 
de poder pagar, fazer faculdade, porque minha família não tem condições. 
Então, sempre meu pensamento era que, era de fazer sim, de fazer uma 
faculdade dessas2, mas depois que eu tivesse trabalhando, que eu tivesse a 
estabilidade financeira pra poder pagar faculdade. Então, foi aí que surgiu a 
idéia de fazer na Federal, aí eu tentei e consegui. (ESTUDANTE 2, 2011).  

Diante disso, enfrentar o vestibular para instituição de ensino superior público, além 

de exigir um grande esforço dos candidatos, indica a intenção de desfrutar do bom ensino, do 

saber valorizado na sociedade e da força do diploma perante o mercado de trabalho. Observa-

se também a perspectiva de que nela se prepara melhor que nas faculdades particulares, dado 

que podemos considerar relativo. Os estudantes também formulam estratégias para obter o 

sucesso na aprovação do vestibular. Isso está representado no caso do Estudante 3,  

Meu objetivo era Exatas, aí eu fui logo pra Ciências Contábeis, Matemática, 
Química, Física e Economia que eram as mais exatas, né, aí o segundo passo 
foi olhar, eu comecei a pesquisar as pontuações dos aprovados no ano 
anterior, aí, e minha pontuação tava meio baixa, aí eu comecei a fazer uma 
média o número de pontos que eu tinha que fazer para chegar ao nível 
daqueles cursos e o mais aceitável foi Economia, Economia e Matemática, aí 
depois eu fui pra concorrência, mas na verdade eu queria fazer pra 
Matemática, fui pra concorrência, aí como eu sou branco a concorrência de 
Economia tava mais fraca, aí eu peguei e escolhi Economia, mas Matemática 
também eu queria fazer. (ESTUDANTE 3, 2011).  

Conforme a sistemática da universidade, com aulas em salas diferentes, locais 

específicos para resolver cada assunto, atenção às siglas, entre outras. O novo membro tem de 

buscar formas de se adequar e entender o ambiente, e se isso não acontece, o período de 

estranhamento
2 conduz à desistência, ao trancamento, ao abandono. O Estudante 2 fala das 

mudanças que ocorrem no sujeito quando se é um universitário, tanto na maneira de ser, 

quanto ao se expressar.  

Assim, a verdade, a UFS é um mundo. Então... é praticamente... é totalmente 
diferente de uma escola estadual. Então, saberia que teria que mudar meu 
jeito, minha expressão, eu gosto de se expressar. Acho que eu deveria mudar 

                                                           
2
 Nele, o que é importante é o ponto de encontro entre a universidade e o futuro estudante, deixando para trás o 

tempo da separação e a viagem realizada entre esta e a porta da universidade, Diante dessa porta que se abre para 
a estranheza, o iniciante percebe um mundo que não é mais familiar. (COULON, 2008, p. 40-41).  

 



muito, até meu modo de pensar as coisas, certas coisas. (ESTUDANTE 2, 
2011).  

Coulon também aborda essas questões na sua obra, trata dos problemas enfrentados 

pelos estudantes da Universidade de Paris 8 em termos de transição, vocabulário, contradições 

etc. Desta forma, o estudante deve adotar um habitus correspondente ao meio acadêmico de 

formação, adaptando-se ao currículo oculto do ensino superior, e desvencilhar-se das 

condutas vividas como aluno no ensino colegial.  

Suplantar esta fase exige, além de tudo, força de vontade e determinação do jovem 

universitário. As trocas de vivências com os veteranos e a colaboração de amigos e 

professores são muito significativas para a permanência neste espaço, bem como o grande 

desejo de fazer parte e se sentir privilegiado por conseguir ingressar nesse ambiente.  

Observar o perfil de estudantes de universidade pública é no mínimo contraditório. O 

acesso maior não é de indivíduos que necessitam dos serviços públicos, a começar pela forma 

de seleção. Embora o processo de cotas esteja paulatinamente modificando essa situação, 

ainda não alcançamos a universalização do acesso ao ensino superior pelos filhos da camada 

popular.  

3. CONCLUSÕES  

Para alcançar a reflexão e obter os resultados aqui apresentados, tornou-se mister a 

consulta a acervos bibliográficos de grande contribuição no cenário acadêmico. O debate em 

torno do tema Juventude e Universidade suscita pesquisas muito pertinentes no campo da 

educação, pois no afã de alcançar uma ascensão no nível de vida, a educação é apontada como 

peso determinante para esse posicionamento. (BARBOSA, 2007).  

O relato de sujeitos que vivem a realidade de pertencer à camada popular, de terem 

vencido uma seleção de vestibular e finalmente adentrar numa universidade pública, nos 

auxilia no ato reflexivo de compreender suas angústias, seus desejos e vicissitudes em relação 

a essa nova fase como estudantes universitários.  

Com as explanações percebemos que uma trajetória escolar de sucesso - conforme as 

palavras dos entrevistados - com professores bem preparados e motivadores, tem papel 

fundamental para uma formação digna, com bases sólidas para se chegar ao ensino superior 

mais confiante.  



Os valores transmitidos pela família, em elucidar a importância dos estudos para os 

filhos, acompanhando e incentivando na continuidade destes. Demais parentes e amigos 

também são, de tal maneira, valiosos para a formação da personalidade e da autoconfiança 

dos jovens.  

Estar preparado, ter discernimento para lidar com as adversidades, respeitar os 

objetivos curriculares, são alguns dos pontos importantes para um sujeito se manter e concluir 

um curso universitário, sem contar a necessidade de recursos financeiros para alimentação, 

cópias e para resolver assuntos burocráticos com a própria universidade.  

Porém, ao respeitar essas exigências e se adequar à nova vida, os estudantes também 

querem que a universidade facilite e atenda às suas expectativas, respeitando seu quadro de 

possibilidades, solucionando problemas, suplantando as dúvidas, tornando o espaço de mais 

fácil acesso e de mais inclusão, e também preparar melhor os futuros profissionais, 

aproximando-os realmente da sua área de atuação, pois os estudantes se apresentam ansiosos 

ao quererem pôr em prática toda teoria que absorvem no curso. Essas alterações se 

corroboram com as exigências do mercado de trabalho que demanda indivíduos melhor 

qualificados.  

A aquisição de novos ensinamentos, novos conhecimentos, as visões de mundo dentro 

da universidade são os aspectos mais suscitados pelos estudantes. Eles têm noção que quando 

se faz parte desse universo algo os modifica, e é igualmente necessário diferenciar-se, 

distanciar-se dos costumes adquiridos seja no seio familiar, seja na comunidade de origem. 

Pertencer a um grupo social desfavorecido e ao mesmo tempo fazer parte, ser universitário de 

uma instituição pública é motivo para se sentir agraciado, privilegiado, mas conscientes de 

que para alcançar esse sucesso exigiu muita dedicação, horas a fio de estudo, “noites em 

claro”, relegando alguns momentos de lazer e foco em direção a um futuro promissor por 

meio do curso universitário.  
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