
     Recebido em: 29/07/2019
     Aprovado em: 01/08/2019
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2019.13.28.08

     DO ESTRANHAMENTO A AFILIAÇÃO ACADÊMICA: PESQUISAS EM EDUCAÇÃO SOBRE O
APRENDER A SER ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

     EIXO: 28. RELAÇÃO COM O SABER

     ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA , ROSEMEIRE REIS SILVA

25/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/do_estranhamento_a_afiliacao_academica_pesquisas_em_educacao_sob.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.1-11,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio

http://anais.educonse.com.br/2019/do_estranhamento_a_afiliacao_academica_pesquisas_em_educacao_sobr.pdf


O percurso acadêmico de jovens brasileiros, sobretudo o primeiro ano, tem sido objeto de estudo de pesquisadores dos Programas de
Pós-Graduação em Educação de nosso país. A partir de um estudo documental, com fundamento metodológico na pesquisa estado do
conhecimento/ou arte, apresentamos um breve panorama da produção científica sobre o tornar-se estudante universitário. Este
levantamento refere-se ao período de 2008 a 2018, tomando como conceitos chave na seleção do material analisado, a “afiliação
acadêmica”, de Alain Coulon (2008; 2017) e o “aprender a ser estudante”, Alain Coulon (2008) e Bernard Charlot (2000). Os
resultados indicaram estranhamentos e persistências dos/as jovens na construção de seu pertencimento acadêmico, também sinalizaram
que o processo de afiliação perpassa a aquisição de competências da comunidade, envolvendo a construção de sentidos às
aprendizagens.

The academic course of young Brazilians, especially the first year, has been the object of study by researchers from Programs of
Post-graduation of our country. Based on a documentary study, with a methodological basis in the State of Knowledge / Art survey, we
present a brief overview of the scientific production about becoming a university student. This survey refers to the period from 2008 to
2018, taking as key concepts in the selection of the analysis material, the "academic affiliation", Alain Coulon (2008; 2017) and the
"learning to be a student", Alain Coulon (2008) and Bernard Charlot (2000). The results indicated strangeness and persistence of
young people in the construction of their academic belonging, they also signaled that the affiliation process goes through the
acquisition of community skills, involving the construction of senses to learning.

La trayectoria académica de los jóvenes brasileños, especialmente el primer año, ha sido objeto de estudio por los investigadores de los
Programas de Postgrado en la Educación de nuestro país. De un estudio documental, bases metodológicas en la investigación Estado
de Conocimiento o Arte, presentamos una breve reseña de la literatura científica en el estudiante universitario. Esta encuesta se refiere
al período del 2008 al 2018, conceptos clave en la selección del material analizado, la "afiliación académica" por Alain Coulon (2008;
2017) y el "aprender a ser estudiante", Alain Coulon (2008) y Bernard Charlot (2000). Los resultados indicaron que las barreras y la
persistencia de la juventud en la construcción de la pertenencia académica, también señaló que el proceso de afiliación es la
adquisición de competencias de la comunidad, que implica la construcción de sentidos en aprendizajes.
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INTRODUÇÃO[i]

No âmbito da Pós-Graduação brasileira, em especial nos Programas de Educação, temos visto o exaustivo debate em torno do ingresso
e permanência de jovens nas universidades públicas. Debate, por sua vez, intensificado após as políticas de expansão das instituições
do Ensino Superior, conduzindo os pesquisadores a inúmeras inquietações vinculadas desde a assistência estudantil aos elementos
pedagógicos e administrativos que compõe o funcionamento destes estabelecimentos. Tais demandas desembocaram na intensificação
de estudos que permitiram observar percursos formativos dos/as jovens, realizar avaliações críticas sobre as políticas que sustentam os
espaços de ensino e propor novas possibilidades de investigação.

Em decorrência das mudanças sucedidas nas universidades públicas, principalmente após o Programa de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais (REUNI)[ii], encontramos a produção de pesquisas voltadas à questão do “tornar-se estudante” e as
variáveis sociais implicadas ao processo. Sendo assim, para além de fomentar escritos sobre os desafios enfrentados pelos/as jovens na
universidade, o interesse deste artigo concentra-se em destacar os modos como se constroem como estudantes universitários/as. Diante
a gama de perspectivas teóricas que debatem sobre a juventude e a universidade, nos debruçamos sobre dois conceitos que
direcionaram nossas reflexões. O primeiro consiste na “afiliação acadêmica”, de Alain Coulon (2008; 2017) e o segundo refere-se ao
“aprender a ser estudante”, com incursões em Alain Coulon, (2008) e Bernard Charlot (2000).

Os dois conceitos traçaram o levantamento de dissertações e teses dos Programas de Pós-Graduação em Educação, no período de 2008
a 2018, a ser apresentado logo mais e, gerou a seguinte questão: Como os conceitos “aprender a ser estudante” e “afiliação acadêmica”
estão sendo discutidos nas pesquisas em educação? É oportuno esclarecer que nossos escritos partiram do Livro “Juventude e
Escolarização” acerca dos trabalhos de mestrado e doutorado (1990 - 1998), publicado por Sposito em 2002 e, “Estado da Arte sobre
juventude na Pós-Graduação em Educação, Serviço Social e Ciências Sociais (1999 a 2006)”, organizado em 2 volumes e publicado
em 2009. As obras evidenciaram os contextos já investigados no âmbito da pesquisa sobre juventude, nos conduzindo a busca de
informações posteriores ao levantamento feito por Sposito (2002; 2009).

No trilhar da argumentação, anunciamos que este artigo é parte de meu processo de doutoramento, qual analisa e descreve a afiliação
universitária de jovens estudantes do 1° e 2° período de 9 cursos de licenciaturas do Campus A.C. Simões – UFAL/Maceió/AL, que
residem nos municípios circunvizinhos a capital alagoana e, deslocam-se diariamente a mesma para estudar. Logo, este artigo consiste
em momento de estudos teóricos para nortear a realização da minha pesquisa. Entendemos que o panorama de dissertações e teses a ser
explicitado, não esgota as probabilidades de pesquisas existentes, tão pouco estrutura uma pesquisa de estado do conhecimento, no
entanto contribui de modo sucinto para delinear novos rumos investigativos.

Ferreira (2002, p.258) elucida que as pesquisas de estado do conhecimento são “reconhecidas por realizarem uma metodologia de
caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de categorias e facetas
que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho”. Além disso, o levantamento de certa produção do conhecimento justifica-se
tendo em vista a expansão dos Programas de Pós-Graduação no Brasil, consolidando grupos de estudos que ao longo do tempo
expandem seus campos empíricos, multiplicam seus trabalhos, mudam os sujeitos participantes, os objetos pesquisados e as parcerias
angariadas.

Pautando-se sob os princípios epistémicos e metodológicos da pesquisa de estado do conhecimento, Sposito (2009, p. 17) reforça
nossos indicadores ao mencionar que no âmbito da educação, é oportuno conhecer os contextos empíricos já analisados para
“sistematizar a produção do conhecimento, reconhecer os principais resultados da investigação, identificar temáticas e abordagens [...]
emergentes, bem como lacunas e campos inexplorados abertos à pesquisa”. De caráter bibliográfico, documental e descritivo, este tipo
de pesquisa sobre a pesquisa é requisito básico na formação do pesquisador, pois privilegia a ampliação de suas percepções, além de
visualizar em que formas e em que condições têm sido produzidas as dissertações e teses. Tomando como referência os pressupostos
assinalados, o levantamento pretendido por nós, foi feito por meio de livros e plataformas digitais nacionais, obtendo dados
significativos para traçar nosso caminho.

No trilhar das proposições, além da introdução apresentada, o artigo é composto por um tópico com a contextualização dos conceitos
de “aprender a ser estudante” e “afiliação acadêmica”, outro com o panorama do conhecimento suscitado e, por fim as considerações
finais com as respostas a questão elencada.

A BUSCA PELO SER ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO: O ESTRANHAMENTO, O APRENDER E A AFILIAÇÃO COMO
ELEMENTOS BALIZADORES

Para discorrer sobre quem é o/a jovem estudante universitário/a é importante focalizar a categoria juventude. Deste modo, partindo de
um ponto de vista sociohistórico, Pais (1990) afirma que inúmeras abordagens foram tomadas para explicar a juventude, entre elas:
como fase da vida ligada a puberdade, problema social (profissão, delinquência, drogas e tantos outros) ou, juventude como status da
indústria midiática. Fugindo a lógica de categorizar a juventude a partir de um conceito universal, o autor nos inquieta para entendê-la
numa relação com a sociedade e a época que transcorre. Em outras palavras, é perceber os /as jovens como sujeitos que agregam em si
fenômenos biológicos e sociais, os quais dão a juventude sentidos diferentes, ou seja:

[...] um conjunto [...] necessariamente diversificado, perfilando-se diferentes culturas juvenis, em função de
diferentes pertenças de classe, diferentes situações econômicas, diferentes parcelas de poder, diferentes
interesses, diferentes oportunidades ocupacionais e etc, (PAIS, 1990, p. 140).
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Frente as argumentações expoentes, é possível compreender juventude (unidade) como um conjunto social cuja principal atribuição é
reunir indivíduos em uma fase da vida, ao passo em que tratamos de juventudes (diversidade), implicada aos aspectos econômicos e
culturais que determinam o que é ser jovem para os grupos privilegiados e para o menos favorecidos, preservando a ordem e a
perversidade da desigualdade social. Ampliando os debates, o próprio autor fomenta que ao se falar de formas diversas de vivenciar a
juventude, é oportuno enxergar além das questões estruturais e históricas, pois os acontecimentos individuais acometidos na trajetória
de vida dos/as jovens revelam um cenário de rupturas, resistências e mudanças, anulando a ideia de transição linear para a vida adulta
de acordo com a classe social. Numa relação com os outros e consigo mesmo nos espaços de convívio coletivo os/as jovens
interpretam os acontecimentos e dão sentidos para o vivido.

Endossando a juventude numa perspectiva diversa e relacional, Margulis (2004) compartilha das proposições de Machado Pais (1990),
ao pontuá-la como categoria imprecisa e socialmente construída que pode ser compreendida sob outras dimensões. Sendo assim,
direcionamos nossos olhares para dimensão estudantil, tomando as discussões de Reis (2012) como ponto de partida. A referida autora
(2012, p. 641) declara que o aprender a ser estudante está ligado “[...] aos desafios com os quais os sujeitos se confrontam. [...]. Esse
processo não é homogêneo, mas depende da qualidade dos encontros com os saberes vivenciados, da relevância das atividades
propostas e [...] da mediação de um outro”. O termo estudante, portanto, apresenta-se insuficiente para compreender os motivos que
levam os/as jovens a se inclinarem a formação acadêmica, seu período de transição do Ensino Médio ao Ensino Superior, bem como
seus comportamentos, modos de aprender e significar as exigências institucionais do papel de estudante universitário.

Diante a impossibilidade conceitual, nos aproximamos das ponderações de Teixeira (2013), a qual afirma que ao entrar na
universidade um turbilhão de acontecimentos sobrevém aos/as jovens, gerando estranhamento, conflito e mudança. Em outras
palavras, no contexto da universidade, Teixeira (2013) nos leva a observar que aprender a ser estudante está imbricado a um processo
de afiliação, qual é realizado por meio da apropriação de um novo status social, ou seja, os códigos e costumes disseminados no
espaço acadêmico que tão logo devem ser absorvidos pelos/as jovens. Nesta conjuntura, a autora anuncia que “certamente, quanto
mais o universo social e cultural do jovem se aproximar daquele exigido pela vida universitária, maiores serão as chances de afiliar-se
ao ofício de estudante e de habilitar-se a jogar o jogo da universidade”, (TEIXEIRA, 2013, p. 101).

As considerações de Teixeira (2013) faz recordar a ampliação do Ensino Superior, por meio do REUNI, qual oportunizou a adoção de
cotas étnicas e raciais e de cotas para jovens egressos do Ensino Médio público; a expansão em nível nacional da formação superior,
seja mediante a criação de novas universidades, seja pela criação de novos campi de instituições já existentes. Em outros termos, é
imprescindível discutir a cerca do público jovem de origem trabalhadora, ingresso na academia pós o fomento de tais políticas
públicas, uma vez que significativa parcela dos/as jovens é confrontada com exigências específicas nesses espaços de formação,
tornando desafiador sua construção como estudantes universitários/as.

Tal situação é contemplada nas ponderações de Alain Coulon (2017, p. 1241), ao pronunciar que o acesso à educação superior “não se
fez acompanhar de uma democratização do acesso ao saber: a desigualdade das chances de acesso ao saber permanece um fenômeno
persistente, [...] particularmente no primeiro ciclo universitário”, pois os/as jovens, sobretudo da classe trabalhadora, recém-saídos do
Ensino Médio, ou aqueles oriundos da educação de jovens e adultos, deparam-se com cobranças incomuns as experiências construídas
na educação básica. Deste modo, um novo processo de aprendizagem coloca-se em desenvolvimento para os/as que adentram as portas
da universidade.

Alain Coulon (2017), estudando as afiliações dos/as jovens franceses, elenca três passagens para a chegada à afiliação, as quais podem
ser observadas entre os/as estudantes brasileiros/as:

Tempo da estranheza – momento em que se deparam com um universo de aprendizagem diferente, com
exigências distintas da educação básica[...]. Tempo da aprendizagem – vivido de forma dolorosa, repleto de
dúvidas, incertezas e ansiedades. [...]. Tempo de afiliação – Quando o jovem começa a categorizar o mundo
intelectual, no qual entrou alguns meses antes, da mesma maneira que os outros membros e, sobretudo, da
maneira como os seus professores esperam que ele faça. (ALAIN, COULON, 2017, p. 174). [grifo nosso].

A afiliação a universidade segundo Alain Coulon (2017), é processual e tem como foco a conquista dos saberes, códigos e
comportamentos que elevam os/as jovens a condição de intelectuais, capazes de dominar a linguagem comum, aceitando e
naturalizando as evidências deste novo mundo, além de revelar suas competências como membros. “O estudante deve mostrar seu
savoir-faire, pois essa é uma condição para o sucesso. Ter êxito significa que foi reconhecido socialmente como competente, que os
saberes adquiridos foram reconhecidos”, (COULON, 2017, p. 173).

Esta conquista coloca em evidência os dois momentos anteriores, o tempo do estranhamento e o tempo da aprendizagem. No primeiro,
a introdução ao Ensino Superior, principalmente as semanas iniciais, revelam-se mais tensas. Os/as jovens são colocados/as a
desfazerem-se de hábitos do Ensino Médio – onde a tutela docente é elemento preponderante – para tornarem-se mais autônomos de
suas aprendizagens, organizando seus horários de aula, localizando-se nos ambientes da universidade, além de aquisição das
habilidades intelectuais, linguagem e rotinas individuais de estudos. Do mesmo modo, este estranhamento alcança outras dimensões da
vida, gerando rupturas afetivas quando se necessita deixar o seio da família para uma vida mais independente. O novo precisa ser
rapidamente reconhecido diante as demandas solicitadas, então os/as jovens colocam-se em mobilização para aprendê-las. Nas
palavras de Alain Coulon (2008, p. 41), “uma aprendizagem complexa se opera e há de ser feita o quanto antes, já que é indispensável
para prosseguir na passagem para a vida universitária”.

Neste quesito, o autor ainda adverte que a aprendizagem consiste em percurso sinuoso, requerendo mobilizações na elaboração de
táticas para aprender conteúdos, regras do convívio, ortografia, seriedade, uso adequado de referências bibliográficas, posteriormente
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participação nos contextos de pesquisa. Todos estes elementos e, talvez outros por nós esquecidos, são primordiais para o
reconhecimento entre os pares e professores, bem como para pôr-se em relação com o universo em pauto. É, pois, no desenrolar dos
dois primeiros semestres que a fase da angústia será “sucedida pela familiarização progressiva com a instituição [...] levando-o a se
tornar um membro competente da comunidade universitária”. (COULON, 2008, p. 151).

Vale ponderar que aprender a ser estudante universitário/a não acontece de igual modo para todos, em razão dos percursos de vida.
Para alguns o período de estranhamento pode ser mais duradouro ou, o processo de aprendizagem mais difícil, seja por falta de
conhecimentos prévios ou fatores econômicos, levando em muitos casos ao desânimo e desistência. Apesar das variáveis até então
apresentadas, não podemos negar a existência da construção da afiliação, porém, é preciso refletir sobre o sentido que os/as jovens dão
a mesma, pois se diferencia conforme as relações que participam dentro do espaço formativo em questão, como em outros âmbitos de
socialização.

Conforme Charlot (2000), quando o sujeito social é confrontado com a necessidade de aprender é aconselhável entendê-lo como:

Um ser humano, aberto a um mundo que não se reduz ao aqui e agora, portador de desejos movido por esses
desejos, em relação com outros seres humanos, eles também sujeitos; Um ser social, que nasce e cresce em uma
família (ou em um substituto da família, que ocupa uma posição em um espaço social, que está inscrito em
relações sociais); Um ser singular, exemplar único da espécie humana, que tem uma história, interpreta o mundo,
dá um sentido a esse mundo, à posição que ocupa nele, às suas relações com os outros, à sua própria história, à
sua singularidade (CHARLOT, 2000, p. 33).

No trilhar das proposições é preciso reconhecer “a singularização crescente das trajetórias individuais [...]. O que antigamente era visto
como construído pelas instituições e formas sociais é agora pensado como produto de uma reflexividade.” (SETON, 2011, p. 717). Na
academia, o público em questão tende a vincular suas percepções de mundo, bem como suas próprias histórias de vida a sua relação
com o saber e o aprender. Por conseguinte, são fundamentais pesquisas que tratem da relação direta entre as tramas singulares dos/das
jovens com suas formas concretas de atuação no espaço acadêmico, fomentando análises que buscam compreender os/as jovens
universitários/as em suas dimensões. Tal percepção está assentada na ideia de que a transição da educação básica ao ensino superior ao
solicitar do/da estudante um papel diferente daquele exercido na escola básica, não anula as referências de vida, as relações familiares
e as experiências de outros contextos, que de certo também podem influenciar na mobilização dos/das jovens ao aprender e afiliar-se.

Não podemos nos esquecer de que todos os elementos de aprendizagens elencados ao longo do artigo (argumentação, linguagem,
ortografia e tantos outros) resultam, quando instituída afiliação, em saberes específicos do campo universitário. Conforme Charlot
(2000) significaria dizer que a relação epistêmica com o saber dar-se pelo aprender, pois neste último os/as jovens mobilizam-se para
possuir o que ainda não é possuído (o saber). Nesse ínterim, o autor (2000, p.62) nos demonstra que o saber é uma relação que
acontece em formas específicas, “o erro, no entanto, consiste em acreditar-se que essas são formas [...] de um objeto natural que se
chamaria “saber”, do qual poder-se- iam definir espécies e variedades, quando, na verdade são formas específicas de relação com
mundo”. No nosso caso, com o mundo acadêmico.

Igualmente, é preciso entender que na afiliação gera-se consigo sentidos a tais saberes. Os/as jovens continuam a aprender aquilo que
de alguma forma lhe desperta um significado para vida. Segundo Charlot (2000, p.64), “o valor e o sentido do saber nascem das
relações induzidas e supostas por sua apropriação. [...] um saber só tem sentido e valor por referência às relações que supõe e produz
com o mundo, consigo e com os outros”. Concomitantemente, é oportuno considerar que as relações que conduzem sentidos aos
saberes, estão inscritas numa relação de tempos que não se esgotam. “Esse tempo não é homogêneo, é ritmado por momentos
significativos, por ocasiões, por rupturas; é o tempo da aventura humana, a da espécie, a do indivíduo” (CHARLOT, 2000, p. 79).

Por ora, a universidade deve ser tomada como espaço de multidiversidade, ou seja, de experiências diversas onde os/as jovens não
cessam de institui-se como estudantes e sujeitos com percepções políticas sobre os acontecimentos sociais e, o campus (estrutura física
e simbólica) enquanto campo empírico para que tais constituições se evidenciem. Assim sendo, Charlot (2000) adverte que nesta
conjuntura o sentido da universidade deixa de ser instituído e passa a ser construído.

No Brasil, as ações afirmativas de luta pelo ingresso de jovens de origem popular na universidade, em que pese, a institucionalização
do recente Programa Nacional de Assistência Estudantil, consolidado pelo decreto 7.234, de 19 de julho de 2010, prevê subsídios para
a permanência da maioria excluída, fomentando gradativamente um público heterogêneo dentro do ambiente acadêmico,
significando-o de formas semelhantes e diversas. Ainda, nessa linha de análise, não podemos deixar de mencionar que pesquisas
interessadas em conhecer os/as jovens estudantes da classe trabalhadora é instrumento para rediscutir a meritocracia e o prestígio
social arraigados nas bases da universidade pública.

Após as referidas proposições o próximo tópico destaca a relevância destes estudos no debate nacional da Pós-Graduação em
Educação, por meio do levantamento de dissertações e teses, entre 2008 a 2018.

O QUE NOS REVELAM AS PESQUISAS NA PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, 2008 a 2018?

Gostaríamos de esclarecer que o levantamento dos dados a serem descritos neste tópico foi realizado em plataformas digitais, a saber,
o Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), na base de dados
científicos da Coordenação e aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Repositório da UFAL e nos livros “Juventude e
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Escolarização (1990 -1998)”, publicado por Sposito em 2002, “Estado da Arte sobre juventude na Pós-Graduação em Educação,
Serviço Social e Ciências Sociais (1999 a 2006)”, organizada em 2 volumes e publicado em 2009, também por Sposito.

Antes de iniciar as dissertações e teses, buscamos identificar superficialmente às universidades que desenvolvem estudos sobre os/as
jovens, com o atenuante a vida acadêmica. Numa consulta ao Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil, com o descritor
“juventude”, percebemos que 77 grupos direta ou indiretamente pesquisam a juventude brasileira, cujas temáticas correspondem aos
processos educativos, cultura, gênero, identidade, trabalho, cidadania, políticas públicas, educação de jovens e adultos e movimentos
sociais. Aprofundando a busca com os termos “estudantes, afiliação e universidade”, não visualizamos registros. Utilizando somente o
termo “afiliação”, identificamos o grupo de pesquisa: observatório da vida estudantil UFBA, coordenado pelas professoras Sonia
Maria Rocha Sampaio e Georgina Gonçalves dos Santos.

O referido observatório é composto por professores e estudantes das seguintes instituições baianas: Universidade Federal da Bahia
(UFBA) e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). O objetivo do grupo consiste em investigar as trajetórias juvenis e
estudantis presentes no contexto destas instituições, analisando as possibilidades e desafios encontrados pelos/as jovens no ingresso,
permanência e conclusão da graduação. O grupo conta com três linhas de pesquisa, sendo estas: Ações afirmativas no Ensino
Superior: acesso e permanência de estudantes de origem popular; Da Educação Básica ao Ensino Superior; Transições Juvenis
e Vida Universitária.

Outro grupo de pesquisa com características similares da UFBA e UFRB, e por nós conhecido através dos escritos de Paulo Carrano,
corresponde ao Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense (UFF), coordenado por ele e por Ana Karina Brenner. Além
de fomentar escritos científicos sobre a trajetória de jovens na universidade e no Ensino Médio, o grupo gera informações jornalísticas
por meio da produção de vídeos-documentários e a partir de diálogo junto à secretaria de educação básica do MEC, subsidiando,
implantando e monitorando políticas públicas que atendam com qualidade o jovem da escola pública.

Reconhecemos que os observatórios não findam nos dois exemplos citados, apenas foram elucidados em virtude dos descritores
estabelecidos na busca por registros. Sendo assim, estão disponíveis para consulta outras bases, a saber, o Observatório da Juventude
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Observatório da Juventude da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com
objetos investigativos distintos.

No contexto da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), cujas autoras deste artigo estão vinculadas, o grupo de pesquisa,
“Juventudes, Culturas e Formação”, coordenado pela professora Rosemeire Reis também não foi apontado pelo Diretório, pois são
recentes os estudos que compreendem os percursos de jovens estudantes e transição para a universidade. As principais referências
neste caminho inicialmente trilhado correspondem a Bernard Charlot, que compreende a “relação saber e aprender” e, Alain Coulon
sobre a “afiliação acadêmica”. Ainda, aludimos os contributos de Delory Momberger com incursões na “pesquisa biográfica”. Apesar
de não se fazer fundamento balizador deste artigo, Reis e Alves (2018), sinalizam que a pesquisa biográfica em Delory Momberger, se
inclina as narrativas de indivíduos sobre suas experiências nos mais diversos contexto de vida, como dão sentidos as experiências,
imprimindo assim as representações de si mesmo no mundo histórico e social.

No âmbito da educação, a pesquisa biográfica:

[...] visa compreender a maneira pela qual os indivíduos, jovens ou adultos, veem as instituições, os programas,
os objetos da educação, a maneira pela qual eles dão significados às experiências de formação e de
aprendizagem em suas construções biográficas individuais, em suas relações com os outros e com o mundo
social (REIS e ALVES, 2018, p.3).

Após localizar os contextos sociogeográficos com incidências de pesquisas voltadas aos/as jovens universitários/as (Bahia, Rio de
Janeiro e Alagoas), cabe ao momento elencar os resultados das investigações científicas, produzidas sobre os/as estudantes
universitários/as e seus processos de afiliação. Na base de dados da Coordenação e aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), em especial nos seus periódicos, nenhum registro foi encontrado com os indicadores "juventude" and "afiliação
acadêmica", do mesmo modo quando substituímos juventude por jovens. Empregando somente "afiliação acadêmica", 5 registro
foram identificados, sem correspondência ao que pretendemos. Valendo-se do descritor "pertencimento acadêmico", 3 registros foram
apontados, nos interessando somente o livro Observatório da vida estudantil: primeiros estudos, organizado pela professora Sônia
Maria Rocha Sampaio, coordenadora do observatório da vida estudantil UFBA, supramencionando. O livro foi publicado em 2011 e
conta com resultados de pesquisas e discussões políticas no cenário da universidade e dos/as jovens universitários/as.

Na intenção de selecionar dissertações e teses dos Programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil, colaborativas as nossas
leituras para o doutoramento, nos debruçamos inicialmente sobre a obra de Sposito, “Juventude e Escolarização”, publicada em 2002,
qual apresenta uma série do estado de conhecimento no decorrer de 1980 a 1998. A autora, juntamente com sua equipe técnica de
avaliadores (Maria Cecilia Souza; Juarez Dayrell; Maria Corrochano; Marilena Nakano; Paulo Carrano e Ana Paula Corti;)
examinaram resultados de pesquisas brasileiras na educação com temáticas voltadas ao mundo do trabalho, identidade, família,
sexualidade e gênero, cidadania, participação política, violência, sucesso e fracasso escolar, dentre outras.

Na obra, chama nossa atenção às análises referentes aos/as jovens universitários/as, produzidas pelo professor Paulo Carrano. Do
quantitativo geral de pesquisas (387), foram identificadas 54 produções acerca destes sujeitos, sendo 40 dissertações e 14 teses. Frente
à heterogeneidade dos objetivos das investigações, o professor agrupou os trabalhos em subtemas, conforme seus princípios gerais. No
1° subtema “Os feitos da Expansão”, foram totalizados 24 trabalhos; em relação aos 2° subtema “Opiniões, interesses e experiências”,
22 produções foram identificadas; no 3° subtema “Escolha profissional do estudante universitário”, 08 escritos foram apontados.
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Dos 24 trabalhos do primeiro subtema, somente 3 problematizavam os percursos de vida de jovens da classe social desfavorecida,
desde a escolarização ao ingresso e permanência na universidade. As reflexões provenientes dos trabalhos sinalizavam que apesar de
compartilharem situações semelhantes, as trajetórias escolares e o processo formativo na universidade tomavam diferentes sentidos
entre os participantes das pesquisas, em favor das configurações sociais quais faziam parte.

No segundo subtema, Opiniões, interesses e experiências, dos 24 trabalhos sinalizados, 12 voltavam-se às vivências dos/das
estudantes. Estes sondavam os relacionamentos estabelecidos pelos/as jovens no âmbito acadêmico, os valores propagados, as
interações e os sentidos atribuídos à universidade. De maneira sucinta, Paulo Carrano (2002) apresentou uma tese do ano de 1993 que
pesquisou as vivências dos/as jovens universitários/as do primeiro ano, discutindo as expectativas destes para com a formação
superior. No terceiro subtema, não foi visível trabalhos que se assemelhassem ao debate deste artigo.

Entendendo que a produção do conhecimento é contínua e modifica-se conforme seu tempo histórico, Sposito mais uma vez centra
esforços na organização de um novo estudo sobre as pesquisas existentes acerca da juventude. Denominada “Estado da Arte sobre
juventude na Pós-Graduação em Educação, Serviço Social e Ciências Sociais (1999 a 2006)”, divididos em dois volumes e publicados
em 2009, a autora amplia o escopo de análise para outros cursos. Junto à equipe técnica de avaliadores, tendo novamente entre eles o
professor Paulo Carrano, Sposito (2009) exibiu 971 trabalhos vinculados aos Programas de Pós-Graduação em Educação, discorrendo
sobre os diversos elementos balizadores da condição juvenil no Brasil.

Do quantitativo geral, 126 pesquisas referiam-se aos/as jovens universitários/as. As análises feitas pelo professor Paulo Carrano
(2009), constataram 99 dissertações e 28 teses, quais estiveram centradas nas temáticas de acesso, formação, experiência e inserção
profissional. Os trabalhos analisados foram distribuídos em subtemas, semelhante ao livro anterior. O 1° subtema “Acesso e condições
de permanência no Ensino Superior”, com 20 pesquisas; 2° subtema “Análise de trajetórias e longevidade escolar nos meios
populares”, com 08 pesquisas; 3° subtema “Escolha, formação e inserção profissional” com 58 pesquisas e; 4° subtema “Opiniões,
interesses e experiências de estudantes universitários”, com 40 pesquisas.

Interessando-nos pelas experiências, recorremos ao 4° subtema a fim de colher aproximações a problematização deste artigo. Um
conjunto de trabalhos preocupou-se com o processo de integração dos/das jovens a universidade, criticando o caráter “mecânico,
repetitivo e fragmentário pelo qual o conhecimento é transmitido [...] e concluem pela necessidade de mudanças na didática e na
melhoria dos processos comunicativos entre professores e alunos”, (CARRANO, 2009, p. 204). Além deste, identificam-se trabalhos
preocupados em compreender a experiência universitária e sua relação com a família, o convívio e amizades construídas no âmbito
acadêmico.

Em linhas gerais, pode-se afirmar que os trabalhos exploraram de maneira proeminente as condições e variáveis ligadas ao ser jovem e
universitário, mesmo que estas não se esgotem. Contudo, poucas menções foram feitas ao período de afiliação, o que sustenta a
relevância qualitativa de nossa proposta.

Na busca contínua por trabalhos que ampliassem nossas percepções, recorremos primeiramente ao repositório de dissertações e teses
do Campus A. C. Simões da UFAL. Com o recorte temporal de 2008 a 2018, delimitamos a busca com os descritores “juventude,
universidade”, posteriormente “afiliação acadêmica”. Mais de quatro mil pesquisas foram expostas nas abas do repositório,
dificultando a seleção nas duas tentativas. No desenrolar das páginas percebemos pesquisas distintas sobre os/as jovens, além de outras
que não se encaixam nesta categoria. Dessa forma, nos voltamos ao repositório do Programa de Pós-Graduação em Educação desta
instituição, constatando o total de 289 pesquisas – entre dissertações e teses – cujas temáticas vinculadas à juventude pairavam sobre a
reforma universitária, Ensino Médio, cotidiano escolar, livro didático, políticas do Ensino Superior, culturas juvenis, identidades e
cotas, sendo inexistentes – no levantamento feito – trabalhos na perspectiva da afiliação acadêmica.

Em se tratando da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), entre 2008 a 2018 e tendo em visto os estados do
conhecimento já produzidos por Sposito (2002; 2009). Nos limites dos indicadores: “juventude” and “universidade” and “afiliação
acadêmica”, nenhum registro foi sinalizado. Utilizando "jovens" and "pertencimento acadêmico", nada foi encontrado, o que também
ocorreu com os indicadores: "estudantes universitários" and "afiliação". Valendo-se somente do termo “afiliação”, uma dissertação
foi encontrada, sendo “Processos de integração e afiliação à vida acadêmica de estudantes de camadas populares no contexto de
expansão universitária”, defendida em 2015. Com o termo “afiliação universitária” nos foi apresentada a dissertação “Afiliação
universitária: trajetórias de estudantes cotistas e não cotistas em cursos de alto prestígio social na Universidade Federal da Bahia”,
defendida em 2017.

A primeira dissertação, “Processos de integração e afiliação à vida acadêmica de estudantes de camadas populares no contexto de
expansão universitária”, foi escrita por Alice Cristina Figueiredo, sob orientação da professora doutora Maria José Braga Viana,
defendida em 2015 no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Por meio de uma leitura
flutuante do resumo, introdução, resultados e discussões, a pesquisa deleitou-se sobre o percurso acadêmico de estudantes de origem
humilde do curso de engenharia elétrica, criado durante a expansão universitária.

O estudo de caráter qualitativo foi desenvolvido em três momentos, sendo o primeiro a construção de um perfil institucional do curso,
o segundo a identificação dos/das estudantes de camadas populares ingressantes entre 2012 a 2013, por meio do acesso às respostas
dos Questionários Socioeconômicos (QSE) do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Em um total de 99 estudantes, foram
identificados nove como pertencentes às camadas populares, dos quais oito participaram do terceiro momento da pesquisa, as
entrevistas. De acordo com a pesquisadora, esta última etapa, sendo a mais significativa, traçou as disposições e tipos de
comportamentos condicionados pelos sujeitos para o ingresso e para afiliação ao Ensino Superior.

Os pressupostos teóricos de Figueiredo (2015) para balizar os conceitos chave de sua pesquisa, em que pese à afiliação, esteve
fundamentado em Alain Coulon. Valendo-se também dos conceitos de habitus e disposições, fomentados por Pierre Bourdieu.
Discutindo a desigualdade social e formativa dos/as jovens da classe popular na sua vivência acadêmica, a autora utilizou François
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Dubet.

Nas exposições feitas por Figueiredo (2015), a expansão universitária através da ampliação de vagas e reformulação dos processos
seletivos oportunizou o ingresso de estudantes da classe pobre em cursos considerados de alto prestígio social. Paralelamente, a autora
teceu críticas à educação básica, afirmando não ter dotado os/as estudantes de competência e conhecimentos necessários à afiliação ao
Ensino Superior. Concomitantemente, apontou que os participantes da pesquisa relataram as dificuldades em compreender as
exigências dos professores. Afirmaram também, sentimento de inferioridade em relação aos colegas no que se refere às questões de
classe social, etnia e acadêmicas, em especial aqueles com reprovações em disciplinas. A pesquisadora concluiu que posterior à
expansão, se faz necessária uma reestruturação interna das universidades, fazendo-as capazes de acolher e ajudar os/as estudantes de
diferentes origens sociais, em seus processos de afiliação.

A segunda dissertação, “Afiliação universitária: trajetórias de estudantes cotistas e não cotistas em cursos de alto prestígio social na
Universidade Federal da Bahia”, foi escrito por Soraia Santos de Oliveira, com orientação da professora doutora Dora Leal Rosa,
defendida em 2017 no Programa de Pós-Graduação em Educação da Federal da Bahia (UFBA). A pesquisadora teve como público
alvo 17 estudantes dos cursos de Medicina e Direito da UFBA, cujos dados foram obtidos num viés qualitativo de estudo de caso,
através de entrevistas semiestruturadas e tratadas pela análise de conteúdo. A distribuição dos participantes deu-se da seguinte forma: 4
cotistas de Medicina, 5 cotistas de Direito, 4 não cotistas de Medicina e 4 não cotistas de Direito.

O conceito de afiliação abordado esteve embasado nos escritos de Alain Coulon; a relação saber e aprender tomou como referência
Bernard Charlot. Para discutir o capital cultural como mecanismo elementar no sucesso eficaz dos/as jovens não cotistas nos cursos de
graduação, a autora se apoia nas obras de Pierre Bourdieu. A desigualdade também esteve presente no trabalho de Oliveira (2017), a
qual empregou referências de François Dubet, Lahire e outros.

Oliveira (2017) defende que o processo de afiliação dos/as estudantes cotistas e não cotistas são diferentes em decorrência dos
aspectos econômicos e raciais. De acordo com a mesma é existente o período de estranhamento no transcorrer da aprendizagem do
papel de estudante, contudo, este tempo tende a ser mais prolongado e mais difícil para os/as estudantes cotistas, devido os fatores
estruturais.

Comparando os dois perfiz citados, a autora sinalizou algumas disparidades: a defasagem na formação escolar, disposição de tempo de
estudos para cada disciplina, perda de tempo no trânsito, pois os cotistas moravam em bairros distantes da universidade, enquanto os
nãos cotistas residiam em bairros próximos e/ou possuíam carro próprio para facilitar o trajeto. Também, a cor de pele, classe social e
o capital cultural familiar, já que em muitas situações o jovem cotista era o primeiro da família a ingressar no Ensino Superior.

Apesar das diferenciações, Oliveira (2017) também apresentou aproximações ente os dois perfis durante a afiliação. Aprender a ser
estudante esteve balizado pela apropriação das regras, costumes, linguagem e escrita acadêmica, bem como dos ritmos de estudos.
Tanto os/as estudantes cotistas como não cotistas vivenciaram o tempo do estranhamento ao novo espaço de formação. Em linhas
gerais, reafirmamos que as distinções e aproximações apontadas pela pesquisadora serviram para confirmar que apesar de se viver o
tempo do estranhamento no aprender a ser estudante, este período se configura de modos diferentes para jovens de origens sociais
distintas.

Nas dissertações descritas foram visíveis similaridades teóricas, metodológicas e do público pesquisado. A compreensão sobre a
afiliação como o período de aprender a ser estudante apresentou características análogas entre Figueiredo (2015) e Oliveira (2017).
Ambas apontaram a reforma de expansão das universidades brasileiras como mecanismo que diversificou o perfil socioeconômico
dos/as jovens nos cursos de alto prestígio social. Elencaram os percalços e estranhamentos n afiliação, pincelando tais agravantes no
período de iniciação a formação superior.

Em especial no trabalho de Oliveira (2017), pudemos visualizar a partir de seu arcabouço bibliográfico sobre afiliação, outras
pesquisas por nós não encontradas durante o levantamento nas plataformas digitais. Por exemplo, Firmino (2015), com o diálogo entre
a assistência estudantil e afiliação universitária; Silva (2015), ao abordar a afiliação universitária de estudantes egressos da EJA;
Santos (2013), ao ressaltar a afiliação universitária e a permanência de mães trabalhadoras; Magalhães (2013) e Granja (2012), ao
discutirem sobre o sucesso e fracasso acadêmico; Lopez (2011), sobre os/as estudantes do interior e a afiliação à universidade na
capital.

Diante os dados analisados e nas indicações acima é perceptível que a afiliação tem sido conceito chave nos estudos sobre o aprender a
ser estudante para distintos jovens da universidade. No entanto, por não encontramos menções de pesquisas que acompanharam o
período do estranhamento e aprendizagem, ocorrentes de maneira mais intensa no primeiro ano de estadia na universidade, bem como
os sentidos construídos pelos/as jovens a este processo, entendemos a urgência na promoção de investigações neste contexto. Isto
porque, nas dissertações analisadas, Figueiredo (2015) e Oliveira (2017), o objeto centrava-se nas táticas e comportamentos
desenvolvido na afiliação, bem como nas dificuldades existenciais nos curso de prestígio social, com mínima incursão na relação saber
e aprender. Quanto aos/as jovens participantes em Figueiredo (2015), pudemos perceber uma inclinação para os/as jovens
recém-chegados/as, por sua vez, não identificado em Oliveira (2017).

Em minha pesquisa do doutorado, além do interesse nos elementos citados, também definimos um público juvenil semelhante aos
pesquisadores apontados. Portanto, a afiliação que buscamos compreender está centrada nos/as jovens da classe trabalhadora do
primeiro e segundo período dos cursos de licenciatura do campus A.C. Simões da UFAL em Maceió, quais se deslocam diariamente
dos municípios circunvizinho para estudar. Como já discorrido no trilhar das proposições deste artigo, Bernard Charlot (2000) e Alain
Coulon (2008; 2017), são teóricos que sustentam a base epistémica da minha pesquisa, no entanto, por ser de caráter processual, aberta
as mudanças decorrentes do movimento de leitura, incorporamos a pesquisa biográfica de Delory Momberger, referencia teórica do
grupo de pesquisa do qual participo.
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Delory Momberger, em especial no livro Biografia e Educação: figuras do indivíduo-projeto (2008) nos permite construir um olhar
mais cuidadoso aos elementos – afiliação e a relação com o saber – que envolvem o aprender a ser estudante e os sentidos produzidos
pelos/as jovens quando alcançam esse status. Em outras palavras, Delory Momberger (2008) compreende a formação acadêmica
inscrita numa relação biográfica com o saber e o aprender, sendo importantes momentos de diálogos para que os/as jovens narrem
sobre si, seus desafios e conquistas no processo de afiliação. Tais momentos são oportunos para desestabilizar percepções puramente
disciplinares do aprender a ser estudante universitário. Simultaneamente, Charlot (2000) declara que:

Aprender é exercer uma atividade em situação: em um local, e um momento de sua história e em condições de
tempo diversas, com a ajuda de pessoas que ajudam a aprender. A relação com o saber é a relação com o mundo,
em um sentido geral, mas é, também a relação com esses mundos particulares (meios, espaços...) [...]. A esse
respeito, não posso propor um inventário tão formalizado (CHARLOT, 2000, p.67).

Em resumo, a convivência acadêmica desperta o/a jovem para a vida e suas nuanças. Nesse percurso, quando os/as jovens se
mobilizam para a aprendizagem estão afiliando-se a comunidade acadêmica e estão produzindo sentidos ao vivido e aos saberes
acadêmicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que os achados apreendidos por meio do levantamento das pesquisas sobre a afiliação universitária, endossaram a
relevância científica e política da pesquisa de doutoramento em andamento. No campo científico, a pesquisa corrobora com a
ampliação e diversificação dos estudos sobre a juventude. Em especial ao contexto político, contribui para proliferar a luta constante
por uma universidade de qualidade socialmente referenciada, além de embasar políticas públicas de permanência de estudantes das
classes populares no Ensino Superior.

Ao longo dos escritos, esteve notório que além da aquisição do grau superior, a convivência acadêmica desperta o/a jovem para a vida
e suas nuanças. Portanto, ponderamos que a aprender a ser estudante universitário está imbricado uma relação social com os saberes do
campo universitário. Quando os/as jovens se mobilizam para a aprendizagem dos saberes, tornam-se afiliados/as a comunidade
acadêmica e concomitantemente estão produzindo sentidos, o que pode contribuir para aprimorar a construção de si e enriquecer suas
compreensões sobre a sociedade.

Do mesmo modo, as análises nos mostraram que a afiliação e o aprender a ser estudante estão sendo discutidos nas pesquisas de forma
relacional, imbricados constantemente no desenrolar das experiências formativas. Também foram perceptíveis nossas limitações no
levantamento dos achados, devido aos descritores utilizados, talvez com a ampliação de palavras chave para busca, demais trabalhos
poderiam ter sido apresentados. A referida reflexão é extremamente válida a nós, pois estamos na fase inicial da pesquisa, ou seja, o
momento de conhecer outros contextos e estudiosos, portanto, no desenvolver das etapas estaremos revisitando as plataformas digitais
na intenção de fortalecer nosso repertório teórico.

Apesar de sucinto, o artigo abre caminhos para investigações sobre os/as jovens universitários/as e sua afiliação, além de reforçar a
importância de escritos que compartilhem a existência de trabalhos nesta perspectiva, colaborando com pesquisadores que iniciam
nesta área do conhecimento.
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