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RESUMO 

 
As identidades se forjam dinamicamente no cotidiano dos indivíduos, em meio às 
condições sociopsicológicas e políticas. Neste trabalho, adotamos a perspectiva teórica 
da psicologia social, que considera a identidade social como uma parcela da 
autoenunciação de si relacionada à percepção de pertença aos grupos sociais, 
juntamente com significados emocionais associados a essa pertença. Este trabalho 
analisa as dinâmicas de constituição e conteúdos identitários entre estudantes residentes 
universitários da Universidade Federal de Sergipe por meio de dois estudos, o primeiro 
seguindo um roteiro misto de questionário com entrevista e o segundo através de 
encontros na modalidade de grupo focal. O estudo I teve por objetivo principal 
investigar como os residentes universitários processavam as suas construções 
identitárias e especificamente verificar qual a dimensão identitária seria mais 
evidenciada - a individual ou a coletiva - qual a importância do (ser residente) para as 
referidas construções identitárias; qual o nível de satisfação associado à pertença social; 
quais as representações que os residentes têm de sua pertença social e por fim, quais 
metaestereótipos em relação ao grupo de pertença são apreendidos pelos residentes no 
contexto universitário. Os resultados indicaram a grande capacidade dos participantes 
em significar para si um autoconceito ligado à dimensão individual, em detrimento da 
possível consideração da dimensão coletiva das identidades. Foi notado também, pouco 
destaque nas formulações de autoconceito dos participantes da pesquisa relacionado à 
categoria identitária “residente/residente universitário”, sendo que a mesma, além de 
pouco prevalente é também pouco saliente entre os mesmos. Além do mais, para 
aqueles que associam suas identidades ao reconhecimento do pertencimento social, o 
nível de satisfação em relação às suas identidades é ambivalente. Verificamos também 
que há entre os pesquisados um quadro representacional em relação à pertença social 
que não favorece a produção identitária vinculada ao grupo dos residentes 
universitários, esse quadro inclui ainda a apreensão dos metaestereótipos em relação ao 
grupo produzidos no contexto universitário. O estudo II teve por objetivo verificar se 
em contextos onde possivelmente o pertencimento social ao grupo dos residentes 
universitários estrutura posicionamentos políticos, os participantes recorreriam à 
pertença social “residente universitário” com maior prevalência no fomento de suas 
declarações. Os resultados indicaram que, em situações específicas, os residentes 
passam a usar a categoria social ao qual fazem parte nas suas construções identitárias 
com o objetivo de legitimar as demandas e angariar recursos (materiais e simbólicos) 
para o grupo. O reconhecimento dos contextos sociais, nos quais, as dinâmicas 
identitárias se processam, a percepção dos estereótipos e da discriminação que advêm 
do estabelecimento de uma identidade social pouco valorizada faz com que os 
indivíduos não editem suas pertenças identitárias, ao passo que nos momentos de 
disputas por melhores condições para o grupo de pertença, a afirmação da identidade 
social se faz necessária na legitimação das demandas relacionadas ao bem estar do 
grupo.  

 
Palavras-chave: Residentes Universitários; Identidade Social; 

Estereótipos e Ambivalência. 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
The identities are forged dynamically in daily life amid the socio-psychological and 
political conditions. In this work, we adopt the theoretical perspective of social 
psychology, which considers social identity as a part of self-enunciation related to the 
perception of belonging to social groups, along with emotional meanings associated 
with that membership. This paper examines the dynamics of content creation and 
identity among resident students of UFS University through two studies: the first 
following a script mixed with questionnaire and interview, and the second through 
meetings in the form of focus groups. The study I aimed at investigating how university 
residents processed their identity constructions and specifically to verify the identity 
dimension which would be more evident - the individual or collective - what is the 
importance of (being a resident) for said building identity; the level of satisfaction 
associated with social belonging; which representations residents have of their social 
belonging and, finally, what meta-stereotypes in relation to group membership are 
apprehended by residents in the university context. The results indicated the large 
capacity of the participants in constructing self-concept meanings for themselves on the 
individual dimension, rather than consideration of possible dimensions of collective 
identities. Little emphasis was also noticed on self formulations of survey participants 
regarding the identity category "resident / university resident", and this, plus low 
prevalence, is also little protruding between them. Moreover, for those who associate 
their identities to the recognition of social belonging, the level of satisfaction regarding 
their identities is ambivalent. We also verified that there is among the surveyed a 
representational framework regarding the social belonging that does not favor the 
production of identity linked to the group of resident students; this frame also includes 
the seizure of meta-stereotypes toward the group produced in the university context. 
The study II aimed to verify whether, in contexts where possibly belonging to the social 
group of university residents structures political positions, participants turn to the social 
belonging "university resident" with a higher prevalence in the promotion and 
projection of their statements. The results indicated that, in specific situations, 
university residents now use the social category to which they belong in their identity 
constructions with the goal of legitimizing the demands and garner resources (material 
and symbolic) for the group. The recognition of social contexts in which the identity 
dynamics are processed, the perception of stereotypes and discrimination that arise from 
the establishment of an undervalued social identity causes individuals not to edit their 
identity belongings, whereas in times of struggles for better conditions for group 
membership, the affirmation of social identity is needed in legitimizing the claims 
related to the well being of the group. 
 

Key-words: University Residents; Social Identity; Stereotypes and 
Ambivalence. 
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INTRODUÇÃO 

 

Por vezes ouvimos falar na academia que o conceito de identidade não 

explica nada e que nem deveria ser formulado porque não se vincula a nada que a 

efetive objetivamente, que a identidade não é um objeto de estudo que se concretiza 

materialmente, que ninguém pode manipular manualmente as identidades presentes nas 

sociedades. São essas entre muitas as formulações que criticam a colocação das 

identidades, ou processos identitários, enquanto objetos de estudo. No entanto, não 

querer assumir a utilidade teórica do conceito de identidade faz com que não se avance, 

em termos de produção de conhecimento, sobre as problemáticas situadas no campo das 

relações entre os indivíduos e a sociedade, posto que, conceber a importância dos 

processos de identificação na explicação dos fenômenos sociais nos ajuda a 

compreender um pouco mais acuradamente as ações dos indivíduos no contexto das 

interações sociais. Essa nos parece ser uma das mais importantes funções dos 

psicólogos sociais. 

Um questionamento muito interessante sobre a pertinência dos estudos 

sobre identidade foi feito por Gilberto Giménez, sendo que o autor, responde logo em 

seguida com uma observação bastante eficiente para dissuadir os críticos e estimular 

ainda mais os interessados pela temática da identidade: 

 

“Se o conceito não explica nada porque há tanta bibliografia sobre o 

assunto? Se estivermos procurando as identidades nos grupos como uma 

marca, com a qual temos acesso direto com os nossos olhos, talvez não 

sejamos capazes de confirmar mesmo a existência de uma identidade. Mas 

que essa incapacidade não seja empecilho para a análise de como essas 

identidades se dinamizam na vida de todas as pessoas” [Tradução nossa] 

(2000, p.71). 

 

A razão pela qual o enfoque da identidade deve ser considerado como 

bastante pertinente nos estudos sobre fenômenos relacionados aos grupos sociais, em 

geral, (e no caso do presente trabalho, servir como aporte principal de análise dos 

fenômenos referentes aos modos de funcionamento intergrupal de um grupo de 

estudantes da Universidade Federal de Sergipe) é que, como nos aponta Javaloy; 
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Rodríguez e Espelt (2001, p. 295), “a categoria de análise identidade (social) corrige 

problemas de perspectivas psicologistas ou sociologistas, que resultam inevitavelmente 

em análises incompletas dos fenômenos” [Tradução nossa].   

Através do enfoque da identidade é possível estudar a formação de atitudes 

dos atores sociais, na relação entre processos psicológicos com seu substrato afetivo, 

histórico, cultural, político e econômico juntamente com os comportamentos que 

derivam destes. 

É importante destacar aqui que a escolha teórica do presente trabalho não se 

efetua apenas por considerar que a identidade social é um aporte importante nos estudos 

de fenômenos sociais. Além disso, deve ser ressaltada toda uma tradição de correntes 

teóricas nos estudos de fenômenos sociais que foram fundamentados sob a consideração 

da importância da identidade social ou algum conceito correlato. Só para citar alguns, 

temos o interacionismo simbólico, o cognitivismo social e a psicanálise social (Javaloy 

et al., 2001). 

No interacionismo simbólico, um conceito muito próximo ao de identidade 

social é o definido por Blumer (1951 citado em Javaloy et. al., 2001) sob a alcunha de 

“Espírito de Corpo”, que consiste na consciência compartilhada de pertencer a um 

mesmo grupo, constituindo uma unidade capaz de desenvolver e organizar os grupos 

sociais. As ideias de Blumer influenciaram notavelmente outros sociólogos da corrente 

do interacionismo simbólico, os quais têm demarcado a importância, para a 

compreensão das dinâmicas dos grupos sociais, da ênfase na experiência de pertencer a 

um grupo por parte dos atores sociais envolvidos nos fenômenos relacionados aos 

movimentos sociais. 

Dentro do cognitivismo social, temos mais um conjunto de aportes que se 

referem explícita ou implicitamente à identidade social. O primeiro é o conceito de 

“Grupo de Referência” que fora utilizado para explicar o fenômeno da “Privação 

Relativa”. A experiência de privação relativa, um dado eminentemente individual, passa 

a ser vista sob o enfoque social quando se associa à de grupo de referência, e não mais 

figura de referência, gerando o que Runciman (1966 citado em Javaloy et. al., 2001) 

conceitua através do termo “Privação Relativa Fraterna”, na qual os indivíduos buscam 

a identificação, para assim avaliarem a condição a qual o grupo está submetido e através 

da ação coletiva, atingirem melhores situações intergrupais. 

Por fim, a psicanálise social também considera em suas análises a 

identidade como ponto de referência sobre a qual os eventos podem ser elucidados. 
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Desde Freud já há um reconhecimento de como a identidade pode explicar as relações e 

os comportamentos tanto entre membros de grupos e seus líderes e vice-versa, como 

entre os próprios membros de determinado grupo. Porém, foi Erik Erikson1, através do 

conceito de “Identidade Psicossocial”, quem articulou na psicanálise a pessoa com o 

contexto social, constituindo o ponto de encontro entre os dois elementos fundamentais 

dos fenômenos sociais. Segundo este autor, a identidade psicossocial resulta da 

integração de papéis sociais que fomentam a vitalidade do desenvolvimento individual e 

uma integração do próprio papel social no grupo. 

É no escopo do cognitivismo social que surge a teoria que serve como 

matriz conceitual do presente trabalho. Estamos nos referindo à teoria da identidade 

social formulada por Henri Tajfel, desenvolvida por John C. Turner e que até hoje é 

amplamente utilizada em outros estudos sobre grupos sociais por considerar aspectos 

relacionados não só ao reconhecimento interpessoal e intergrupal, como também a 

aspectos emocionais que dão sustentação às mais diversas ações coletivas.  

Assim fica evidenciado, a partir de uma vasta tradição de estudos, até os 

dias de hoje, a importância, dentro da pesquisa social, do conceito de identidade social 

para os estudos dos mais diversos fenômenos sociais. 

Nesta dissertação, como foi afirmado anteriormente, o dispositivo central de 

análise das dinâmicas identitárias de um grupo de estudantes residentes universitários é 

a teoria da identidade social de Henri Tajfel, aqui definida a princípio como a 

consciência que os indivíduos têm de pertencer a dadas categorias sociais, sendo que 

esta consciência vem sempre acompanhada por um componente afetivo relacionado à 

pertença social. Cada indivíduo operacionaliza certa variedade de identidades sociais 

que geralmente se apresentam de maneira estruturada nas diversas situações sociais que 

o mesmo vivencia. 

A função que as identidades sociais exercem sobre os comportamentos dos 

indivíduos nas relações interpessoais e intergrupais torna importante o fato de as 

mesmas serem tomadas como elemento analítico dos fenômenos sociais em diferentes 

contextos, especificamente no caso do presente trabalho, nas dinâmicas de produção de 

conteúdos identitários de um grupo de estudantes residentes universitários.  

As pesquisas sobre a função das identidades sociais nas explicações dos 

vários fenômenos ocorridos no seio da vida em coletividade poderiam se estruturar 

apenas nas constatações de relações entre a incorporação, por parte dos indivíduos, dos 
                                                           
1 Ver Javaloy et. al., 2001. 
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elementos constitutivos das identidades e as atitudes provenientes dessa incorporação. 

Daí, teríamos um quadro de análise dos fenômenos sociais constituído estritamente na 

consideração da dimensão interpessoal da vida em sociedade, ou seja, cada 

comportamento individual seria capaz de prover explicações gerais sobre o 

funcionamento da sociedade. 

Entretanto, é sabido que os indivíduos não constroem sozinhos seus 

modelos de atuação social e nem os comportamentos de ordem interpessoal ocorrem 

num vácuo social. Nesse sentido é que, para a consolidação de um bom quadro analítico 

sobre a importância das identidades nas explicações dos fenômenos sociais se fazem 

necessários a consideração e o entendimento do substrato social, no qual, as dinâmicas 

identitários se efetivam.  

É comum observar explicações sociais generalistas sobre fenômenos sociais 

complexos sendo efetuadas considerando apenas alguma das dimensões desses 

fenômenos. Ao passo que, ouvir tanto dos leigos como dos cientistas sociais, 

considerações sobre “pessoas que só fizeram algo porque estavam em companhia de 

outras” ou sobre “a culpa da sociedade em produzir comportamentos violentos nos 

indivíduos afetados pelas mazelas sociais” é algo muito comum. 

Alguns aspectos importantes a serem observados nesse trabalho dizem 

respeito à forma como os indivíduos formulam para si noções de si mesmo e sobre a 

importância do outro (sociedade) nessas formulações e nas explicações de suas atitudes 

perante os acontecimentos em suas vidas no contexto universitário.   

Assim, tomando como perspectiva de análise as relações entre as dinâmicas 

de construção de conteúdos identitários e os comportamentos interpessoais e 

intergrupais, enfocando a condição de ser estudante residente universitário, 

procuraremos nessa pesquisa analisar como os residentes processam as suas construções 

identitárias, especificamente verificar qual a dimensão identitária seria mais evidenciada 

pelos estudantes residentes universitários, a individual/estrutural que promove processos 

de diferenciação/singularização ou a coletiva/funcional que promove processos 

grupais/coletivização. Também procuraremos verificar qual a importância do 

pertencimento social (ser residente) para as construções identitárias dos participantes da 

pesquisa, qual o nível de satisfação associado à pertença social, quais as representações 

que os residentes têm de sua pertença social e por fim, quais metaestereótipos em 

relação ao grupo de pertença são apreendidos pelos residentes no contexto universitário. 
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Para tanto, realizamos dois estudos: o primeiro com 87 residentes 

universitários de ambos os sexos (as residências universitárias são divididas em 

masculinas e femininas) que foram estudados a partir de um roteiro misto de 

questionário com entrevista e o segundo com 26 residentes universitários com os quais 

tivemos encontros temáticos semelhantes à modalidade de grupo focal com roteiro e 

questões pré-definidos. 

No primeiro estudo buscamos verificar como os estudantes residentes 

universitários produzem suas autodefinições de si (identidades), a partir da descrição 

dos elementos que foram utilizados nas respostas à questão adaptada do teste “Quem 

sou eu?”. Posteriormente, através de um roteiro de entrevista, buscou-se investigar; qual 

a dimensão identitária mais proeminente no processo de produção identitária dos 

residentes; qual a importância do pertencimento ao grupo dos residentes universitários 

no processo de produção identitária dos residentes; qual a representação que os 

residentes têm de seu grupo de pertença; de que forma metaestereótipos produzidos na 

universidade sobre os residentes universitários pode influenciar o processo de 

identificação dos residentes com seu grupo de pertença. 

Nosso segundo estudo teve por objetivo complementar o primeiro, na 

medida em que buscou verificar se em contextos de posicionamento político os 

participantes recorreriam à categoria social “Residente universitário” com uma 

prevalência maior do que fora constatado no primeiro estudo. No segundo estudo 

apresentamos uma situação, na qual a autodefinição de si a partir do pertencimento 

social teria uma função política para os participantes residentes. Ou seja, a identidade 

social relacionada ao grupo dos residentes universitários poderia ser utilizada nos 

discursos e argumentações, enquanto dispositivo político.  

No entanto, para alcançar os objetivos dessa dissertação, realizamos, antes 

dos estudos, um trabalho de fundamentação teórica no capitulo 1 sobre identidade, 

fundamentação essa que se inicia de forma mais geral apontando como a ideia se situa 

na atualidade e como se inscreve enquanto interesse de estudo para as ciências humanas, 

especificamente sobre como são os entendimentos das Ciências Sociais e da Psicologia 

(Social) acerca da temática. 

No capítulo 2 apresentamos ao leitor uma breve descrição das políticas e 

programas de assistência estudantil no âmbito das universidades federais do Brasil. 

Nesse ponto apresentamos também algumas características e dados do programa de 
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residência universitária da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e por fim compomos 

um quadro descritivo dos estudantes residentes universitários sujeitos de nossa pesquisa. 

 O capítulo 3 é dedicado à apresentação dos delineamentos metodológicos 

dos dois estudos que baseiam a nossa pesquisa sobre dinâmicas identitárias de 

residentes universitários, apresentando a justificativa da escolha do nosso objeto de 

estudo, a partir do histórico acadêmico e profissional do autor do trabalho2, bem como, 

os pressupostos que orientaram o método, a coleta e análise dos dados. 

O capítulo 4 apresenta os resultados e discussões dos nossos dois estudos. 

Por fim, nas considerações finais são discutidos os principais dados 

encontrados, tentando proceder a uma análise das relações com os principais elementos 

teóricos e os objetivos da pesquisa: Analisar as dinâmicas e contextos de produções 

identitárias entre estudantes residentes universitários. 

 

 

 

                                                           
2 É membro do grupo de pesquisa Normas Sociais, Estereótipos, Preconceito e Racismo (NSEPR) desde a 
sua criação em 2004 e desde 2008, psicólogo do Núcleo de Orientação e Assistência Psicossocial 
(NOAPS/CODAE/PROEST/UFS), atuando junto aos estudantes da instituição universitária. 
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CAPÍTULO 1: O FENÔMENO DA IDENTIDADE SOCIAL 

 

 

 
Quem é você? Ao responder a essa indagação, você estará compondo um 

quadro significativo sobre si-mesmo. Este quadro será composto por elementos que 

considere fazer parte de sua pessoa, esse quadro será aquilo que na atualidade se 

consagrou sob a alcunha de "Identidade", no seu caso particular, sua identidade. Os 

elementos que compõem as identidades podem ser atributos tanto pessoais como 

coletivos, ou seja, podem ser advindos de características íntimas dos indivíduos ou 

originárias de grupos sociais aos quais esses indivíduos façam parte. 

Identidade é um fenômeno que se articula às interpelações feitas 

cotidianamente sobre quem somos. As respostas que surgem a essas interpelações, tão 

recorrentes na atualidade, são os elementos que vão formar o repertório simbólico, a 

partir do qual os indivíduos poderão se enunciar e que as ciências humanas se ocuparam 

de conceituar a partir da terminologia identidade. “O sentido filosófico do termo traz 

subjacente as ideias de unicidade, integridade e permanência” (Cunha, 2008, p. 68).  

“Sendo o modo hegemônico de apreensão da experiência subjetiva se desdobrando na 

fixação dos modos de relações com o outro” (Cunha, 2008, p. 75).  

Todavia, a identidade situa os sujeitos que são assim, reconhecidos e 

produzidos por meio de práticas e processos simbólicos. Logo, o conceito de identidade 

não deve sugerir a objetivação de um ente imutável e naturalizado em relação ao tempo 

e ao espaço (Woodward, 2008). As identidades não são atópicas e nem a-históricas. As 

instituições modernas desempenham um papel fundamental na produção de discursos e 

representações. A partir destas, os indivíduos podem se posicionar e fazer a enunciação 

de si, chamada de identidade.  

No entanto, como apontado anteriormente, as identidades são composições 

e, como tais, são formadas por vários elementos. Nestas composições, alguns elementos 

em momentos específicos são mais evidentes e salientados que outros, sendo que essas 

saliências cumprem uma função estratégica no posicionamento dos indivíduos frente ao 

meio social em que atuam.  Nesse sentido surge o entendimento de que os indivíduos 

dinamizam as suas identidades em função de objetivos específicos e de processos de 
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negociação que vão se apresentando ao longo de suas vidas, nas mais diversas 

interações sociais que efetuam. 

 

1.1 Identidade: Entre o Individual e o Coletivo 

 

Nesse trabalho a identidade é considerada como um fenômeno subjetivo e 

processual, resultante das constatações de semelhanças e diferenças entre os indivíduos 

e grupos. Esse processo se estrutura a partir da articulação entre as duas dimensões das 

identidades, a saber, seu duplo caráter, ser ao mesmo tempo individual, por dizer 

respeito às impressões pessoais que os indivíduos têm de si-mesmos e também ser 

coletiva, pois se constrói a partir das considerações advindas do meio social onde esses 

indivíduos atuam. A princípio as duas dimensões das identidades parecem atuar nas 

composições identitárias tendo como regra um processo de dicotomia, onde a dimensão 

pessoal atua produzindo identidades diferenciadoras, singularistas, idiossincráticas, ao 

passo que a dimensão coletiva atua sendo constituída e constituindo identidades 

indiferenciadoras, comuns, grupais. Porém, não se pode perder de vista que ambas as 

dimensões das identidades, não atuam numa lógica dicotômica, mas num processo de 

complementaridade, dando suporte mútuo na dinâmica das produções identitárias 

(Deschamps & Moliner, 2009). 

A identidade é, portanto, uma construção processual, subjetiva e balizada 

historicamente. Com o objetivo de ressaltar seu caráter dinâmico é que, a partir desse 

ponto e, por vezes, ao longo do trabalho, o uso do termo “Processos Identitários” poderá 

ser feito para referirmos à categoria de análise identidade, mesmo que não se possa 

abandonar o uso da terminologia tradicional (identidade), seguindo o que aponta Dubar 

(1998, p. 22), “que os inúmeros obstáculos metodológicos que o termo produz nas 

pesquisas do gênero, não devem ser suficientes para nos fazer desistir da ideia de 

contribuir para o crescimento de um campo de estudos tão rico, historicamente balizado 

pela alcunha identidade.” Além disso, o que se pretende em trabalhos sobre identidade é 

compor um quadro teórico mais consistente sobre um conceito que, “é demasiado 

complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido” (Hall, 2006, p. 8). 

Ao se fazer essa escolha, fica apontado que o interesse desse trabalho não é 

de maneira alguma se despojar do entendimento de que os indivíduos em determinadas 

situações são deveras portadores de identidades, identidades essas que são utilizadas 

objetivamente em suas relações sociais, identidades que emergem rotineiramente nas 
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vidas das pessoas, quando os indivíduos são parados em “Blitz” policiais, quando 

precisam viajar ao exterior, quando buscam legitimar reivindicações pessoais e 

coletivas, quando são definidos a partir de processos de estereotipia, quando são 

preferidos ou preteridos nas relações interpessoais e intergrupais, ou seja, as identidades 

nunca deixam de ser marcas que os indivíduos carregam, quer seja, em um documento 

público, quer seja a partir de características que possuem ou se crê que possuem.  

No entanto, o que se pretende aqui é destacar que os processos identitários 

processos, (dinâmicas) das identidades: 

 

 “Precisam ser pensados nas ciências humanas a partir das tensões que 

geram, em que os elementos que a compõem - o espaço social, os 

indivíduos, os grupos, as normas influenciam-se mutuamente de maneira 

complexa, distinguindo os atores sociais e hierarquizando as relações entre 

os mesmos” (Ennes, 2008, p. 198).  

 

Para além de uma unidade formal de enunciação de si, a partir do 

questionamento que tem de responder quando inquirido sobre ele mesmo, a identidade - 

sem querer ser determinista com o termo, tem como objetivo possibilitar aos indivíduos 

que se posicionem e sejam posicionados no espaço social onde existem e é, através 

desses posicionamentos, que os mesmos atualizem suas ações com vistas à consecução 

do bem estar, quer seja pessoal, psíquico, grupal (Giménez, 2000). 

É preciso notar que a vida das pessoas no ocidente, a partir da emergência 

do paradigma da modernidade, está estruturada, pelo menos idealmente, a partir de 

rotinas: acordar, tomar banho, comer, trabalhar, se divertir, descansar etc. Sob quais 

padrões as pessoas ordenam suas rotinas, quem são seus interlocutores nessa 

coloquialidade, que papéis esses interlocutores desempenham no funcionamento diário 

de cada pessoa, que tipo de comportamento deriva da interação entre as pessoas e por 

fim, quais sentimentos estão em jogo, na estruturação e manutenção dessas interações 

sociais, são algumas das indagações que colocam os olhares dos cientistas sociais diante 

de variados possíveis objetos de estudo. 

A tarefa dos pesquisadores sociais, que se dedicam ao trabalho sobre 

identidade deve se iniciar pela busca de entendimento da dinâmica das relações 

cotidianas dos indivíduos e como a edição das identidades emerge nessas relações. 
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Como o fenômeno das identidades se configura na relação entre duas 

temáticas que são bastante discutidas pelas ciências humanas, a saber: o indivíduo e a 

sociedade, foram principalmente os teóricos da Sociologia e da Psicologia, 

principalmente da Psicologia Social, que se empenharam no estudo de tal fenômeno.  

Para iniciar a tarefa do presente trabalho, ou seja, a análise das identidades 

de residentes universitários, faz-se antes, necessário um breve “passeio” por alguns 

percursos já realizados nas Ciências Sociais e na Psicologia Social, destacando os 

entendimentos consagrados na literatura sobre a temática da identidade, principalmente 

no campo da Psicologia Social, onde esse trabalho se inscreve. Tal necessidade se 

efetiva pelo entendimento de que, esclarecer melhor a forma, em termos teóricos e 

metodológicos, como tradicionalmente se efetuaram os estudos sobre identidade pela 

Sociologia e pela Psicologia Social, contribuirá para que se alcance o êxito nas análises 

e discussões sobre o objeto específico que são feitas ao longo desse trabalho. 

 

1.2 Identidade: Objeto das Ciências Humanas 

 

No campo da Sociologia, a trajetória dos estudos sobre a identidade será 

iniciada com o resgate histórico de como a problemática do ser se estrutura em cada 

momento da humanidade, abordando desde a noção de cidadão na antiguidade clássica 

(Grécia Antiga) até os estudos culturais na contemporaneidade, com destaque para as 

formas de entendimento das problemáticas identitárias, originadas a partir das noções 

modernas de sujeito e de indivíduo. 

No campo da Psicologia, a revisão das teorias que versam sobre a questão 

do sujeito inquirido em relação a si-mesmo (sujeito identitário) se inicia nesse trabalho a 

partir da consideração das tensões internas do sujeito advindas do reconhecimento de si-

mesmo diante das próprias necessidades e das necessidades dos outros com quem se 

relaciona, passa pela consideração do papel desempenhado pelos grupos na estruturação 

dos processos identitários e chega até as formulações mais contemporâneas que, no 

reconhecimento da importância de vários fatores, buscam descrever a complexidade de 

como as dinâmicas identitárias são atualizadas no fazer humano cotidiano. 

Ainda que a identidade seja encarada como um fenômeno que diz respeito à 

importância dada à individualidade na contemporaneidade, análises como a de Jacques 

(1998), por exemplo, mostram que, desde a antiguidade clássica, questões relacionadas 

à identidade eram bastante apreciadas e que ela não se articulava somente aos motivos 
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individuais, e sim, a processos constitutivos de toda uma coletividade. Na Grécia antiga, 

a sociedade era estratificada na diferenciação entre cidadãos livres e servos, em que os 

grupos sociais eram constituídos por indivíduos com “Status” e características sociais 

semelhantes.   

“A própria noção de cidadão na Grécia estava relacionada à noção de 

identidade ateniense que tomava o sujeito como idêntico ao si próprio ideal e também a 

todos os outros cidadãos de Atenas” (Melo dos Santos, 2011, p. 2). Ou seja, já desde a 

sociedade que é considerada o berço da civilização ocidental, as relações sociais se 

estruturavam a partir de diferenciações identitárias.  

Noutra direção, Roy F. Baumeister (1987), em um artigo intitulado “How 

the Self Became a Problem: A Psychological Review of Historical Research”, aponta 

que, a problemática do si-mesmo (identidade), é uma questão posterior à Idade Média, 

que se constituiu no curso do desenvolvimento histórico trazendo consigo marcas de 

cada tempo. Nesse trabalho o autor revisa discussões históricas sobre os 

desenvolvimentos das noções de si-mesmo (identidade) e lança luz sobre como isso 

aconteceu.  

O autor organizou seu trabalho sobre a problemática do si-mesmo 

(identidade) no decurso do desenvolvimento histórico, segundo um esquema de relação 

entre seis épocas históricas, a saber, Tardo-medieval; Início da Era Moderna (séculos 

XVI a XVIII); Puritano-Romântico (final século XVII e início do XIX); Era Vitoriana 

(segunda metade e final do século XIX); Início do Século XX e por fim, 

Contemporaneidade (século XX recente e século XXI)  e quatro problemas relacionados 

à identidade, estes problemas incluem, “Como a identidade é atribuída ou definida para 

ou pela pessoa; Como e quão bem as pessoas sabem de si; Quais os sentimentos 

derivados a partir do entendimento por parte da pessoa de sua condição e Quais são as 

características da relação entre o indivíduo e a sociedade”. 

Segundo Baumeister (1987), no período definido por “Tardo-medieval” o 

processo de autoconcepção para as pessoas fluía sem grandes dificuldades. Havia uma 

grande sensação de unidade da vida, fazendo com que as respostas sobre as questões do 

si-mesmo (questões identitárias)  se estruturassem com base em tautologias. (e. g., eu 

sou eu; eu sou assim porque sou), acrescido de atributo de valor e critérios fixos. (e. g., 

eu sou bom; eu sou honrado; eu sou bravo). O mais comum era que o meio social 

conferisse essa segunda parte da constituição identitária, restando para as pessoas a 

assunção desses atributos sem grandes reflexões sobre. No entanto, essa suposta 
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passividade no processo de definição/atribuição de si-mesmo não chegava a gerar mal-

estar, pois havia o consenso de que todos eram criaturas divinas e que mesmo diante de 

um quadro de si-mesmo pouco satisfatório, haveria a redenção (cristã) no paraíso após a 

morte. Para as pessoas a sociedade era a única fonte de sentido possível para o ser nesse 

mundo, esta tudo definia, tudo fixava, tudo ordenava, nesse contexto o si-mesmo é 

equiparado ao social, o si-mesmo não se define por algo particular, o si-mesmo é 

público.  

No “Início da Era Moderna (séculos XVI a XVIII)” o processo de 

autoconcepção para as pessoas ainda não estava constituído enquanto campo 

problemático, porém a sociedade já se encontrava diante da questão sobre a veracidade 

das identidades das pessoas, questão essa que se traduzia genericamente na dúvida sobre 

a relação entre o verdadeiro “Eu” das pessoas e as aparências. Daí que, em resposta à 

confrontação coloquial sobre seu verdadeiro “Eu”, as pessoas passaram a ter um 

crescente interesse em singularizar sua experiência subjetiva, a individualidade tem seu 

embrião nesse momento histórico, a autoconsciência de si passa a ser uma ferramenta 

fundamental na relação indivíduo-sociedade, produzindo pela primeira vez alguma 

separação desse si-mesmo em relação ao público, é a origem da privacidade. Surge 

também nesse momento a ideia de que as pessoas eram passíveis de mudança, posto 

que, o ser estaria em constante desenvolvimento. Nesse sentido, a concepção de si-

mesmo atribuído e reificado pelo meio social perde valor. Em termos afetivos, nesse 

momento há o aparecimento da noção de autoestima, esta positivamente alcançada no 

incipiente processo criativo da constituição do si-mesmo pelos atores sociais. 

No período definido por Baumeister (1987) por “Puritano-Romântico (final 

século XVII e início do XIX)” o si-mesmo, pela primeira, passa a se constituir como 

campo problemático para os sujeitos. A preocupação com o autoengano, doravante, 

conhecimento incerto de si gera para os sujeitos as primeiras inquietações. Nesse 

momento da história há o crescente interesse por parte dos indivíduos em descobrir seu 

próprio destino, sugerindo o surgimento de um anseio de resgate ao passado glorioso, o 

reconhecimento do si-mesmo já não basta às pessoas, há a necessidade de se fazer 

cumprir de alguma forma um pretenso destino. O indivíduo, criatura moderna, parece 

clamar por alguma estabilidade, é nessa medida que surge a noção de personalidade, a 

realização dos indivíduos passa pelo reconhecimento da fragilidade do si-mesmo, 

causadora de angústia, culminando na superação dessa angústia através da ideia de 

realização pessoal. O trabalho, meio para essa realização pessoal é reconhecido como 
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grande valor, a relação indivíduo-sociedade é pautada na luta constante pela liberdade, 

da defesa da personalidade imprescindível e superação das condições dadas “a priori” 

aos sujeitos, posto que, a sociedade é o outro, a barreira a qual o indivíduo deve transpor 

para vencer na vida.  

Na chamada “Era Vitoriana (segunda metade e final do século XIX)”, o si-

mesmo entra definitivamente em crise. Os sujeitos exauridos de um processo que se 

pretendia fluido (natural), cansados das batalhas para a realização desse si-mesmo, que 

por vezes, ao longo da história esbarrou nos conclames da sociedade, simplesmente 

travam. Os indivíduos já não se bastam para a realização do seu processo de 

autoconhecimento, nesse período temos como marca fundamental a emergência dos 

saberes sobre os outros. As pessoas recorriam aos especialistas para que estes 

auxiliassem nas tratativas de suas questões identitárias. Há nesse período o surgimento 

da corrente de pensamento psicanalítico, sistema de pensamento elaborado por Freud 

para o trato do mal-estar instalado na sociedade da época. A repressão é a grande marca 

da relação indivíduo-sociedade, os valores que estruturam a sociedade é fonte de 

sofrimento para as pessoas. A vida privada em família, um bem supremo, é a forma 

usual de prevenção do mal-estar instalado na sociedade, ao passo que essa privatização 

da intimidade é ao mesmo tempo um dos causadores do mal-estar nos indivíduos. No 

encontro com os especialistas do ser, os indivíduos buscam superar o sofrimento, 

superação que passa pela obtenção da coexistência pacífica entre as demandas íntimas e 

as demandas da sociedade. O equilíbrio é um bem almejado, esse equilíbrio é o que vai 

permitir que os indivíduos retomem as rédeas de suas vidas e cumpram seus novos 

projetos de si-mesmo (projetos identitários), a partir de então o progresso é uma meta e 

as utopias inspiram (Baumeister, Op. Cit.). 

Continuando a reflexão sobre a problemática do si-mesmo no decurso da 

história, para o “Início do Século XX”, Baumeister considera que depois de retomado 

certo vigor para a edição de novos projetos identitários, considerando ainda que as 

crises enfrentadas ao longo da história da constituição das ideias de si-mesmo/indivíduo 

não foram suficientes para minar o idealismo em torno de tais ideais, as pessoas se 

deparam com uma situação novamente desoladora. O reconhecimento da 

impossibilidade de se obter um si-mesmo completo, suficiente em seus propósitos ideais 

lança os indivíduos em um complexo caracterizado pelo niilismo teórico, ou seja, 

completa incapacidade de concepção de projetos identitários possíveis. Esse tipo de 

preocupação existencial pode ser entendido como paradigma da condição do “Eu” 
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nessa época. A percepção de que, ao longo da história, os sujeitos, na maior parte do 

tempo, estiveram alienados em relação aos processos de formulação de suas identidades 

faz com que esses indivíduos, tomados de insatisfação, fomentem os primeiros levantes 

populares. A consideração de que os valores e os modos de produção da sociedade 

ocidental sempre operaram contra a consecução de um projeto identitário satisfatório, 

que o trabalho, tido como um bem desde a época “Puritano-Romântica”, não mais 

atendia aos anseios do “Eu”, sendo agora motivo de revolta e insatisfação. A relação 

indivíduo-sociedade nesse tempo é marcada pelos conflitos e críticas sociais. A luta é a 

possibilidade de satisfação para os indivíduos nessa época histórica. 

Finalizando seu esquema explicativo sobre o surgimento e desenvolvimento 

das noções de indivíduo/identidade no decurso da história, Baumeister (1987) assevera 

que a “Contemporaneidade (século XX recente e século XXI)” é a fase da história em 

que há novamente o resgate da crença em um projeto de si-mesmo possível. A crença na 

singularidade pessoal, os valores relacionados ao individualismo radical geram uma 

espécie de cortina que se abre aos sujeitos para o espetáculo da vida. A globalização, 

possibilitando que todo o mundo seja expectador da performace pessoal de cada um, faz 

com que a busca pelo sucesso seja a mola propulsora dos comportamentos individuais. 

As frustrações não são mais unicamente suficientes para fazer os indivíduos declinarem 

de seus projetos identitários. Nos contextos adversos, as identidades ao invés de serem 

simplesmente abandonadas, são agora reformuladas. A relação indivíduo-sociedade é, 

nesse tempo, caracterizada pelo constante tensionamento-remodelagem das demandas 

sociais pelos projetos de si-mesmo. 

 

1.3 Identidade: Crise e Conflitos na Modernidade 

 

Anthony Giddens, em “Modernidade e Identidade”, faz um exame da 

condição do indivíduo frente à modernidade e postula a identidade como sendo um 

projeto dinâmico do indivíduo, com o objetivo de ordenar sua trajetória cotidiana em 

meio às mudanças advindas da emergência das sociedades modernas. Para este autor, os 

riscos e sentimentos de insegurança são consequências intrínsecas à condição do 

indivíduo na modernidade, afetando a vida do mesmo e impondo para esse “Eu” a 

necessidade de elaboração do que ele chama de “Casulo Protetor”, na tentativa de 

resgatar o que o autor refere como sentimento de “Segurança Ontológica”, sentimento 

esse, tributário das “Sociedades Tradicionais” [Itálicos nossos] (Giddens, 2002).  
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O trabalho de Giddens propõe uma oposição entre as formas de relação 

social nas sociedades tradicionais, mais seguras, ou menos instáveis, demarcadas 

principalmente pela atuação da comunidade, parentesco e religião, das formas de 

relação estabelecidas a partir da emergência das sociedades modernas. Pode-se 

claramente perceber, a partir de Giddens, que nas sociedades ditas tradicionais, as 

relações sociais não deixam de ser estruturadas a partir de dinâmicas identitárias. Os 

elementos identitários é que se diferenciam dos elementos identitários presentes na 

modernidade.     

É sabido, a partir do que afirma Louis Dumont (1993), que as sociedades 

modernas, menos holistas, menos integradas, mais individualistas e instáveis, têm como 

valor fundamental o individualismo. Nesse contexto, os projetos identitários não se 

efetuam facilmente, embora sejam imprescindíveis aos sujeitos nessas condições. Os 

indivíduos passam a empreender um esforço para produzir estratégias, com o intuito de 

comportar todos os elementos que favoreçam a atualização de uma identidade, que o 

situe enquanto sujeito de direitos e deveres, onde a relação entre direitos e deveres lhe 

traga algum tipo de vantagem material ou simbólica.   

Assim, chega-se ao entendimento oferecido por Stuart Hall (2006) de que as 

dinâmicas identitárias se processam em meio a uma arena bastante complexa, que 

notoriamente se conhece por mundo globalizado.  

E se falamos tanto em identidade atualmente, tanto dentro quanto fora da 

academia, é porque essa temática está se constituindo como campo problemático tanto 

para os indivíduos como para as ciências humanas, ou seja, estamos diante de um 

período em que as identidades estão em crise (Woodward, 2008). 

A crise das identidades não é tanto de ordem teórica, mas de ordem 

operacional, ou seja, a crise diz muito mais respeito a como manejar os elementos 

necessários para se constituir uma identidade satisfatória, do que ao entendimento das 

pessoas sobre a necessidade de obter um código de referência para o si-mesmo nas mais 

variadas situações.  

Colocadas nesse mundo, as identidades são forjadas em ambientes de 

negociação, onde os elementos identitários podem, pelo menos em tese, ser adquiridos 

ou rejeitados, conjugando a ideia de um mundo enquanto “supermercado cultural 

globalizado” (Mathews, 2002, p. 317). Entretanto, não se trata de um campo de simples 

escolhas, como refere Bauman: 
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“Enquanto algumas pessoas em nosso mundo globalizado têm a liberdade 

de escolher (suas identidades, seus estilos de vida), muito mais pessoas não 

têm. Universalmente adorada nas pessoas ricas é a habilidade maravilhosa 

de pegar e escolher o conteúdo de suas vidas... Ter suas identidades 

previamente definidas e pouco flexíveis (ser local), em um mundo 

globalizado é um sinal de privação e degradação social” (1998, p. 95).1  

 

A teoria marxista já enfatizava o papel do substrato material na formação 

das identidades sociais, especialmente da solidariedade de classe nas relações de 

produção, apontando para uma primazia dos modos de produção que balizavam as 

possibilidades de identificações para os indivíduos (Woodward, 2008).  

Segundo William Outhwaite e Tom Bottomore, em seu “Dicionário do 

Pensamento Social do Século XX”, “o modelo de Marx se baseia na premissa de que 

um grupo subordinado desenvolve uma percepção autoconsciente de sua posição e se 

une para a ação política” (1996, p. 370).  

Nesse ponto cabe um destaque para o reconhecimento autoconsciente da 

posição dos indivíduos na pirâmide social. Percebe-se no enunciado marxista, que existe 

um nítido movimento político baseado no reconhecimento de destino comum das 

classes sociais. A opressão aos grupos sociais minoritários, a exemplo dos negros e 

homossexuais, direciona um conjunto de alianças em torno das quais se desenvolve um 

sentimento que estabelece o apoio e a solidariedade necessários à ação social. Conclui-

se então que, os processos identitários (as identidades) são, em relação aos modos de 

produção das sociedades capitalistas, ao mesmo tempo, produto e dispositivo de 

produção de ideologias que, sustentam a hegemonia desse determinado modo de 

produção material, ou até mesmo pode voltar-se para a reivindicação de mudanças na 

ordem social estabelecida. 

A partir de uma análise dos efeitos da globalização sobre o indivíduo pós-

moderno, Stuart Hall (2006) afirma que, para a formulação de um projeto identitário, os 

indivíduos sofrem necessariamente um processo de fragmentação de algum tipo de 

identidade substancializada, “Una”, inflexível, passando a enfatizar o surgimento de 

indivíduos “Pluridentificáveis”, os quais, nas suas dinâmicas identitárias, passam a 

salientar os vários papéis sociais possíveis de acordo com a melhor adequação destes 

em relação às contingências apresentadas [Itálicos nossos]. 
                                                           
1 Tradução nossa. 
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Utilizando a categoria de identidades múltiplas, Smith (1991) considera que 

as identidades baseiam-se em classificações ou categorias sociais. “O gênero, o 

espaço/território, a classe social, a religião etc. São os papéis que constituem as 

identidades das pessoas” (p. 16).  

Esse modo de apreensão que é dada aos papéis sociais enquanto 

estruturantes das identidades é tributário da influência da chamada “Escola de Chicago”, 

dos autores conhecidos por “Interacionistas Simbólicos”.  

Ao se dedicar ao estudo dos percursos teóricos dos interacionistas 

simbólicos e as contribuições destes para os estudos sobre os processos identitários, 

Ennes (no prelo) afirma que os representantes dessa escola ao refletirem sobre a 

realidade social por meio das relações sociais, dão importância central ao que seus 

representantes denominam de papéis sociais, numa ligação com o que ora chamam de 

situação, ora de contexto para se referirem à materialização das interações no espaço e 

no tempo.  

Para a Sociologia Pós-Moderna, o surgimento de um indivíduo que opera 

seus processos identitários em um mundo no qual as instâncias garantidoras das práticas 

sociais não são mais balizadas apenas por espaços concretos e temporalidades objetivas 

faz com que as identidades estejam sempre sujeitas a vários planos: históricos, políticos, 

tecnológicos, representacionais, étnicos, emergindo socialmente com funções 

específicas. 

É importante destacar aqui o papel dos espaços de socialização no 

dimensionamento das produções identitárias. Para além de uma concretude dos 

espaços/lugares e das relações face a face, marcadas pelos encontros temporalizados no 

aqui e agora (Berger & Luckmann, 1974), as identidades são construídas a partir de 

interações de indivíduos que podem estar a quilômetros de distância espacial, inclusive 

com uma distância considerável em temos de temporalidade. Este fato torna-se possível 

através dos mecanismos de comunicação globalizados que permitem que alguém possa 

ter contato e interagir hoje com uma pessoa que ainda está vivendo o dia anterior 

(Castells, 2006). 

 

1.4 Identidade e Pós-Modernidade 

 

Nas Ciências Sociais, a temática da identidade foi consagrada a partir dos 

estudos culturais. Neste cenário se destaca a figura do antropólogo Stuart Hall.  
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Hall sistematiza teoricamente em “A Identidade Cultural na Pós-

Modernidade” seus estudos sobre identidade, a partir da consideração de três 

concepções de sujeito identitário, a saber, “a Identidade do Sujeito do Iluminismo”; “a 

Identidade do Sujeito Sociológico” e “a Identidade do Sujeito Pós-Moderno”. 

Segundo Hall (2006), o sujeito definido por “Sujeito do Iluminismo” era 

portador de uma identidade tida como núcleo ordenador, centrado e unificador da 

pessoa humana. Essa identidade seguia uma trajetória “natural”, surgia com o 

nascimento e se desenvolvia, conservando, entretanto, essencialmente os mesmos 

fundamentos ao longo da existência do indivíduo. Esse tipo de identidade é 

notadamente influenciada pelas normas estabelecidas no meio social onde indivíduo 

surge, carregando aspectos semelhantes ao que comumente se tem por destino. 

Continuando, Hall afirma que, a identidade do “Sujeito Sociológico” refletia a 

necessidade de pontuar a importância das relações sociais como mediadora na 

ordenação complexa do mundo moderno. A noção de identidade interativa entre o “Eu” 

e a “Sociedade” teve como figuras de destaque os interacionistas simbólicos (G. Mead; 

C. Cooley entre outros), também aqui reconhecidos. Nela o sujeito ainda tem um núcleo 

central, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos 

culturais e as referências identitárias que esses mundos oferecem. Hall finaliza sua 

tipologia de concepções sobre identidade, afirmando que, por sua vez, a identidade do 

“Sujeito Pós-moderno” é tida como “Celebração Móvel”, formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados e interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam (Hall, 2006) [Itálicos nossos].  

Nesse cenário, os processos identitários na pós-modernidade são vistos 

enquanto transitórios e dinamizados contextualmente. “Esses processos geram, muitas 

vezes, identidades contraditórias e emocionalmente ambivalentes, identidades 

subjetivamente vivenciadas e negociadas” (Woodward, 2008, p. 58). 

Porém, mesmo em torno de tensões afetivas, as identidades são editadas e 

atualizadas rotineiramente e se colocam como necessidades prementes, visto que, a cada 

atualização identitária, são forjadas forças políticas (política da diferença) na qual a 

distintividade é a base sobre a qual os interesses e reivindicações das pessoas e grupos 

se legitimam. 
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1.5 Identidade, Política e Movimentos Sociais 

 

Sob essa perspectiva, o sociólogo Gilberto Giménez (2000), também 

apresenta um trabalho cujo objetivo era reconstruir os delineamentos centrais da teoria 

da identidade na Sociologia. Nesse trabalho, ele aponta como na Sociologia a identidade 

foi/é entendida como unidade distinguível ou fator diferencial entre elementos passíveis 

de comparação. “É o que faz com que um diferente se situe em relação a um referente.” 

O autor continua seu trabalho indicando que “em relação às pessoas, a possibilidade de 

distinção destas tem que ser reconhecida por outros indivíduos e isso se processa nos 

contextos de interação social.” Ou seja, não basta apenas se dizer distinto em relação ao 

“Outro ou Outros”, essa distinção tem que ser legitimada pelo conjunto de “Outros”. 

(Giménez, 2000, p. 47). 

Em termos de identidade coletiva, os elementos que possibilitam a distinção 

do “Nosso Grupo” de “Outro(s) Grupo(s) Qual (is) quer” também tem que ser 

percebidos e reconhecidos como tais.2  

As ideias de Giménez podem ser discutidas, por exemplo, pela concepção 

de que as identidades se formam efetivamente a partir da interação com o “Outro 

Referente”, sem, contudo, necessitar da legitimação alheia.  

Situando-se na perspectiva de uma polarização entre autorreconhecimento e 

heterorreconhecimento, as duas dimensões da identificação, Gilberto Giménez citando 

Alberto Melucci, refere uma tipologia dos elementos que distingue quatro 

possibilidades de configurações identitárias. A primeira configuração é a de 

“Identidades Segregadas”, que surgem quando os sujeitos afirmam diferenciações 

pessoais independente da legitimação dessa distinção por parte dos outros. Essa 

configuração se estrutura a partir de um processo de autorreconhecimento refinado. A 

segunda possibilidade de configuração identitária é a de “Identidades Heterodirigidas” 

que é quando o sujeito é identificado e reconhecido como diferente pelos demais, porém 

esse sujeito é incapaz de se reconhecer a partir dessa identidade e igualmente incapaz de 

produzir alternativas identitárias para si. Essa configuração é a mais 

contundente/agressiva que se produz a partir do processo de heterorreconhecimento. As 

“Identidades Etiquetadas” surgem quando o sujeito é identificado pelos demais e 

igualmente incapaz de produzir alternativas identitárias para si. Temos como dois 

grandes exemplos os casos dos judeus durante o nazismo e negros sulafricanos durante 
                                                           
2  Itálicos nossos. 
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o regime “Apartheid”. Por fim, temos as “Identidades Desviantes” que surgem quando 

os sujeitos são identificados pelos demais e na impossibilidade de atuação social 

satisfatória e positiva mediante essa identidade, passam a rechaçar os elementos 

simbólicos constitutivos dessa identidade, criando novas configurações simbólicas para 

essa identidade. Temos como exemplo os movimentos negros americanos “Black 

Power” e “Black is Beautiful” (Melucci, 1991 citado por Giménez, 2000, p. 48).  

Após a exposição dos elementos que compõem configurações identitárias, 

Giménez ainda destaca o que ele chama “Diferenciadores pessoais que de maneira 

irrevogável constituem a identidade dos indivíduos”, esses diferenciadores agora estão 

muito mais voltados aos processos de singularização, do que de um processo de 

reconhecimento intergrupal, são eles: 

 

“Pertencer a uma pluralidade de grupos - fazer parte de vários grupos 

distingue os indivíduos tanto a nível grupal quanto a nível pessoal; 

Presença de atributos idiossincráticos - ter características pessoais que o 

distingue dos outros indivíduos do próprio grupo e 

 Narrativa biográfica - ter uma história de vida que o distingue dos outros 

indivíduos” (Op. Cit .,  p. 51).3 

 

Em determinado ponto de seu trabalho de reconstruir os delineamentos 

centrais da teoria da identidade na Sociologia Política, Giménez introduz a discussão 

sobre elementos que permitem conferir significado a determinadas ações enquanto 

realizadas por membros de grupos ou por esse grupo em sua totalidade. Ele, então, 

enumera algumas proposições axiomáticas em torno das ações políticas das identidades 

coletivas.  

Primeiramente ele aponta que as condições sociais da emergência das 

identidades coletivas são as mesmas que condicionam a formação de todo grupo social, 

a saber, a proximidade das pessoas nos espaços sociais, sendo que a formação das 

identidades coletivas não implica necessariamente que essas se processam vinculadas a 

existência de um grupo organizado.  

Segundo, a identidade coletiva é diferente de ator social tendo uma ação de 

caráter coletivo. Isso porque, nem todos os atores sociais compartilham na mesma 

medida das representações sociais que definem subjetivamente a identidade coletiva do 
                                                           
3 Tradução nossa.  
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grupo de pertença. Frequentemente, as identidades coletivas constituem um dos 

requisitos da ação coletiva, porém isso não quer dizer que toda identidade coletiva gera 

uma ação social de caráter coletivo, nem que toda ação de caráter coletiva esteja 

ancorada na existência de uma identidade coletiva compartilhada por seus agentes. 

Como exemplo temos o fato de membros de grupos minoritários, por vezes, não 

aceitarem participar das ações junto a outros membros da mesma categoria social e no 

segundo caso, a participação de diversas pessoas apoiando causas que não dizem 

respeito, necessariamente, a algo com as quais tenham relação direta.  

Por fim, as identidades coletivas não têm necessariamente por efeito a 

despersonalização e a uniformização dos comportamentos individuais, salvo no caso das 

chamadas instituições totais (Giménez, 2000).  

Giménez indica, por fim, como tanto as identidades pessoais quanto as 

coletivas foram, na Sociologia, consideradas enquanto dotadas de certa persistência no 

tempo e valor, seguindo o modelo proposto por Hall (2006), persistência e valoração 

que dimensionam a posição dos indivíduos nas redes de interações sociais, fazendo com 

que as identidades sejam algo positivo ou negativo para as pessoas e/ou grupos e com 

função nos diversos contextos sociais.  

Manuel Castells (2006) por sua vez também se dedicou a propor uma 

tipologia de processos de construção de identidades. No segundo volume de sua obra 

“Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura”, denominado “O Poder da 

Identidade”, o autor destaca que as identidades, enquanto construções sociais, ocorrem 

sempre em contextos marcados por relações de poder. Especificamente, Castells analisa 

como “as vidas das pessoas vêm sendo moldadas pelas tendências da identidade e da 

globalização que entram em conflito” (p. 18). Ele completa afirmando que, a revolução 

da tecnologia da informação e a reestruturação do capitalismo configuraram uma nova 

modalidade de sociedade, a “Sociedade em Rede”. Essa sociedade é caracterizada, entre 

outros aspectos, pela cultura da virtualidade, a partir de um sistema de mídia 

onipresente interligado e pela transformação das bases matérias da vida, marcada 

principalmente pela instabilidade do emprego.  

Juntamente com a revolução tecnológica e as modificações no cenário da 

economia global, presenciamos na segunda metade do século XX, a sublevação de 

multidões, movimentos sociais esses que são atualizados a partir de expressões 

poderosas de identidade coletiva em prol da luta pela igualdade de direitos e controle de 

suas próprias vidas em um cenário caótico. Essas ações coletivas reivindicatórias 
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estavam orientadas à transformação das relações humanas e incluíam um amplo 

espectro de interesses identitariamente entrincheirados desde a defesa de religiões, 

passando pelas resistências territoriais, étnicas, ideológicas (Castells, 2006). 

Baseando-se nesse conjunto de manifestações políticas Castells (2006) 

apresenta sua definição de movimentos sociais, bem como, sua tipologia de processos 

de construção de identidades. Ele define movimentos sociais como “ações de caráter 

coletivo com um determinado propósito, cujo resultado, tanto em caso de sucesso como 

de fracasso, transforma os valores e instituições da sociedade” (p. 20).  

Assim, para este autor, a identidade é “a fonte de significado e experiências 

de um povo” (p. 21), significados esses que funcionam com instrumento propulsor de 

qualquer movimento que se pretende de caráter social. Em um âmbito mais 

individualista, para uma pessoa, que o autor define por ator social, a identidade é “o 

processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ou conjunto 

desse tipo de atributos inter-relacionados, que prevalecem sobre outras fontes de 

significado” (p. 22). 

Nessa ligação intrínseca entre identidade e construção/apreensão de 

significados para si, Castells aponta para a necessidade de se estabelecer uma distinção 

entre a identidade e os papéis sociais. Para Castells, ao passo que “os papéis sociais são 

definidos por normas estruturadas pelas instituições e organizações sociais, as 

identidades constituem fonte de significado para os próprios atores sociais, por eles 

originadas, e construídas por meio de um processo de individuação” (p. 23).   

A crítica que Castells faz à confusão entre papéis sociais e identidade se 

deve ao fato de ele conceber que, “apesar das identidades também poderem ser 

formadas a partir das organizações sociais, somente a partir da internalização por parte 

dos atores sociais, construindo seu significado com base nessa internalização é que as 

identidades podem ser consideradas enquanto condição dos atores sociais” (p. 23).  

Com já foi dito anteriormente, para Castells as identidades sempre ocorrem 

em contextos marcados por relações de poder. Com base nisso e na apresentação prévia 

do contexto e análise social que o autor faz da sociedade e das relações sociais 

contemporâneas, ele apresenta seu modelo de construção de identidades baseado em três 

formas e origens, além disso, na visão do autor, a cada tipo de processo de construção 

de identidade deriva um resultado distinto de constituição da sociedade. O primeiro 

modelo de construção identitária apontada por Castells é o das “Identidades 

Legitimadoras”, que são produtos das instituições dominantes da sociedade com o 
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objetivo definido de expandir e legitimar o “Status Quo” das relações entre aos atores 

sociais. Esse modelo de identidade dá origem à sociedade civil, ou se preferirem, ao 

conjunto de organizações e instituições, bem como uma série de atores sociais 

estruturados e organizados, embora, às vezes de modo conflitante, que reproduzem a 

identidade, que racionalizam e legitimam as fontes de dominação estrutural na 

sociedade. O segundo modelo de construção identitária que vem ser o contraponto do 

primeiro é o das ”Identidades de Resistência”, estas são criadas por atores sociais que se 

encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da 

dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência com base em 

princípios diferentes/opostos dos que permeiam as instituições da sociedade. Esse tipo 

de identidade é destinado à resistência e leva a formação das comunidades. Ela dá 

origem às formas de resistência coletiva diante de uma opressão que, do contrário seria 

insuportável. Além disso, esse tipo de identidade é definido, em geral, com base em 

atributos claramente demarcados pela história, pela geografia ou biologia, facilitando 

assim a essencialização dos limites da resistência. Por fim, o terceiro modelo de 

construção identitária é o das “Identidades de Projeto”, estas são possíveis quando os 

atores sociais, utilizando-se dos materiais culturais ao seu alcance, constroem uma nova 

identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a 

transformação de toda a sociedade. As identidades de projetos produzem sujeitos 

coletivos, definidos como atores sociais, pelos quais os indivíduos atingem o significado 

pleno de suas existências. A partir de então, torna-se possível conceber indivíduos que 

conseguem produzir projetos de vida desvencilhados tanto dos planos da dominação das 

identidades legitimadoras, quanto das lutas das identidades de resistências.  

Ao final da apresentação de sua tipologia Castells (2006) faz um 

apontamento derivado de um questionamento. A questão é como, e por quem, diferentes 

tipos de identidades são construídas. Ele responde, de modo a instruir as análises do 

presente trabalho, apontando para a necessidade de se considerar as construções 

identitárias relacionadas diretamente a um contexto social. As dinâmicas identitárias são 

políticas e desse modo devem ser situadas historicamente.     

O fato da aparição dos estudos sobre identidade em Ciências Sociais ser 

algo relativamente recente, da década de 1960 (Giménez, 2000), chama bastante 

atenção. Sabe-se que o conceito é tributário da modernidade e que os elementos centrais 

do conceito já tenham sido apreciados há bastante tempo. Percebe-se claramente que o 

avanço dos estudos sobre identidade se deu em consonância com a emergência dos 
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muitos movimentos sociais nas décadas de 1960 e 1970, que situavam problemáticas 

introduzidas pela dialética globalização “Versus” neolocalismos. “Esses estudos tinham 

como escopo, principalmente e justamente, a possibilidade de legitimação das 

reivindicações das massas, a partir da consideração de elementos identitários como base 

para luta.” (Lapierre, 1984 citado por Giménez, 2000, p. 45). 

Na medida em que representa o processo de consciência do indivíduo, a 

partir de seus atributos pessoais e sócio-históricos e que se configura enquanto um 

processo contínuo de definição de si-mesmo, de construção de representações sobre esse si-mesmo no 

mundo, a identidade é uma questão central também para a Psicologia Social.  

A identidade representa um processo de subjetivação que o indivíduo 

desenvolve a respeito de si e que é editado socialmente, a partir de seus dados pessoais, 

sua história e seus atributos conferidos por si e pelos outros (Pedro, 2005). 

 Suas origens, enquanto categoria de análise na Psicologia Social, se 

encontram a partir do final dos anos 1960 até meados dos anos 1980, muito embora as 

noções das quais derivam, dentro da própria Psicologia, tenham suas origens bem antes. 

É a partir dessa trajetória que iniciamos nosso próximo tópico. 

 

1.6 A Identidade Social na Psicologia 

 

Em 1921, Freud em sua obra “Psicologia de Grupo e a Análise do Ego” 

apontou como, através de processos identitários entre membros de grupos e líderes e 

entre os membros dos grupos entre si, se estruturavam relações, a partir do embate de 

forças entre o “Id” (libido/desejos) e “Superego” (demandas sociais), que explicavam os 

investimentos objetais. Processos identitários estariam no cerne do estabelecimento das 

relações sociais de maneira geral, modulando nos indivíduos as tensões entre demandas 

individuais e demandas, por assim dizer, mais coletivas. A resultante desse módulo é 

geralmente um tensionamento que, nutrido por energia de origem tipicamente libidinal, 

gera sentimentos e emoções ambivalentes. Para Freud são os processos de identificação 

que explicam as manifestações humanas em geral e especificamente temos na descrição 

do “Mito da Horda Primeva”, apresentado por ele em “Totem e Tabu” de 1913 um 

exemplo primitivo do que vem a ser considerado por movimento social. 

 Posteriormente, Erik Erikson (1968 citado por Javaloy et. al. 2001), através 

do conceito de “Identidade Psicossocial”, articulou na psicanálise a pessoa com o 

contexto social, constituindo o ponto de encontro entre os dois elementos fundamentais 
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dos fenômenos sociais. Segundo este autor, a identidade psicossocial resulta da 

integração de papéis sociais que fomentam a vitalidade do desenvolvimento individual e 

uma integração do próprio papel social nos grupos. 

Porém, a identidade em Psicologia, e mais precisamente em Psicologia 

Social, não se restringe aos aspectos que dizem respeito às impressões que os indivíduos 

têm de si próprios e seus consequentes investimentos objetais e afetos subjacentes em 

relação a essas impressões, mas também a fatores ligados aos modos de identificação 

criados pela sociedade, em consequência de os sujeitos pertencerem ou não a 

determinado(s) grupo(s). 

Depreende-se disso, o entendimento de que o pertencimento a grupos 

desempenha papel fundamental na vida social dos indivíduos, sendo fundamental nas 

explicações sobre os fenômenos identitários. É o que defendem Torres e Camino 

(2011), esses autores destacam a necessidade de se considerar a centralidade do papel 

que os grupos desempenham nas explicações dos fenômenos sociais. 

Segundo Torres e Camino (2011) os primeiros estudiosos a considerar a 

centralidade do papel ou influência dos grupos sociais na estruturação dos fenômenos 

sociais foram Gabriel Tarde (1890), Gustave Le Bon (1896) e Scipio Sighele (1901). 

Nesses estudos, os grupos estariam no cerne dos problemas sociais relacionados à 

violência, às revoltas e distúrbios sociais. A obra de maior destaque nesse período é “A 

Psicologia das Massas” de Gustave Le Bon. Nessa obra o autor afirma que a 

característica principal das massas/grupos seria sua sugestionabilidade e contágio. Para 

Le Bon, “sob o manto do anonimato que a inserção nos grupos forneceria, os indivíduos 

dariam vazão aos seus instintos mais primitivos, ou seja, a racionalidade civilizada dos 

indivíduos daria lugar à selvageria característica do comportamento das multidões” (Le 

Bon, 1890 citado por Torres & Camino, 2011, p. 217). 

Como se pode perceber, no início dos estudos sobre a influência grupal na 

explicação dos fenômenos sociais, o enfoque que é dado ao grupo é carregado de 

elementos negativos. No entanto, já foi apontado que para a Sociologia, os grupos são 

uma categoria de análise fundamental para explicar fenômenos sociais diversos e 

notadamente a partir da década de 1950, o enfoque dado aos grupos nas explicações 

desses fenômenos sociais passará a ser feito a partir de elementos positivos atribuídos 

aos grupos, como por exemplo, a solidariedade propulsora da ação social, característica 

presente no funcionamento dos grupos minoritários.  
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Os grupos sociais são o fator principal na estruturação dos fenômenos 

identitários da sociedade na medida em que desempenham o papel de demarcadores de 

atitudes. Essas atitudes são derivadas de um processo sociopsicológico primário que é o 

processo de diferenciação grupal. 

Diferenciação grupal é a capacidade que os grupos têm de reconhecerem 

seus membros a nível interindividual e se reconhecerem no campo social em nível 

intergrupal (Torres & Camino, 2011).  

Sob a perspectiva da diferenciação grupal, os primeiros estudos dentro da 

Psicologia Social sobre a noção de identidade foram os de George H. Mead (1934) e os 

de Muzafer Sherif (1966). 

Mead afirmava que a identidade era produto de uma relação dialética entre 

indivíduo e sociedade (Indivíduos X Outros), que estariam interagindo para a 

constituição do que, nas palavras do mesmo, seria considerado por “Self”. Para Mead os 

“Outros” não diz respeito apenas a membros de grupos sociais diferentes. O “Outro 

Significativo” e o “Outro Generalizado” são as referências a partir das quais o 

indivíduo produz seu “Self”, o que na perspectiva do presente trabalho se relaciona com 

o processo sociopsicológico de diferenciação grupal e para efeitos de análise dos 

estudos apresentados aqui tem a conotação de identidade (Mead, 1934). 

Os processos de reconhecimento, através da interação, se dão a partir do 

ponto em que os indivíduos incorporam os papéis sociais, baseados, primeiramente, nos 

papéis das figuras parentais (Reconhecimento do Outro significativo) e depois ao longo 

da vida incorporando os papéis sociais relacionados às referências da sociedade 

(Reconhecimento do Outro generalizado). Para Mead (1934), a capacidade de 

reconhecimento do “Outro Generalizado” é o nível mais alto de abstração na resposta 

social. O “Outro Significativo” e o “Outro Generalizado” são, deste modo, referências 

à diferença dentro do próprio grupo socializador do indivíduo. 

Ainda sob a perspectiva do processo psicológico da diferenciação grupal, 

Muzafer Sherif (1966), apontava que o surgimento de uma identidade nos grupos 

sociais se dava sempre em situações de conflito intergrupal. Ele parte do pressuposto 

que os comportamentos dos indivíduos em situação de relacionamentos intergrupais 

carregam necessariamente a expectativa de conflito de interesses entre os grupos.  

Na década de 1960, os experimentos de Sherif e Sherif demonstraram que o 

fenômeno da agressividade intergrupal estava relacionado, não com fatores e padrões 

individuais de comportamento das pessoas que compunham os grupos sociais e sim à 
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antecipação do conflito de interesses que se estabelecem naturalmente em contextos 

intergrupais (Torres & Camino, 2011). 

Todavia, surgiram questionamentos a partir das considerações de Sherif. 

Resumidamente, a principal questão era a seguinte: Seria o processo psicológico de 

diferenciação grupal o que ativava as atitudes hostis entre membros de grupos sociais 

concorrentes ou o contrário como sugeria Sherif?  

Como exemplo de estudos que confrontaram as posições de Sherif tem-se os 

de Rabbie e Horowitz (1969) citado em Torres e Camino (2011), que efetuaram a 

separação de dois grupos de sujeitos em “azuis” e “verdes” e em seguida solicitaram 

para que esses sujeitos fizessem avaliações sobre características dos membros do outro e 

do próprio grupo e não encontraram nenhuma diferença significativa nas avaliações.  

As ideias de Sherif, contudo, serviram para formulações posteriores sobre a 

capacidade de significação, por parte das pessoas, de estarem fazendo parte de um 

grupo, o que possibilitou o desenvolvimento dos conceitos de categorização social e de 

identidade social, que têm uma articulação direta com o reconhecimento, por parte dos 

sujeitos, de que fazem parte de uma sociedade composta de grupos sociais e a partir daí 

o consequente posicionamento desses sujeitos diante de si próprios, mas principalmente 

diante dos grupos sociais.  

Foi a partir dos estudos de Henri Tajfel (1971) que se tornou possível 

estabelecer os critérios de significação para os indivíduos se reconhecerem enquanto 

membros de categorias sociais. Nos estudos que deram origem ao chamado paradigma 

dos “Grupos Mínimos”, Tajfel percebeu que a mera formação de séries de indivíduos 

seria de fato suficiente para a significação por parte dos sujeitos de que estariam 

constituindo um grupo, sendo que, ao passo que cada elemento diferenciador era 

percebido por esses sujeitos, por mais simples que seja fosse esse elemento, fazia com 

que o favoritismo endogrupal aumentasse e isso passava a produzir a percepção e o 

sentimento de fazerem parte de um grupo distinto de outro (s) que não seria (m) 

portador (es) das marcas que os distinguia (Torres & Camino, 2011). Essa primeira 

consideração elaborada por Tajfel foi e até hoje é, como princípio, amplamente aceita 

por vários autores. 

Diante desse aporte teórico inicial é possível afirmar que, perceber os 

elementos de diferenciação entre nosso grupo e os outros gera a sensação de sermos 

únicos e especiais. Os processos de identificação exprimem laços de solidariedade 

presentes entre membros dos grupos, produzindo certa uniformização comportamental 
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entre eles, nos momentos de interação entre grupos sociais (Messias, 2010; Smith, 

1991). 

É importante destacar que as formulações que se seguiram às descobertas 

sobre os critérios necessários à significação por parte dos sujeitos de fazerem parte de 

grupos sociais e que deram origem às ideias de categorização social e identidade social 

derivaram da teoria da comparação social de Leon Festinger (1954), que tinha por base 

a ideia de que os indivíduos operavam comparações de ordem interindividual de modo a 

obter um a imagem satisfatória de si (Torres & Camino, 2011). Desta forma, 

desenvolvendo essa teoria tem-se que o pertencimento aos grupos sociais desempenha 

um importante papel na constituição do autoconceito que os indivíduos seriam capazes 

de realizar, a partir da comparação social entre os grupos aos quais pertenciam e aos 

quais não pertenciam. Foram os estudos de Tajfel que representaram um avanço nesse 

sentido.        

 

1.7 O Conceito de Identidade Social 

  

A relação entre a autoconceituação em articulação com o posicionamento 

dos indivíduos em função das suas pertenças aos grupos sociais se torna mais 

importante a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80 do século XX, com as 

contribuições dos trabalhos dos representantes em Psicologia Social da chamada 

“Escola de Bristol”. Nesse cenário, além da figura de Henri Tajfel, destaca-se também a 

de seu colaborador J. C. Turner. 

Na tentativa de explicar o modo como as pessoas associam suas 

autoimagens e suas condutas aos seus pertencimentos sociais nas relações com outros 

grupos, surge a teoria da categorização social e como extensão, também, a teoria da 

identidade social de Tajfel.  

Segundo Tajfel (1983a, p. 289-290), “a categorização social é o processo 

pelo qual se reúnem objetos e acontecimentos sociais em grupos, que são equivalentes 

no que diz respeito às ações, intenções e sistemas de crenças do indivíduo”. O 

comportamento uniforme (homogeneidade em um grupo) é resultado da internalização 

de um mesmo conceito ou atributos típicos de membros de um determinado grupo. 

Tajfel (1983a, p. 290) define identidade social como “a parcela do 

autoconceito, que deriva do conhecimento do indivíduo da sua pertença a um grupo (ou 

grupos) social (is), juntamente com o significado emocional e de valor associado a essa 
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pertença”. A identidade social transforma o “eu” em “nós”, articulando características 

individuais e abrangendo características coletivas. 

Segundo esse autor, a identidade social é um conceito que influencia 

diretamente na autodefinição individual ligada às imagens que se faz de uma pertença 

social, as quais podem ser positivas ou negativas. O estatuto subjetivo de uma pertença 

grupal vai dizer se esta é vista positiva ou negativamente. Além disso, outros grupos 

servirão como referencial para comparações que, quando positivas, resultam em um 

sentimento positivo em relação à pertença grupal, e consequentemente identidade social 

positiva, e quando negativas, resultam numa identidade social negativa4.  

Desde que foi formulada a teoria da identidade social foi bastante 

desenvolvida, um desses desenvolvimentos deve ser conferido a Turner, Hogg, Oakes, 

Reicher e Wetherell (1987) com a teoria da autocategorização. O foco dessa teoria são 

os fatores que levam os indivíduos a realizarem as categorizações sociais e as 

consequências dessas para o comportamento coletivo. Assim, considera-se que a 

depender de determinadas situações, as pessoas deixam de lado suas características 

idiossincráticas e ativam as categorias relacionadas às suas identidades sociais, o que 

produz atitudes intergrupais. De acordo com esses autores, portanto, as identidades 

sociais consistem em categorias socialmente construídas que se mostram mais ou menos 

salientes, em função das características da situação social. 

Por sua vez, alguns autores como Michael Billig (1976 citado em Amâncio, 

1993) afirmava que a busca por uma identidade social positiva não podia existir 

independentemente das estruturas e ideologias sociais em jogo no momento das 

enunciações identitárias. Billig apontava ainda a necessidade de compreensão das 

condições sociais da emergência de uma identidade social. O quadro social irá 

primeiramente determinar se uma identidade vai emergir e, assim acontecendo, quais 

são os sentimentos relacionados a essa identidade. 

Nessa linha de argumentação, construíram-se em Psicologia Social, através 

da chamada “Escola de Genebra”, estudos que alertavam para a consideração, na 

pesquisa sobre identidade social, dos fatores estruturais dessa identidade relacionados à 

cultura e à política. 

No quadro da Psicologia Social da “Escola de Genebra”, autores de 

destaque como J. C. Deschamps e W. Doise afirmam que: 

                                                           
4 Para uma revisão ver Da Silva, 2006. 
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“Fatores como momentos políticos, situações econômicas, ideologias e 

valores morais comporiam as categorias sociais dimensionando a dinâmica 

das identidades sociais e sentimentos posteriores relacionados a estas e as 

atitudes intergrupais resultantes. As dinâmicas identitárias são regidas 

também, e prioritariamente, pelo “Universo Simbólico Comum de Valores” 

que norteia tanto as produções de identidade social, quanto os consequentes 

sentimentos relacionados à pertença e aos comportamentos intergrupais” 

(Amâncio, 1993, p. 394).  

 

Seguindo a lógica desse pensamento, os indivíduos e grupos sociais se 

encontram em lugares distintos e estratificados hierarquicamente no campo social e 

essas posições sociais vão influenciar fortemente as produções identitárias. Ou seja, o 

capital material e simbólico que cada grupo possui na sociedade vai fornecer maiores ou 

menores possibilidades identitárias para os indivíduos.  

É importante destacar que os grupos sociais dominantes vão desempenhar 

um papel decisivo nas dinâmicas identitárias da sociedade, ao passo que terão melhores 

possibilidades de composição identitária para os seus membros, bem como também irão 

estabelecer sobre quais princípios se dará a produção identitária dos grupos minoritários 

(Deschamps & Moliner, 2009). 

O campo de produção identitária, a sociedade contemporânea com suas 

ideologias, seus valores, suas fronteiras políticas móveis sempre presentes, configura 

um quadro desalentador para os grupos sociais minoritários e seus membros. Os 

indivíduos que compõem esses grupos pode-se supor que enfrentam sérias dificuldades 

na realização de seus projetos identitários. Tendo poucos elementos capazes de compor 

uma identidade que seja favorável e ainda sofrendo nas relações de poder verticalizadas 

dessa sociedade, com a atribuição de elementos identitários negativos por parte dos 

grupos dominantes. 

O reconhecimento dos estereótipos negativos e estigmas por parte dos 

membros de grupos minoritários pode gerar tanto padrões de aceitação (resignação) em 

relação a essa identidade como padrões de rejeição em relação à mesma. Cabe agora 

uma explanação mais aprofundada sobre como esses processos se efetivam nas 

dinâmicas identitárias dos membros dos grupos minoritários, enfocando o modo como 

os estereótipos inseridos em um quadro de relações de poder influenciam na 

constituição dos processos identitários na sociedade. 
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1.8 Identidade Social Minoritária e Estereótipos 

 

Os estereótipos estão na base de vários projetos identitários, principalmente 

quando se referem e se articulam aos chamados grupos minoritários marcando de forma 

inequívoca as contradições da estrutura social. A negatividade imputada através dos 

estereótipos aos valores relacionados às identidades dos grupos minoritários é um grave 

problema que os membros desses grupos têm enfrentado permanentemente na 

sociedade. Não faltam exemplos, para demonstrar a capacidade que os estereótipos têm 

em demarcar negativamente as possibilidades identitárias dos grupos minoritários. Para 

não ser necessário fazer uma longa listagem de exemplos de estereótipos negativos 

ligados aos grupos minoritários, é fundamental uma reflexão sobre quais elementos 

característicos estão mais fortemente relacionados aos negros, índios, estrangeiros, 

ciganos entre outras minorias em nossa sociedade.  

Sabe-se, porém, que alguns estereótipos também se articulam aos projetos 

identitários dos chamados grupos majoritários, no entanto, esses estereótipos não são 

marcadores de características negativas desses grupos, no mais das vezes, os 

estereótipos ligados às maiorias sociais são positivamente demarcadores e legitimadores 

de sua superioridade no contexto social. Bons exemplos disso são as afirmações de que 

os norte-americanos são patriotas e que os asiáticos são interessados em tecnologias de 

ponta.  

Segundo Dovidio, Hewstone, Glick e Esses (2010) e de acordo com a 

maioria dos dados históricos, Lippmann em 19225 foi quem primeiro apresentou o 

termo para se referir à imagem típica que vem a mente quando pensa sobre determinado 

grupo social. 

Estereótipos são esquemas cognitivos utilizados por pessoas para processar 

informações sobre outros, são processos de simplificação e generalização das 

características atribuídas aos membros de determinada categoria social (Dovidio et. al, 

2010). Pesquisas antigas conceitualizaram os estereótipos como sendo um processo de 

pensamento pouco inflexível e defeituoso, enquanto que as pesquisas mais recentes 

enfatizam os aspectos dinâmicos e funcionais dos estereótipos como processo de 

simplificação diante de um ambiente complexo (Ver Dovidio et. al, 2010). 

 Estereótipos não apenas refletem crenças sobre traços característicos de 

membros de grupos típicos, mas também contêm informação sobre outros aspectos 
                                                           
5 Lippmann, W. (1922). Public Opinion. New York: Harcourt, Brace.  
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como papéis sociais, à medida que indica em que nível os membros de um grupo 

compartilham características específicas e através dessa maior ou menor 

homogeneidade passam a influenciar as atitudes tanto dos membros estereotipados do 

grupo, quanto dos atores sociais com quem estes praticam alguma espécie de interação. 

Na medida em que os estereótipos envolvem processos de simplificação e 

supergeneralização eles são responsáveis por conceituações equivocadas a respeito das 

pessoas e dos grupos sociais, porém não se deve esquecer que muitas vezes essas falsas, 

meias e deturpadas verdades têm entre suas importantes funções a de definir, estruturar 

e legitimar o “Status Quo” das relações sociais verticalizadas da sociedade. Essa é a 

ideia sobre os estereótipos que baseia a teoria da justificação do sistema social, quando 

os define como processo ideológico que serve para justificar e manter o contexto social 

marcado por diferenças que sem a ação ideológica dos mesmos não se sustentariam 

(Jost, Kivertz, Rubini, Guermandi & Mosso, 2005 citado por Techio, 2011).  

Como consequência, os membros de grupos minoritários são duplamente 

desfavorecidos nas questões relacionadas às produções identitárias em contextos sociais 

de desigualdade e então legitimados, ao passo que são estigmatizados por estereótipos 

(elementos identitários negativos) pelos membros dos grupos dominantes, são também 

socializados a adotarem ideologias “mantenedoras do sistema” e passam eles próprios a 

internalizar crenças estereotípicas a respeito de seus próprios grupos ou pares. É o que 

acontece, por exemplo, com o estudante cotista quando assume a inferioridade e tem seu 

desempenho prejudicado em relação aos colegas não cotistas, por conta das dificuldades 

iniciais da vida universitária, dificuldades essas, que são comuns a quase todos os 

estudantes universitários, mas que o grupo contrário à adoção da política de cotas tenta 

imputar somente aos estudantes cotistas.  

O exemplo citado acima pode ser utilizado também para apontar os danos 

causados (desempenho prejudicado) aos membros de grupos sociais minoritários através 

do que Steele (1997) conceitualizou como a “Ameaça do Estereótipo” (Ver Michener, 

DeLamater & Myers, 2005). 

A pesquisa psicológica sobre estereótipos tradicionalmente concentrou seus 

esforços no estudo sobre produção, conteúdo e função dos estereótipos tendo como 

aporte a figura do observador das pessoas ou grupos sociais. No entanto, os trabalhos da 

Sociologia (interacionistas simbólicos) estimulados por Erving Goffman, em seu livro 

clássico, “Estigma” passou a enfatizar a experiência daqueles que são alvo dos 

estereótipos. Considerando a grande influência desse ramo da Sociologia para o 
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desenvolvimento da Psicologia Social, nossa disciplina tem cada vez mais se voltado a 

entender os efeitos nos alvos, tendo os estudos sobre a ameaça dos estereótipos recebido 

destaque. Sendo assim, pesquisas recentes identificaram que o fenômeno de ameaça 

estereotípica ocorre quando membros de um grupo estereotipado percebem os 

estereótipos negativos construídos para eles, mesmo quando uma pessoa que possui esse 

estereótipo não está presente e ele pessoalmente não endossa o estereótipo. Assim, 

tornar a associação a um grupo saliente pode prejudicar o desempenho ao produzir 

ansiedade e preocupação cognitiva por causa de um estereótipo negativo (Pereira, 

2004). 

A preocupação com a ameaça do estereótipo, que faz com que membros de 

grupos estereotipados aumentem seus níveis de ansiedade, tendo suas performances 

sociais prejudicadas, supõe-se ser também responsável por um fenômeno relacionado 

aos processos identitários de membros de grupos minoritários. Uma das ideias 

hipotéticas do presente trabalho é que a influência dos metaestereótipos, que é o 

reconhecimento de que se é alvo de algum processo de estereotipia, acaba por ser um 

estruturante da produção identitária de estudantes residentes universitários.   

De forma geral, os estereótipos produzem uma prontidão para se perceber 

comportamentos ou características que são consistentes com um modelo preconcebido. 

Nos estágios iniciais do processo de percepção, características consistentes com o 

modelo de estereótipos são confirmadas mais rapidamente. Por exemplo, por causa dos 

estereótipos culturais que associam as pessoas negras com a criminalidade, os brancos 

são mais rápidos em reconhecer certos objetos como tendo associação com o crime, 

uma faca, por exemplo, quando apresentada/vista em posse de uma pessoa negra do que 

com um branco (Payne, 2001 citado em Lima, 2003). Ou seja, os processos de 

estereotipia estão na raiz dos comportamentos discriminatórios e é isso que faz com que 

membros de grupos minoritários tentem a todo custo possível renegar os aspectos 

pessoais que se relacionam com o conteúdo básico que compõe o perfil estereotipado do 

grupo social ao qual pertencem. 

Apesar de alguns componentes de estereótipos grupais se relacionarem a 

aspectos situacionais dos membros dos grupos, é o caso, por exemplo, da condição de 

estudante residente universitário, que é dada apenas por este ser um estudante que mora 

em casa de estudante custeada pela própria universidade, durante o tempo que necessita, 

para dar continuidade aos seus estudos, princípios sistemáticos dão forma ao conteúdo 

mais amplo dos estereótipos relacionados ao grupo, fazendo com que os residentes 
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sejam muitas vezes vistos como pessoas que não têm onde morar, pessoas que precisam 

do governo para sobreviver entre outras ideias incompletas e pouco precisas sobre o 

grupo citado.  

Por fim, sintetizando, os estereótipos representam um conjunto de 

características e atributos de um grupo e seus membros que dão forma ao modo como as 

pessoas pensam e respondem aos grupos, que são percebidas enquanto a essência de um 

grupo. Estereótipos sistematicamente afetam a forma como as pessoas percebem, 

processam a informação a respeito dos grupos. Eles têm influência na legitimação do 

quadro situacional das relações sociais, eles têm efeito sobre as performances sociais de 

membros de grupos estereotipados e para finalizar eles cumprem a função de balizador 

da produção identitária na sociedade.   

 

1.9 Identidade Social de Grupos Minoritários 

 

  Tajfel oferece um conjunto de pistas sobre o funcionamento das dinâmicas 

identitárias de grupos minoritários, baseado no pressuposto dessas dinâmicas gerarem 

estratégias específicas, tanto de aceitação como de rejeição para que os indivíduos 

membros desses grupos possam “minimamente” atingir os objetivos apontados desde 

Festinger, que é a consecução de uma boa autoimagem de si. 

Antes de iniciar a apresentação sobre gerenciamento das dinâmicas 

identitárias para os grupos sociais minoritários é necessário que se tenha uma definição 

do que seja um grupo minoritário. 

Tajfel (1983b), afirma que essa definição se estrutura, para além, de 

critérios socioeconômicos e culturais, mesmo que esses critérios sejam importantes 

nessa definição. Porém, o que de forma primária devem ser considerados são “os efeitos 

psicológicos desses critérios sobre os indivíduos envolvidos, como esses indivíduos se 

sentem a partir do reconhecimento dessa pertença social e que comportamentos derivam 

desse reconhecimento” (p. 351).  

Tajfel, por fim, apresenta definições sobre os critérios adotados por 

sociólogos, politólogos e cientistas sociais em geral sobre o que vem a ser um grupo 

minoritário, seguindo o que foi apresentado por Simpson e Yinger (1965) na obra 

“Minorias Sociais e Culturais”, são eles: 
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“As minorias são setores subordinados das sociedades; as minorias possuem 

traços culturais e físicos específicos que os setores dominantes das 

sociedades mostram pouco apreço; as minorias constituem unidades 

conscientes de si próprias, ligadas entre si pelos traços específicos comuns 

aos seus membros e pelas incapacidades específicas que esses traços 

produzem; a pertença a uma minoria é transmitida por uma regra 

descendente, através do qual é obtida a afiliação da geração vindoura, 

mesmo quando não mais existem traços físicos ou culturais específicos 

aparentes e por fim, as minorias tendem a casar, por opção ou necessidade 

com membros do mesmo grupo” (Simpson & Yinger, 1965, p. 17 citado por 

Tajfel, 1983b, p. 351-352).  

 

A definição de grupo minoritário ou minoria social acima serve para mostrar 

que características subjetivas, tais como os estereótipos, a consciência de pertencimento, 

as identificações e os sistemas de crenças estão na base da definição do que seja um 

grupo minoritário para Tajfel.  

A partir do reconhecimento, por parte dos indivíduos membros dos grupos 

minoritários, de que fazem parte de um estrato social desfavorecido, estes na busca por 

uma constituição identitária satisfatória, criam estratégias que vão desde a mobilidade 

individual dentro das estratificações sociais até a negação dessa configuração social 

estabelecida ou a luta pela sua reversão através da mudança social. 

É novamente importante destacar que as discussões sobre os efeitos 

sociopsicológicos da pertença a uma minoria social devem ser feitas sob a consideração 

de que esses efeitos não constituem um conjunto de fenômenos generalizáveis, o 

máximo que as considerações sobre esses efeitos podem ambicionar é detalhar alguns 

padrões de funcionamento dos atores sociais envolvidos em dinâmicas identitárias a 

partir do reconhecimento de que fazem parte de algum grupo minoritário. 

Por serem constituídos por elementos identitários atribuídos na maior parte 

das vezes pelos grupos dominantes, os grupos minoritários são obrigados a efetuar uma 

análise sobre as condições sociais, nas quais esse processo de identificação, que lhe é 

desfavorável, é produzido.  

Tajfel salienta dois elementos em sua análise das condições sociais sob as 

quais são editados os projetos identitários de grupos minoritários. O primeiro elemento 
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é a percepção de legitimidade do “Status Quo” do quadro social e o segundo é a 

observação em torno do potencial de estabilidade do sistema que mantêm esse quadro.  

Os questionamentos se dão no sentido de avaliar se o quadro social é 

legítimo e em função disso, legitima ou não aquela produção identitária e se esse quadro 

é suficientemente estável para garantir a permanência duradoura desse modelo de 

identificação. A partir daí, os indivíduos membros de grupos minoritários buscam 

alternativas para a constituição de uma identidade social positivamente valorizada, isso 

pode ser feito através, tanto de estratégias individualistas (comportamentos 

interindividuais) como através de estratégias coletivas (comportamentos intergrupais), 

conforme o que é apresentado no quadro 1: 

 

Quadro 1:  

Percepção de Legitimidade e Estabilidade do Quadro Social 

Percepção de 

Legitimidade do 

Quadro Social 

Percepção de Estabilidade do Quadro Social 

Estável Instável 

Legítimo Resignação Tanto em 

Nível Individual 

Quanto Coletivo 

Comportamentos 

Individualistas 

Ilegítimo Comportamentos 

Coletivos 

Mobilização tanto em 

Nível Individual 

Quanto Coletivo 

 

A percepção de que o quadro social é legítimo, porém sua estabilidade não é 

tão impermeável a ponto de impossibilitar a mobilidade social de indivíduos ou 

membros de grupos minoritários favoreceria a dinamização de estratégias de 

comportamentos mais individualistas. 

A constatação de que o quadro social é legítimo e reconhecimento de que 

esse quadro “dificilmente ou nunca” poderá ser modificado favoreceria a manifestação 

de comportamentos tanto individualistas como em caráter grupal de resignação e 

aceitação tácita da identidade social negativizada ou até mesmo a criação de alternativas 

de resignificação para os elementos negativos da identidade como forma de comportar 

melhor em termos emocionais a mesma. 
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A constatação de que o quadro social é ilegítimo, porém sua estabilidade 

torna difícil a mobilidade social dos sujeitos individualmente, por conta do desequilíbrio 

de poder entre os sujeitos no campo social favoreceria o aparecimento de 

comportamentos direcionados à ação social coletiva para a ruptura desse quadro social. 

Por fim, a constatação de que o quadro social é ilegítimo e que sua 

estabilidade não é tão grande favoreceria a execução tanto comportamentos mais 

individualistas, quanto estratégias coletivistas de mudança no “Status Quo” das relações 

intergrupais. 

As estratégias psicológicas apresentadas apontam para a configuração de 

relacionamentos intergrupais a partir de categorizações sociais simples, ou seja, onde as 

relações se estruturam a partir de interações entre o grupo de pertença e os grupos de 

oposição. 

Porém, é sabido que os indivíduos fazem parte de vários grupos sociais, 

logo, seus processos identitários sofrem a influência da relação que se estabelece do 

indivíduo com esses vários grupos, a partir dos quais, na trama das relações sociais os 

sujeitos podem estar constituindo uma minoria social ou a partir da saliência de outro 

pertencimento constituir o grupo dominante. De forma que é fundamental considerar a 

complexidade das identificações sociais 

Autores contemporâneos como Roccas e Brewer (2002) indicam a 

necessidade de se considerar a complexidade dos processos identitários, justamente pelo 

fato de os indivíduos serem dotados não de uma única identidade social, mas de uma 

complexa rede de identificações que se baseia no fato de as pessoas pertencerem 

simultaneamente a grupos sociais múltiplos. A Complexidade da identidade social 

reflete o grau de sobreposição percebido a existir entre os grupos de que uma pessoa é 

simultaneamente membro. 

Nesse ponto é importante destacar que nem todos os grupos sociais aos 

quais os indivíduos fazem parte contribuem ao mesmo tempo, da mesma maneira e 

intensidade para a dinamização dos processos identitários. O que deve ser levada em 

conta previamente na tentativa de explicar essas variações nas percepções dos outros é a 

forma como os indivíduos representam as suas próprias pertenças sociais múltiplas. Por 

exemplo, como uma pessoa que é tanto branca e católica responde a outro indivíduo que 

é branca e protestante na Irlanda depende muito de como o observador define sua 

identidade racial e religiosa e com o objetivo de estabelecer, a partir das categorias 

sociais, grupos internos e grupos externos, além de como são percebidos os contextos 
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sociais, onde a produção identitária é demandada. “Compreender a estrutura de 

múltiplas identidades sociais é importante porque representações dos endogrupos não 

têm efeitos apenas no autoconceito, mas também sobre a natureza das relações consigo 

e com os outros” 6 (Roccas & Brewer, 2002, p. 88). 

O grau de sobreposição entre as categorias sociais de que uma pessoa é, 

simultaneamente, um membro pode variar consideravelmente. Alguns grupos podem ser 

completamente incorporados em outros, por exemplo, todos os estudantes residentes 

universitários são estudantes; alguns podem ser completamente antitéticos, por 

exemplo, os comunistas e os capitalistas e alguns podem sobrepor-se apenas 

ligeiramente, por exemplo, chefes de empresas e mulheres. 

O destaque nesse ponto deve se dar ao questionamento sobre o sentido de 

como essas sobreposições são significadas pelos indivíduos que devem comportar tanto 

as representações objetivas quanto as subjetivas sobre as categorias de pertença social. 

Ou seja, como se processam as dinâmicas identitárias com os indivíduos, quando eles 

são demandados em termos identitários em relação às suas categorias sociais que 

convergem totalmente, em relação às que convergem apenas parcialmente e às que eles 

são exemplares que fogem à regra de conjugação categorial entre elementos identitários 

ortogonais. 

Quando as categorias sociais convergem totalmente, é evidente que esses 

indivíduos produzem uma dinâmica identitária de composição, em que as categorias são 

usadas para singularizar uma identidade que será tão mais complexa quanto à 

capacidade desses indivíduos em integrar as suas várias categorias sociais. 

O problema começa quando esses indivíduos têm que comportar em sua 

dinâmica identitária categorias sociais que não se integram totalmente, ou apenas 

parcialmente. Dentro da perspectiva da complexidade dos processos sociais, temos que 

quando as categorias sociais não convergem, há diferentes formas nas quais o indivíduo 

pode estruturar sua percepção dos grupos internos de pertença para conciliar as 

implicações potencialmente concorrentes para definir sua identidade social. Roccas e 

Brewer (2002) indicam quatro formas alternativas de estruturação de identidade que 

refletem diferentes formas em que as relações entre grupos internos múltiplos podem ser 

subjetivamente representados. Cada modelo de representação do grupo de pertença tem 

implicações para a inclusão ou exclusão de outros, enquanto membros da mesma 

                                                           
6 Tradução nossa. 
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pertença social. Isto proporciona uma ligação entre as representações das pertenças 

sociais múltiplas e diferentes padrões de categorização cruzados possíveis. 

Segundo Roccas e Brewer o primeiro deles é a “Interseção”, uma maneira 

que um indivíduo pode conseguir o reconhecimento simultâneo de mais de uma 

identidade social e ainda manter uma representação única do grupo de pertença, 

definindo-o enquanto a intersecção dessas múltiplas associações de categorias grupais. 

Exemplo desse processo pode ser dado através do caso da identidade social de homens 

solteiros, uma definição identitária primária em termos da combinação entre gênero e 

estado civil, uma identidade compartilhada apenas com outros homens no mesmo 

estado civil. 

O segundo deles é a “Dominância”, dessa maneira os indivíduos podem 

lidar com identidades sociais concorrentes adotando uma identificação com o grupo 

principal para o qual todas as outras identidades potenciais de grupo são subordinadas. 

Ou seja, as categorias sociais alternativas inserem-se no principal grupo de identificação 

como fontes de variação dentro da principal pertença social, mas não estendidas para os 

de fora daquela pertença. Como exemplo pode ser considerado o caso de um homem 

negro e solteiro com a identidade social determinada tendo dominância a partir da 

categoria social relacionada ao gênero, sendo a cor e o estado civil especificidades que 

indicam que tipo de homem é ele, que o faz mais ou menos semelhante a outros em sua 

categoria social homem, mas sua identidade social não é estendida às mulheres de pele 

negra nem aos casados em geral.  

Ainda segundo Roccas e Brewer (2002), o terceiro processo é a 

“Compartimentalização”, quando mais do que uma categoria social é importante para 

um indivíduo como fonte para a sua identidade social, múltiplas identidades sociais 

podem emergir e se expressar através de um processo de diferenciação e isolamento. 

Com a compartimentalização, identidades sociais são específicas de contexto ou 

situação específica. Em certos contextos, uma categoria social é mais importante para a 

dinâmica socioidentitária do indivíduo, ao passo que outras categorias podem tomar 

essa primazia em outros contextos diversos. Como exemplo pode ser aplicado o caso de 

um homem negro executivo, no contexto do trabalho a categoria social relacionada à 

sua colocação em uma empresa se impõe como a base de sua identidade social, ao passo 

que em uma campanha de reivindicação por maior número vagas de trabalho e melhores 

salários para trabalhadores negros, a categoria social relacionada à cor da pele, servirá 

de base para a enunciação socioidentitária desse homem. 
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O quarto processo de estruturação de identidade social composto a partir da 

complexidade entre várias categorias sociais é a “Incorporação”, através da qual, 

membros de categorias sociais não convergentes são simultaneamente reconhecidos e 

incorporados de forma abrangente. Deste modo, a identificação social é estendida para 

outras pessoas que compartilham de quaisquer associações de categorias sociais 

importantes, ou seja, a identidade social é a soma das próprias identificações com as 

categorias sociais combinadas. Para o homem negro executivo solteiro, sua 

identificação com os outros homens enquanto grupo social atravessa a fronteira da sua 

profissão, da sua cor e de seu estado civil, da mesma forma que sua identificação com 

outros negros supera a distintividade profissional, a clivagem de gênero e o estado civil, 

seguindo com a combinação de suas outras pertenças sociais superando as barreiras de 

diferenciação grupal e abarcando cada membro de categorias sociais das quais faça 

parte, produzindo uma identidade social altamente inclusiva e diversificada (Roccas & 

Brewer, 2002). 

Depois dessa breve exposição sobre o quadro teórico que servirá ao trabalho 

em termos de suporte às análises que se efetuarão após a realização de dois estudos 

sobre as dinâmicas identitárias de estudantes residentes universitários, o próximo 

capítulo se ocupará de fazer a apresentação do nosso contexto de pesquisa, que se 

configura enquanto fenômeno social na medida em que é contingenciado pelas políticas 

presentes e atuantes no ambiente universitário, que é o substrato social das dinâmicas 

identitárias dos estudantes residentes universitários e, por fim, por se tratar da condição 

rotineira da vida desses atores sociais despertando o interesse e os questionamentos 

desse trabalho científico. 

Voltando propriamente à nossa temática, apesar de que, através de uma 

pesquisa feita nos principais meios de comunicação científica da internet no Brasil 

(Sciello, Google Acadêmico e Periódicos da Capes) não termos encontrado referencial 

teórico de pesquisas sobre o tema e com o mesmo público que é fonte de informação 

para a presente dissertação, no caso identidade social de residentes universitários, a 

prática profissional do autor do presente trabalho possibilitou a caracterização de alguns 

dos vetores que estão colocados na trama complexa dos agenciamentos dos processos 

político-identitários dos residentes universitários da UFS. O primeiro a ser considerado 

e dele derivam todos os outros é a condição socioeconômica dos estudantes residentes. 

Para ser um estudante residente universitário, o beneficiário do programa tem que 

atender ao mesmo tempo dois requisitos fundamentais: Ser considerado 
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economicamente pobre e ser oriundo de uma cidade distante do centro de ensino 

superior onde cursará a universidade. Considere, então, os enfrentamentos situados nos 

modos de vida desses estudantes para produzir uma identidade satisfatória, a partir da 

categoria social a qual passarão a pertencer (estudantes residentes universitários) no que 

diz respeito à adaptação aos novos modos de vida que se impõe pela entrada na 

universidade, a influência das diversas ideologias presentes no ambiente universitário, 

principalmente a concorrência acirrada e a “enganosa” meritocracia que não considera 

os antecedentes de cada um, a necessidade de aceitação por parte dos colegas de 

faculdade, o desamparo em relação à perda do núcleo ordenador da vida baseado na 

presença e segurança familiar, a posterior e forçosa construção de autonomia e para 

finalizar, o que é visto a princípio e baseado na literatura sobre comportamento social de 

grupos minoritários a confrontação diária com os estereótipos e preconceitos gerados 

pelo fato de ser um aluno assistido por um programa de assistência estudantil em um 

meio que ainda se mostra seio das classes sociais mais favorecidas, como é o caso da 

universidade. 

O trabalho do próximo capítulo será uma breve apresentação descritiva da 

relação entre as políticas e programas de assistência estudantil, principalmente no 

âmbito das ações voltadas ao provimento de moradia a estudantes nas universidades 

federais do Brasil e a produção identitária dos beneficiários dessas políticas e 

programas. Será também matéria do próximo capítulo a apresentação de algumas 

características e dados do programa de residência universitária da Universidade Federal 

de Sergipe (UFS) e a construção de um quadro descritivo dos estudantes residentes 

universitários sujeitos de nossa pesquisa para possibilitar que o leitor do presente 

trabalho se situe melhor em relação ao público utilizado na nossa pesquisa. 

 

 
 

 

 

 

 



55 
 

CAPÍTULO 2: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E RESIDÊNCIA 

UNIVERSITÁRIA 

 

 

 
A moradia estudantil ou residência universitária é um dos mais importantes 

instrumentos de assistência aos estudantes das universidades públicas. Este dispositivo 

assistencial visa garantir a permanência na universidade de estudantes oriundos de 

localidades distantes das universidades públicas e que não possuem condições 

financeiras de estabelecer moradia próxima aos centros universitários durante os anos 

que passarão estudando. Para estes estudantes são ofertadas vagas nos núcleos 

residenciais que as universidades dispõem, onde os mesmos passam a residir em 

companhia de outros estudantes, sendo que, as várias instituições federais de ensino 

superior do Brasil dispõem de modalidades variadas de programas de moradia 

estudantil/residência universitária1. 

As diferentes formas de concepção e operacionalização de programas de 

moradia estudantil são frutos de um dos princípios fundamentais da constituição das 

universidades brasileiras, a saber, a autonomia para implementar e gerir suas ações 

segundo resoluções próprias definidas por seus conselhos superiores. Tais variações de 

configuração de assistência estudantil no âmbito da moradia de estudantes universitários 

acabam, por sua vez, produzindo residentes universitários com idiossincrasias derivadas 

de cada modelo de moradia/residência ao qual eles se inserem, logo a perspectiva da 

identidade social serve bastante ao estudo dos fenômenos relacionados às ações de 

assistência estudantil no âmbito da moradia/residência universitária que atuam enquanto 

balizadores de dinâmicas de produção identitária entre estudantes residentes 

universitários. Portanto, este capítulo objetiva apresentar um diálogo entre as variadas 

ações de assistência estudantil, voltadas a garantir a moradia de estudantes 

universitários pelo Brasil, aqui se configurando enquanto substrato material às 

dinâmicas identitárias que derivam de cada modelo de moradia/residência universitária. 

Sendo assim, o mesmo foi subdividido em duas partes: A primeira apresenta um resgate 

histórico das ações de assistência estudantil direcionadas ao atendimento das demandas 
                                                           
1 Por vezes será feito o uso alternado dos termos moradia estudantil e residência universitária com o 
mesmo sentido para designar a modalidade de ação da assistência estudantil destinada a abrigar 
estudantes que vem de localidades distantes dos centros universitários onde vão estudar o ensino superior.    
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de moradia para estudantes universitários no Brasil, suas práticas e os antecedentes que 

culminaram na formulação de um programa nacional de assistência estudantil para as 

universidades federais brasileiras. No que se refere ao Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES) serão apresentados suas características, principalmente 

no que tange ao público atendido pelas suas ações, como se deu seu surgimento, seus 

objetivos iniciais, ao que se articulam, quais são suas ações, a quem se destina 

prioritariamente. Logo após, como o objetivo dessa parte do capítulo é apresentar um 

panorama acerca dos programas de moradia estudantil e dos beneficiários desses 

programas, será apresentado os principais modelos existentes no Brasil, discutindo 

questões referentes à forma como cada modelo influencia a produção de dinâmicas 

identitárias específicas.  

A segunda parte do capítulo focará na apresentação do quadro da assistência 

estudantil da Universidade Federal de Sergipe (UFS), que passa atualmente por 

sensíveis transformações, visando ampliar as possibilidades de instrumentos de 

assistência que atendam às demandas criadas a partir da nova configuração do alunado 

da instituição desde a adoção no plano institucional da Política de Reestruturação das 

Universidades Brasileiras (REUNI) e das Políticas de Ações Afirmativas (PAAF), 

notadamente do sistema de cotas para o ingresso nos cursos ofertados. No final do 

capítulo faremos detalhadamente uma apresentação sobre o Programa de Residência 

Universitária (PRU) e apresentaremos um quadro descritivo dos estudantes residentes 

universitários da UFS com o objetivo de contextualizar o fenômeno da assistência 

estudantil e melhor descrever o grupo dos residentes universitários, alvo do interesse 

dessa dissertação. 

 

2.1 As Residências Universitárias no Brasil 

 

A primeira ação com o intuito de apoiar os estudantes no que se refere à 

moradia, enquanto esses cursavam o ensino superior foi a criação da casa do estudante 

brasileiro em 1928, no governo do presidente Washington Luís. Essa casa se localizava 

em Paris e era destinada a abrigar estudantes brasileiros que estudavam na capital 

francesa e tinham dificuldades em estabelecer moradia. O governo brasileiro foi o 

responsável pelo repasse integral das verbas para a construção e manutenção do 

estabelecimento (Araújo, 2007). 



57 
 

Ainda segundo Araújo (2007), a criação da casa do estudante do Brasil foi 

outro marco importante, sendo este o primeiro em solo nacional, das manifestações de 

assistência estudantil no tocante à moradia. Essa casa que passou a funcionar no Rio de 

Janeiro no início dos anos de 1930 tinha por objetivo abrigar os estudantes mais 

carentes que vinham à então capital federal cursar o ensino superior. O espaço 

correspondia a um casarão de três andares e um restaurante popular. A casa sempre se 

manteve com muitas dificuldades, pois dependia basicamente dos investimentos da 

própria Universidade Federal do Rio de Janeiro e de doações de alguns poucos 

patrocinadores dos estudantes. Posteriormente, durante o primeiro governo de Getúlio 

Vargas a casa do estudante do Brasil passou a receber maiores verbas do governo 

federal. 

Em 1931 houve a primeira tentativa de se regulamentar no país uma política 

de assistência estudantil, através da Reforma Francisco Campos que fora incorporada à 

constituição federal de 1934, em seu artigo 157, que estabeleceu que o Estado deveria se 

responsabilizar pelo repasse de verbas para atender os alunos necessitados em todos os 

níveis através do fornecimento de material didático, bolsas de estudos, assistência 

alimentar e dentária (Lima, 2002). 

Naquele tempo, o ensino superior no Brasil ainda estava se organizando, a 

universidade brasileira ainda não tinha um modelo de organização definido, era de se 

esperar que a assistência estudantil naquele tempo também não tivesse uma estruturação 

definida. A assistência estudantil nas universidades se dava principalmente através dos 

investimentos das próprias instituições, investimentos esses que raramente tinham 

continuidade e serviam meramente como uma tentativa de comportar demandas no 

âmbito da moradia e alimentação de maneira satisfatória (Costa, 2010). 

Getúlio Vargas, com o objetivo de conquistar a simpatia e o apoio político 

dos jovens estudantes universitários brasileiros, criou através do Ministério da Educação 

a União Nacional dos Estudantes (UNE), tendo a casa do estudante do Brasil como 

primeira sede administrativa, lá foi organizada uma biblioteca, o primeiro serviço de 

saúde voltado ao atendimento dos estudantes universitários e também um serviço de 

assistência jurídica para os estudantes. Nesse tempo a UNE ficou encarregada da 

distribuição de bolsas de estudos e cargos empregatícios para os estudantes mais 

necessitados2.

                                                           
2 É de se imaginar que a distribuição de bolsas de estudos e cargos nesse tempo era orientada segundo um 
forte componente de congruência política entre governo e beneficiários. 
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Segundo Costa (2010) foi a partir do estabelecimento de um modelo 

administrativo baseado na necessidade de constituição de um espaço próprio para 

abrigar os diferentes prédios da Universidade Federal do Rio de Janeiro que, buscava 

centralizar bibliotecas, laboratórios, locais de intercâmbio entre estudantes, locais de 

acesso a materiais didáticos, além de opções de cultura e lazer que a assistência 

estudantil cravou seu espaço dentro dos muros universitários. Essa ideia de universidade 

brasileira foi inspirada no modelo francês de universidade, a construção de cidades 

universitárias foi aos olhos das autoridades políticas e acadêmicas da época a melhor 

alternativa no intuito de congregar centros, faculdades, institutos, diretórios de 

estudantes que nutririam a universidade brasileira do caráter de vida acadêmica que até 

então essa não tinha. A partir de então, a consolidação do modelo de cidades 

universitárias foi propagado pelo Brasil, em algumas universidades a unificação das 

várias faculdades existentes em um único espaço físico, já veio acompanhado da 

perspectiva de que os estudantes deveriam viver a universidade, viver na universidade, 

logo essas novas cidades universitárias já surgiam comportando moradias 

estudantis/residências universitárias.   

Durante os anos de 1960, os estudantes universitários brasileiros, 

congregados através da UNE, passaram a organizar reuniões com o objetivo de debater 

a reforma universitária que começava a ser pensada para o Brasil e os direitos dos 

estudantes. Em 1962, na cidade de Curitiba-PR a UNE realizou o II Seminário Nacional 

de Reforma Universitária, nesse evento foram levantados diversos pontos como, por 

exemplo, a criação de gráficas universitárias, a implantação de serviços ambulatoriais 

de saúde para os membros das comunidades universitárias, a criação de restaurantes 

universitários e a construção de casas de estudantes em todas as novas unidades 

universitárias federais do país (Costa, 2010).  

Em 1970, o governo federal criou o Departamento de Assistência ao 

Estudante (DAE), vinculado ao Ministério da Educação, com o objetivo de manter uma 

política contínua de assistência estudantil para estudantes de graduação no Brasil, 

enfatizando os programas de alimentação, moradia e assistência médica-odontológica, 

porém esse órgão foi extinto posteriormente (Fonaprace, 1995).   

Com a colocação da UNE na condição de clandestinidade durante quase 

treze anos, através da lei Suplicy de Lacerda em 1964, os debates estudantis sobre 

assistência arrefeceram, somente com a reativação da UNE em 1976 é que novamente 
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foram discutidos os rumos da assistência estudantil no Brasil. No que diz respeito às 

moradias estudantis/residências universitárias, nas palavras de Lima: 

 

“A luta Pró-Moradia Estudantil foi retomada, tendo como marco 

representativo à realização do 1º Encontro de Casas de Estudante, em 1976, 

no Rio de Janeiro. Em 1985, o então Ministro da Educação, Marco Maciel, 

constituiu a "Comissão Nacional de Reformulação da Educação Superior 

Brasileira" que propôs "uma Nova Política para a Educação Superior" e 

recomendou a realocação de recursos suficientes para o custeio de um plano 

nacional de recuperação e conservação de prédios de refeitórios e 

residências estudantis e criação desses serviços em Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) que ainda não os possuíssem” (2002, p. 3). 

 

Entretanto o que se viu no Brasil, ao longo dos anos de 1990 foi a 

deteriorização dos programas de assistência estudantil nas IFES, sendo que os 

programas de assistência estudantil ainda existentes nessa época foram mantidos 

precariamente com recursos das verbas de custeio das próprias instituições (Fonaprace, 

1995).  

A crise da política de assistência estudantil dificultou a permanência das 

camadas populares no ensino superior, como também comprometeu a qualidade do 

desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes mais necessitados. O cenário 

que surgiu para a assistência estudantil foi desalentador. Quase todos os restaurantes 

universitários das IFES foram fechados, as residências universitárias sofreram o 

sucateamento de suas instalações. Ao mesmo tempo, tivemos no Brasil o grande 

“Boom” do seguimento do ensino superior privado no Brasil. 

Não foi à toa que, nesse mesmo período, a universidade passou a ser vista 

novamente como espaço privilegiado, habitado quase que exclusivamente pelas classes 

mais abonadas da sociedade. O reforçamento desse entendimento, somado às 

dificuldades operadas pela falta de uma política de assistência estudantil eficiente 

maculou os sonhos de muitos jovens brasileiros. Com os limites conjunturais impostos 

ao desenvolvimento de uma assistência estudantil, enquanto direito, aliados ao processo 

de privatização do ensino superior no Brasil, tivemos como resultado a redução das 

oportunidades de acesso universal ao ensino público gratuito. 
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Com os poucos recursos próprios que destinavam à assistência estudantil, as 

IFES priorizaram manter os programas de residência universitária. Isso se deu a partir 

do entendimento de que, os programas de moradia atendiam mais prontamente a parcela 

mais carente dos estudantes universitários e que devido ao distanciamento do núcleo 

familiar necessitaria de maiores esforços para se manter cursando o ensino superior. A 

importância das ações referentes à moradia estudantil se dá devido à necessidade para os 

estudantes oriundos de localidades distantes de estabelecer residência nas proximidades 

dos centros universitários, isso possibilita a permanência dos estudantes durante um 

tempo maior de suas vidas vinculado ao cotidiano universitário. Mas, é importante que 

se repita que, o processo de sucateamento da assistência estudantil afetou sensivelmente 

também os programas de moradia estudantil. Como as políticas de moradia não foram 

assumidas com a responsabilidade que se presumia merecer um instrumento de 

assistência dessa importância, os estudantes residentes dessa época tiveram que 

constituir uma grande capacidade de resiliência para enfrentar as dificuldades que se 

apresentavam rotineiramente nas residências universitárias, muitos não foram 

suficientes nesse quesito e foram impossibilitados de concluir seus cursos nas 

universidades. 

A partir dos anos 2000, as instituições federais de ensino superior 

demonstrando interesse na manutenção e ampliação dos programas de assistência 

estudantil, envidaram grandes esforços políticos para resgatar o compromisso 

governamental para com a assistência estudantil. Foi nesse cenário que a Associação de 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) decidiu realizar 

estudos sistemáticos sobre o perfil do alunado das universidades federais. Os resultados 

das pesquisas apontaram que uma parcela significativa dos estudantes das universidades 

federais era oriunda das camadas mais pobres da sociedade, e se fazia urgente a 

reestruturação das políticas de assistência estudantil no Brasil (Fonaprace, 2004). 

Consideramos que o movimento estudantil, também foi bastante atuante na 

luta pelo resgate das políticas de assistência estudantil nas IFES, promovendo eventos, 

debates e mobilizações em defesa da temática. Ao longo desse período, a UNE que é a 

principal representante do movimento estudantil do Brasil passou a defender a adoção 

de medidas que visassem garantir melhores condições de permanência, principalmente 

para os estudantes oriundos das camadas populares da sociedade (Costa, 2010). 

A partir do consenso de vários seguimentos da sociedade, notadamente dos 

dirigentes das IFES, autoridades políticas, aliado à pressão exercida pelo movimento 
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estudantil, a ANDIFES, através do Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (FONAPRACE) que a assessora, elaborou um Plano 

Nacional de Assistência aos Estudantes de Graduação das Instituições Federais 

(PNAEG), que foi adotado como programa governamental para a assistência estudantil 

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 2007, sob o título de Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).         

 

2.2 Percursos Trilhados ao Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES) 

 

O PNAES surgiu no plano governamental através da Portaria Normativa nº 

39 em 12 de Dezembro de 2007, sua origem, como foi dito anteriormente, se deu na 

formulação do Plano Nacional de Assistência aos Estudantes de Graduação das 

Instituições Federais (PNAEG) pela ANDIFES, através de seu fórum assessor 

FONAPRACE. Esse plano foi apresentado na cidade de Belém-PA em 2007 enquanto 

proposta ao governo a partir da necessidade de expandir e democratizar o acesso ao 

ensino superior público, necessidade apontada principalmente pelos dados obtidos na II 

Pesquisa Sobre o Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das 

IFES Brasileiras e divulgados pelo FONAPRACE em 2004. 

    Neste sentido, a proposta do PNAEG procurou estabelecer as diretrizes 

norteadoras para a definição de programas e projetos de assistência estudantil. Vale 

ressaltar que esse plano definiu assistência estudantil enquanto: 

 

“Um conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de 

ações para garantir o acesso, a permanência e a conclusão de curso dos 

estudantes das IFES, na perspectiva de inclusão social, formação ampliada, 

produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e da 

qualidade de vida, agindo preventivamente, nas situações de repetência e 

evasão, decorrentes da insuficiência de condições financeiras” (Fonaprace, 

2007, p. 2-3). 

 

A proposta do PNAEG era clara, no sentido de que, para acompanhar a 

política governamental de expansão das IFES que se deu através do Decreto nº 6.096 de 

24 de abril de 2007 - REUNI e de inclusão social através do acesso à educação superior 
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no Brasil, se fazia necessária a implantação no país de um conjunto de ações 

coordenadas para garantir a permanência das camadas mais carentes de recursos 

econômicos nas universidades federais. O simples fato de se ampliar o acesso à 

educação superior no Brasil não garantiria a permanência e a conclusão dos cursos por 

parte dos jovens oriundos do extrato social citado, logo com a instauração do REUNI a 

demanda por assistência estudantil se tornou algo patente. 

O PNAEG se estruturou enquanto proposta de política governamental, 

baseando-se em indicadores sociais dos estudantes universitários das IFES obtidos na 

pesquisa há pouco citada, nas esferas de Migração/Moradia; Alimentação; 

Manutenção/Trabalho; Meios de Transporte; Saúde; Acesso a Cultura, Esporte e Lazer. 

Os dados obtidos foram os que se seguem: 

 

 Migração/ Moradia 

A variável local de moradia antes do ingresso do estudante na universidade 

é um importante indicador de sua qualidade e condição de vida. A pesquisa de 2004 

apontou que 30,5% dos estudantes se deslocam de seu contexto familiar ao ingressarem 

na universidade, apresentando, portanto, necessidade de moradia e apoio efetivo. 

Os estudantes que não residem com os pais/cônjuges ou em casas mantidas 

pelas famílias e que pertencem às categorias C, D e E constituem a demanda potencial 

por moradia estudantil, totalizando um percentual de 12,4% na pesquisa. 

As moradias universitárias atendiam à época um percentual de 2,40% desses 

estudantes, que, em sua maioria, são das categorias C, D e E. Isso evidenciou que 7,5% 

era o percentual que constituía a defasagem existente entre a demanda potencial e a 

demanda atendida pelas moradias estudantis. 

 

 Alimentação 

O restaurante universitário (RU) constitui importante instrumento de 

satisfação de uma necessidade básica, educativa e de convivência universitária de 

24,7% dos estudantes pesquisados. Desses usuários, os das categorias C, D e E foram os 

que mais frequentavam o restaurante, o que ratifica sua real função acadêmico-social e 

de convivência universitária. Dada a sua importância para a vida acadêmica é 

fundamental que o RU seja, também, um espaço gerador de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 
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O estudo apontou que se fazia necessário criar, manter e ampliar os 

programas que garantam o apoio à alimentação dos estudantes de baixa renda, 

principalmente os serviços dos restaurantes universitários, como forma de garantir a 

permanência dos estudantes no campus, dando-lhes oportunidade para otimizar seu 

tempo de vida acadêmica e contribuindo para seu melhor desempenho e formação  

integral. 

 

 Manutenção e Trabalho 

Conciliar trabalho e estudo é uma condição que se constata em todas as 

categorias socioeconômicas. Na pesquisa constatou-se que 35,4% dos estudantes 

exercem atividades não-acadêmicas remuneradas. Desse percentual a maior 

concentração de estudantes encontra-se nas categorias C, D e E, refletindo a necessidade 

concreta de conciliação entre trabalho e estudo para esses estudantes. 

Na época verificou-se que a inserção dos estudantes em atividades 

acadêmicas remuneradas ainda era tímida, pois na pesquisa apenas 19,10% do universo 

pesquisado participam desses programas. É importante registrar, porém, que foi 

constatado que desse percentual, estudantes da categoria A eram os que estavam mais 

envolvidos nestas atividades.   

A tendência para a busca de uma fonte de renda apresentada pelos 

estudantes, aliada à baixa oferta de programas acadêmicos remunerados, apontou para a 

necessidade de sua ampliação, para estimular a inserção dos estudantes mais carentes 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 Meios de Transporte 

A maioria dos estudantes na pesquisa, 59,9%, utiliza transporte coletivo 

para deslocamento até a universidade.  Isso indicou a necessidade de políticas 

articuladas com órgãos responsáveis pelo transporte urbano a fim de melhorar os índices 

de frequência por intermédio da redução do gasto com transportes. 

Destacou-se que em alguns centros urbanos a despesa com transporte 

consome um percentual considerável da renda familiar. 

 

 Saúde 

Quanto aos estudantes das IFES a pesquisa apontou que 37% eram os que 

utilizavam serviços de saúde pública.  
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Os estudantes das categorias C, D e E de maior vulnerabilidade social são os 

que mais frequentam os serviços públicos de saúde 55,4%. 

Com relação à frequência a consultas odontológicas, as categorias citadas 

têm o maior índice entre os que procuram o dentista apenas em casos de emergência ou 

eventualmente, o que indica precariedade na saúde oral. 

Esses dados reforçaram as necessidades em se estabelecer serviços de saúde 

nas universidades para o atendimento dos estudantes.  

 

 Acesso à Cultura, Esporte e Lazer 

Com relação ao acesso à cultura, o índice utilizado na pesquisa foi a 

quantidade de livros lidos por ano pelos estudantes universitários, na pesquisa foi 

apontado que 62,4% dos estudantes pesquisados fizeram a leitura de 1 a 6 livros por 

ano, um índice considerado satisfatório. 

No que diz respeito às práticas esportivas a pesquisa apontou que 34% dos 

estudantes praticam frequentemente ou sempre atividades físicas ou esportivas. Assim 

sendo, mesmo diante de um quadro que não ensejou grande preocupação foi apontada a 

necessidade de ampliação dos programas culturais, esportivos e de lazer, promovidos 

pelas IFES para a comunidade universitária, estimulando a participação dos estudantes 

nesses programas. (Fonte: II Pesquisa Sobre o Perfil Socioeconômico e Cultural dos 

Estudantes de Graduação das IFES Brasileiras, 2004). 

 

A partir da apresentação desses indicadores sociais dos estudantes das IFES, 

o PNAEG estabeleceu os princípios que deveriam nortear toda sua prática ao tempo de 

sua implantação nas universidades federais brasileiras: 

 

 A afirmação da educação superior como uma política de Estado; 

 Gratuidade do ensino; 

 Igualdade de condições para o acesso, permanência e conclusão de curso nas 

IFES; 

 Formação ampliada na sustentação do pleno desenvolvimento integral dos 

estudantes; 

 Garantia da democratização e da qualidade dos serviços prestados à comunidade 

estudantil; 

 Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 
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arte e o saber; 

 Orientação humanística e preparação para o exercício pleno da cidadania; 

 Defesa em favor da justiça social e eliminação de todas as formas de 

preconceitos; 

 Pluralismo de ideias e reconhecimento da liberdade como valor ético central. 

 

Após a definição de seus princípios norteadores, o PNAEG construiu seus 

objetivos:  

 

GERAIS 

 Garantir o acesso, a permanência e a conclusão de curso dos estudantes das IFES, na 

perspectiva de inclusão social, formação ampliada, produção de conhecimento, 

melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida;  

 Garantir recursos extra-orçamentários destinados à Assistência Estudantil na matriz 

orçamentária anual do MEC destinados às IFES. 

 

ESPECÍFICOS 

 Viabilizar a igualdade de oportunidades aos estudantes das IFES, na perspectiva de 

direito social assegurado pela Carta Magna; 

 Promover o acesso, a permanência e a conclusão de curso dos estudantes das IFES, 

na perspectiva da inclusão social e democratização do ensino; 

 Contribuir para aumentar a eficiência e a eficácia do sistema universitário, 

prevenindo e erradicando a retenção e a evasão; 

 Redimensionar as ações desenvolvidas pelas instituições e consolidar programas e 

projetos, nas IFES, relacionados ao atendimento às necessidades apontadas nas 

pesquisas sobre o perfil do estudante de graduação, a partir de áreas estratégicas e 

linhas temáticas definidas;  

 Adequar os programas e projetos articulados e integrados ao ensino, à pesquisa e à 

extensão; 

 Assegurar aos estudantes os meios necessários ao pleno desempenho acadêmico; 

 Promover e ampliar a formação integral dos estudantes, estimulando e 

desenvolvendo a criatividade, a reflexão crítica, as atividades e os intercâmbios: 

cultural, esportivo, artístico, político, científico e tecnológico; 
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 Consolidar a expansão de um sistema de informações sobre assistência ao estudante 

nas IFES, por meio da implantação de um banco de dados nacional; 

 Realização de pesquisa a cada 4 anos para atualização do Perfil Socioeconômico e 

Cultural dos Estudantes de Graduação das IFES;  

 Definir um sistema de avaliação dos programas e projetos de assistência estudantil 

por meio da adoção de indicadores quantitativos e qualitativos para análise das 

relações entre assistência e evasão, assistência e rendimento acadêmico; 

 Viabilizar por meio das IFES uma estrutura organizacional, em nível de Pró-Reitoria 

com as finalidades específicas de definir e gerenciar os programas e projetos de 

assistência estudantil; 

 Desenvolver parcerias com a representação estudantil, a área acadêmica e a 

sociedade civil, para implantação de projetos. 

 

Essa parte do capítulo foi dedicada à exposição do plano que serviu de base 

para a constituição no país de um programa nacional de assistência estudantil. Apesar de 

tais princípios e objetivos buscarem guiar as diretrizes do programa que fora instituído 

pelo MEC em 2007, não houve o cumprimento na íntegra de todos os objetivos 

elencados no PNAEG na redação da portaria que instituiu o PNAES enquanto política 

governamental. De fato a portaria não trouxe explícito os objetivos do PNAES em sua 

redação, tais objetivos só foram inseridos no decreto nº 7.234 de 19 de Julho de 2010 

que instituiu o PNAES não apenas enquanto programa de governo, mas agora enquanto 

programa público do estado brasileiro. Diante disto, torna-se importante a colocação de 

como, o decreto da presidência da república consolidou o PNAES enquanto política de 

estado. Seguem a redação dos dois primeiros, do quinto e do oitavo artigo do decreto, 

que trazem a definição das finalidades do PNAES, seus objetivos, seu público-alvo e a 

forma de financiamento de suas ações: 

 

Art. 1o  O Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, executado no âmbito 

do Ministério da Educação, tem como finalidade ampliar as condições de permanência 

dos jovens na educação superior pública federal. 

Art. 2o  São objetivos do PNAES: 

I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública 

federal; 
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II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 

conclusão da educação superior; 

III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e 

IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.  

Art. 5o  Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos da 

rede pública de educação básica ou com renda familiar “per capita” de até um salário 

mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições federais de 

ensino superior. 

Art. 8o  As despesas do PNAES correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente 

consignadas ao Ministério da Educação ou às instituições federais de ensino superior, 

devendo o Poder Executivo compatibilizar a quantidade de beneficiários com as 

dotações orçamentárias existentes, observados os limites estipulados na forma da 

legislação orçamentária e financeira vigente. 

 

Apesar de o PNAES ser um programa de âmbito nacional, cada IFES tem 

autonomia para definir como os recursos disponibilizados devem ser empregados, de 

acordo com suas especificidades e necessidades, resguardando o reza o parágrafo 1º do 

artigo 3º: 

 

§ 1o  As ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas nas 
seguintes áreas: 
 
I - moradia estudantil; 

II - alimentação; 

III - transporte; 

IV - atenção à saúde; 

V - inclusão digital; 

VI - cultura; 

VII - esporte; 

VIII - creche; 

IX - apoio pedagógico; e 

X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. 

 

 O foco do PNAES é contribuir com o melhoramento do desempenho 
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acadêmico dos estudantes das IFES, principalmente os de baixa renda, contribuindo 

para o combate à repetência e evasão acadêmica (Costa, 2010).  

O objetivo é viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os 

estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas 

que buscam combater situações de repetência e evasão.   

A partir dessas exposições procuramos apresentar um pouco da estrutura 

que compõe o campo da política de assistência estudantil no Brasil, porém, como foi 

apontado, nosso foco nessa parte do capítulo é apresentar os principais modelos de 

residência universitária existentes no Brasil, discutindo questões referentes à forma 

como cada modelo influencia a produção de dinâmicas identitárias específicas. A 

concepção empregada nessa abordagem é de que cada modelo de residência 

universitária favorece mais ou menos algumas características dos seus beneficiários.  

  

2.3 Moradia Estudantil (Residências Universitárias): Modelos pelo Brasil e 

Residentes Universitários 

 

A moradia estudantil é o primeiro elemento apresentado no quadro das 

ações de assistência estudantil desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES).   

Para implantar suas ações nesse âmbito algumas universidades possuem 

estrutura física própria (prédios) com regulamentação, gestão e financiamento operados 

pelas próprias instituições, onde são criadas as condições de alojamento para os 

estudantes assistidos, em algumas dessas universidades os alojamentos são separados 

por sexo. Esse modelo é o mais comum pelo Brasil e acaba produzindo também o perfil 

mais comum de residente universitário. É o estudante que vem de uma localidade 

distante de onde vai estudar, não dispõe de recursos financeiros para custear as despesas 

de moradia e passa a conviver em algum núcleo residencial universitário com outros 

estudantes do mesmo sexo, sob a supervisão de algum órgão da administração 

universitária. 

Existem universidades que disponibilizam residências universitárias em 

prédios próprios, que são cedidos aos estudantes, onde esses ficam responsáveis pela 

regulamentação, manutenção e gestão do programa de moradia. Esse é um dos modelos 

adotados, por exemplo, pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Nesse tipo de 

residência universitária o perfil do morador é um pouco diferente. É o estudante que 
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vem também de uma cidade diferente da qual estuda, que já dispõe de algum recurso 

financeiro, pois precisa manter algumas despesas do núcleo residencial onde habita (só 

não paga o aluguel), convive muitas vezes com estudantes de ambos os sexos e como 

tem que gerir a própria moradia com outros residentes, se destaca pela autonomia. 

Outras universidades operacionalizam seus programas de residência 

universitária sem dispor de estrutura física própria para tal finalidade. Nessas 

instituições, os programas de moradia estudantil são realizados a partir da locação de 

imóveis (casas e apartamentos) e o consequente custeio das despesas com a manutenção 

das moradias/residências sendo feito pelas universidades mensalmente. Esse é o 

segundo modelo mais usual entre as IFES do Brasil e vem ganhando cada vez mais 

adesões. É o modelo adotado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). O perfil de 

residente nesse caso é bem semelhante ao dos residentes de moradia estudantil de 

universidades possuem estrutura física própria (prédios) com regulamentação, gestão e 

financiamento operados pelas próprias instituições. A diferença fica por conta do fato de 

que, como a universidade não dispõe de estrutura de alojamento própria, esses 

residentes ficam responsáveis pela procura e locação de imóveis para poderem instalar 

suas moradias estudantis, tendo a universidade apenas como financiadora das despesas 

totais da moradia.     

Existem ainda universidades que não dispõem de programas de moradia 

estudantil e que buscam garantir a permanência dos estudantes oriundos de localidades 

distantes através de programas de bolsas-moradias que servem para que esses estudantes 

custeiem alguma forma alternativa de moradia. É o modelo mais utilizado pelas 

universidades mais novas, principalmente aquelas que surgiram a partir dos 

investimentos fomentados pelo REUNI e não implantaram outras modalidades de 

residência universitária, o que não quer dizer absolutamente que o farão no futuro. 

Inclusive, algumas universidades que tem seus programas de moradia estudantil 

funcionando sob outro modelo passaram a adotar esse modelo de maneira alternativa 

para atender a demanda excedente de estudantes que não conseguem obter uma vaga 

nas residências universitárias ou até mesmo colocam essa alternativa à disposição dos 

estudantes para que possam fazer uma escolha sobre qual modelo se encaixa melhor às 

suas necessidades. O perfil de estudante residente nesse caso é o que mais se destaca 

pela autonomia, visto que, recebem a bolsa e a utilizam para custear as despesas de 

moradia no local que lhe seja preferível, com a companhia ou não de quem queira. 
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Essa primeira parte do capítulo se ocupou de apresentar um resgate histórico 

das ações de assistência estudantil direcionadas ao atendimento das demandas de 

moradia para estudantes universitários no Brasil, de apresentar algumas características 

do PNAES, programa nacional a partir do qual as ações direcionadas a suprir a demanda 

por moradia estudantil são fomentadas atualmente e por fim, foi apresentado um 

panorama à cerca dos programas de moradia estudantil, os principais modelos existentes 

no Brasil e uma explanação referente à forma como cada modelo influencia a produção 

de perfis específicos de residentes universitários. 

A segunda parte deste capítulo, como fora informado anteriormente, se 

ocupará de fazer uma apresentação do quadro da assistência estudantil da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS) a partir de um resgate histórico de suas ações até os dias 

atuais, passando por uma breve discussão sobre os novos instrumentos de assistência 

que visam atender às demandas criadas a partir da nova configuração do alunado da 

instituição. Após isso, será feita uma apresentação detalhada do Programa de Residência 

Universitária (PRU) da UFS e ao final, a apresentação de dados referentes aos 

estudantes residentes universitários da UFS. 

  

2.4 A Assistência Estudantil na UFS: Dados Históricos e Panorama Atual 

 

A política de assistência estudantil na UFS visa contribuir com a inclusão 

social e acadêmica de estudantes em comprovada situação de vulnerabilidade por conta 

de falta de recursos financeiros suficientes para o custeio de suas despesas durante a 

realização de curso superior (Universidade Federal de Sergipe, 2011). 

A preocupação com a manutenção dessa parcela de estudantes já estava 

presente na universidade desde os seus primórdios3 no final da década de 1960. A 

resolução nº 06/69 instituiu a primeira modalidade de programa de assistência estudantil 

na UFS, ao fixar em NCR$ 20.000 (Vinte Mil Cruzeiros Novos) mensais, o valor 

destinado ao custeio de bolsas de estudos e auxílios aos estudantes em condições 

econômico-financeiras inferiores na UFS. Cada bolsa regular desse programa tinha o 

valor de NCR$ 100 (Cem Cruzeiros Novos) e era pago aos estudantes durante 10 meses. 

Desde então, a UFS vem empreendo esforços contínuos para a implantação 

e regulamentação de programas que possibilitem a permanência dos estudantes em seus 

                                                           
3 A Universidade Federal de Sergipe (UFS) foi fundada em dia 15 de maio de 1968. 
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diversos cursos, buscando favorecer a melhoria do desempenho acadêmico até a 

conclusão dos mesmos. 

Em 1970, através da resolução nº 08/70 foi realizada a primeira 

regulamentação dos critérios para a concessão das bolsas de estudos e manutenção para 

estudantes da UFS. Os critérios eram estabelecidos a partir de uma equação que 

indicasse o índice de carência do aluno em relação à renda familiar, número de 

dependentes dessa renda na família, encargos com moradia na família e frequência 

regular no curso de no mínimo 75%. Em 1979, através da resolução nº 12/79 - CONSU, 

a UFS cria e normatiza o Programa de Bolsa/Trabalho para estudantes estagiários na 

universidade. Esse programa que existe até os dias de hoje4, tem por finalidade assistir 

aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFS, com renda 

familiar per capta comprovadamente baixa, assegurando-lhes a complementação de renda 

através do desenvolvimento de atividades na própria universidade, proporcionando o 

aprendizado e o aperfeiçoamento técnico-profissional aos estudantes.  

No âmbito das ações de assistência estudantil voltadas à garantia do apoio à 

alimentação da comunidade universitária, principalmente dos estudantes de baixa renda, 

a UFS em 1987 regulamentou o regimento interno de funcionamento do Restaurante 

Universitário (RESUN) sob resolução nº 017/87 - CONSU. O RESUN foi criado com o 

objetivo principal de prestar serviços na área de alimentação à comunidade 

universitária, além de promover o aperfeiçoamento do trato com os alimentos no dia-a-

dia e melhoria dos hábitos alimentares do seu público. O público atendido pelo RESUN 

desde a sua implantação é classificado em 4 categorias: 

 

a) Categoria I – Estudantes e pessoal de apoio operacional; 

b) Categoria II – Servidores técnico-administrativos de nível médio; 

c) Categoria III – Professores e servidores técnico-administrativos de 

nível superior e; 

d) Categoria IV – Eventuais. 

 

A cada classe corresponde um valor de subsídio individual para a 

alimentação no RESUN, sendo que para o interesse do presente trabalho é suficiente 

apontar que os estudantes, que compõem a categoria I, pagam atualmente o valor 

simbólico de R$ 1,00 (Hum Real) pela refeição e ainda têm alguns deles que recebem a 
                                                           
4 Sob resolução 012/2005 - CONSU. 
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isenção da taxa de subsídio individual, realizando gratuitamente as refeições no 

RESUN5. 

Ainda no âmbito das ações de assistência estudantil voltadas à garantia do 

apoio à alimentação da comunidade universitária, a UFS criou em 2007 o Programa de 

Bolsa-alimentação, sob a resolução nº 024/2007 - CONSU. Este programa destinava-se 

aos discentes regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da Universidade 

Federal de Sergipe dos Campi de Itabaiana e Laranjeiras, com renda familiar “per 

capita” comprovadamente baixa, em suas necessidades de alimentação básica, de modo 

a contribuir para a permanência desses na universidade6.  

Com o processo de reestruturação e expansão do ensino superior no Brasil, 

através do programa REUNI, a UFS pode lançar um projeto de interiorização de suas 

atividades a partir do ano de 2006. Nesse ano foi criado o Campus de Itabaiana, cidade 

da região agreste de Sergipe. Esse novo Campus foi criado para abrigar cursos na área 

das Licenciaturas, além dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Sistemas de 

Informação. Logo após, veio a criação do Campus da cidade de Laranjeiras (Campus 

das Artes) e em 2010 o Campus da cidade de Lagarto (Campus da Saúde no interior do 

estado). 

A partir do crescimento exponencial do seu corpo discente (mais que 

duplicou as vagas ofertadas de 2006 a 2012) a UFS ampliou de maneira considerável 

sua oferta de assistência estudantil. Nesse cenário, destacam-se a abertura de cerca de 

200% de novas vagas no Programa Bolsa-trabalho, saindo de 200 bolsas em 2006 para 

quase 600 bolsas em 2012, a criação e grande oferta do Programa Bolsa-alimentação 

com cerca de 1.500 beneficiários, a aprovação da criação de novos programas para 

serem implantados a partir de 2013 (Programa de Auxílio Finaceiro-Acadêmico 

“PROALFA” e Programa de Iniciação Acadêmico-Profissional “PRIAPROF”), a 

criação do Núcleo de Inclusão e Acompanhamento Acadêmico-Pedagógico (NIAAP), 

além do incremento de mais de 100% das vagas em residências universitárias, saindo de 

40 núcleos residenciais em 2008 e tendo atualmente 85 núcleos, atendendo estudantes 

de todos os campi da UFS.  

Há ainda para 2012 a perspectiva de aprovação da resolução que dispõe 

sobre a criação do Programa de Auxílio-Moradia Individual (PAMI) e da que 

                                                           
5 Atualmente o Restaurante Universitário (RESUN) se encontra fechado para reforma e ampliação de sua 
estrutura física.  
6 Posteriormente, essa resolução foi revogada pela resolução nº 037/2009 - CONSU para contemplar os 
estudantes de todos os campi da UFS. 
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institucionaliza, no âmbito da UFS, toda a estrutura da assistência estudantil, 

consolidando o reconhecimento da importância da assistência estudantil no cenário da 

expansão das IFES e do desenvolvimento social a partir da inclusão de uma parcela 

maior dos nossos jovens na universidade. 

A partir desse ponto do capítulo, será feito uma breve apresentação do 

Programa de Residência Universitária da UFS (PRU), com o objetivo de familiarizar o 

leitor do presente trabalho com a estrutura institucional da assistência estudantil da UFS 

que comporta as demandas de moradia para os estudantes que vem de cidades distantes 

da UFS para realizar o sonho do ensino superior.   

 

2.5 O Programa de Residência Universitária da UFS  

 

 Na UFS, o Programa de Residência Universitária (PRU) tem por finalidade 

oferecer assistência em termos de moradia a estudantes em comprovada situação de 

vulnerabilidade social e acadêmica por falta de recursos financeiros suficientes para 

custear as despesas com habitação durante o tempo de duração de seus cursos. Ele foi 

instituído no ano de 1989, a partir da resolução nº 07/89 - CONSU, essa foi revogada 

pela resolução nº 025/2006 - CONSU que vigora até a presente data. Os objetivos do 

programa são:  

 

I. Oferecer ao estudante universitário condições de moradia em ambiente que se 

assemelhe ao familiar, conferindo-lhe melhores condições de estudo; 

II. Promover a melhoria da qualidade de vida de estudantes carentes, contribuindo para 

que tenham um adequado desempenho acadêmico; 

III. Fortalecer nos universitários o espírito cooperativo e solidário, bem como a 

compreensão dos seus direitos e deveres no ambiente universitário; 

IV. Proporcionar ao estudante o desenvolvimento de suas potencialidades no tocante à 

vida acadêmica em seus aspectos sócio-político e cultural.   

 

Anualmente é lançado um edital com o número de vagas e as condições para 

que o aluno possa ser selecionado para o programa. Quando o mesmo atende aos 

requisitos do programa e é classificado dentro da quantidade de vagas ofertadas ou de 

acordo com a disponibilidade do programa ao longo do tempo de validade do edital, ele 
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é convocado para providenciar a documentação necessária e saber em qual núcleo 

passará a residir. 

Além da vaga em um dos núcleos residenciais do programa de residência 

universitária, o estudante, doravante chamado de residente universitário, tem direito a 

auxílio-alimentação, a acompanhamento didático-pedagógico e psicossocial através de 

programas complementares da própria universidade. 

No início da participação do estudante no programa, ele participa junto com 

outros estudantes na mesma situação de ingresso, de um acolhimento realizado pela 

equipe técnica (Assistentes Sociais, Psicólogo e Pedagogas) da Coordenação de 

Assistência e Integração do Estudante (CODAE) da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 

(PROEST). Nesse acolhimento os novos residentes recebem orientações sobre direitos e 

deveres, sobre a vida em ambiente coletivo e sobre compromissos acadêmicos. Esse 

trabalho visa minimizar as dificuldades que já são reconhecidas como inevitáveis no 

processo de deslocamento do estudante do seio de sua família para a vida coletiva em 

uma residência com outros estudantes. 

Os critérios adotados para a concessão do benefício de poder morar em uma 

residência universitária, as normas que orientam o programa, além da forma de 

operacionalização deste na UFS, são fonte de questionamentos e discussões pelos 

estudantes residentes. No nível estudantil, tais questionamentos se situam na dimensão 

do processo seletivo que, segundo a opinião de alguns, só admite a participação no 

programa de estudantes economicamente “muito pobres”, sendo que muitos outros 

estudantes poderiam e mereceriam estar em uma residência universitária pelo fato de, 

embora possuam um pouco mais de recursos econômicos, não dispõem de recursos 

suficientes para o custeio de despesas com habitação sem comprometer gravemente as 

finanças das famílias. Além disso, o modelo de residência universitária adotado pela 

UFS é questionado por uma parcela dos residentes que acha que a instituição deveria 

possuir prédio próprio destinado à moradia dos estudantes.   

No nível da administração da universidade, o debate gerado ao longo dos 

anos, serve para o aprimoramento do programa, no sentido de o mesmo atender ao 

máximo de estudantes possível, sem, contudo, ferir o caráter assistencial do mesmo, 

seguindo assim as prerrogativas da ideia de assistência não destinada a todos, mas sim a 

todos que dela necessite. 

O embate de forças colocadas em jogo nas discussões sobre a melhor forma 

de operacionalizar um programa de moradia estudantil na UFS é bastante interessante. 
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Mesmo em nível estudantil, as discussões sobre os critérios, as normas e o 

funcionamento do programa não têm gerado consenso, visto que, por vezes, as 

articulações políticas de uma parcela dos residentes, em torno de algumas ideias sobre o 

programa de residência universitária, não conseguem ser efetuadas com o respaldo de 

um número significativo dos estudantes de uma maneira geral, muito menos dos 

próprios residentes. Um exemplo disso é a defesa, por parte de alguns residentes, de que 

a UFS deveria construir um prédio na Cidade Universitária destinada ao programa de 

residência. Quando a ideia foi lançada, no espaço decisório desse tipo de questão 

(Conselho Universitário - CONSU), outra parcela de residentes solicitou que a proposta 

fosse retirada da pauta até que um referendo sobre a questão fosse realizado entre os 

residentes. O grupo que inicialmente lançou a proposta, que na época dirigia o conselho 

de residentes, já prevendo ter dificuldade no referendo sobre a questão, abortou a 

proposta e a partir de um processo de ruptura da unidade que compunha o conselho de 

residentes desde 2011 o conselho não realiza eleição e nem tem grupo diretivo 

institucionalmente reconhecido.   

A ruptura que se efetivou no grupo dos residentes universitários gerou um 

grande prejuízo no campo da produção de ideias sobre a questão da residência 

universitária da UFS. Esse prejuízo diz respeito ao consequente esvaziamento dos 

espaços de construção coletiva de ideias na UFS destinados aos residentes 

universitários. 

 Ultimamente, o que tem sido visto na UFS são os confrontos entre facções 

de residentes que militam em lados opostos do movimento estudantil, na disputa anual 

pelo controle do diretório central dos estudantes da UFS (DCE - UFS). Esses confrontos 

são, principalmente, em torno da legitimidade da representação nas questões cotidianas 

dos residentes, que sem eleição e um corpo diretivo do conselho de residentes 

reconhecido institucionalmente, deslocam os esforços do interesse pelas causas pontuais 

do dia-a-dia dos estudantes residentes, para a simples questão sobre que facção de 

residentes representa melhor os mesmos e consequentemente deveria ocupar o DCE - 

UFS.  

Fenômenos como esse nos colocam em posição reflexiva sobre como vêm 

se constituindo os processos identitários entre os estudantes residentes universitários. 

Algumas contingências parecem determinar os processos identitários dos estudantes 

residentes da UFS, sendo que nesse caso, o embate político resultante da dialética da 

formação dos grupos antagônicos entre os estudantes residentes universitários nos faz 
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rememorar os estudos clássicos sobre identidade social e relações intergrupais da 

Psicologia Social7.  

Nesse momento, se faz necessário algumas considerações iniciais sobre 

quem são esses residentes universitários da UFS, essa pergunta vai nortear os objetivos 

do presente trabalho e será mais bem desenvolvida no capítulo seguinte, que versará 

sobre os aspectos metodológicos dos estudos que basearam esse trabalho. Por hora, será 

feito uma apresentação de dados gerais sobre os residentes universitários.  

 

2.6 Os Residentes Universitários da UFS em Números 

 

Nos últimos 6 (seis) anos foi observado um aumento significativo no 

quantitativo das ações de assistência estudantil na UFS. Os números em relação ao 

Programa de residência Universitária (PRU) seguiram e seguem a mesma tendência, na 

medida em que esteve evoluindo “pari passu” ao crescimento da demanda por moradia 

originada pelo maior acesso aos cursos da UFS de estudantes das camadas menos 

favorecidas da sociedade, oriundos das mais diversas e longínquas localidades. 

No ano de 2006, para se ter uma ideia, a UFS contava com 22 Núcleos 

residenciais, atualmente conta com 85 residências, atendendo 640 estudantes. 

Os residentes universitários da UFS são separados nos núcleos residenciais 

por sexo, ou seja, existem núcleos residenciais para estudantes de ambos os sexos. O 

quadro 2 abaixo demonstra as quantidades de residências e residentes por sexo em todos 

os Campi da UFS. 

 

Quadro 2: 

Programa Residência Universitária 2012 

 M: Masculinas e F: Femininas 

                                                           
7 Ver Amâncio, 1993, para uma melhor revisão. 

Campus Quantidade de Residências Quantidade de Estudantes  

São Cristóvão e Saúde 63 (31M e 32F)* 481 (234M e 247F)* 

Itabaiana 7 (4M e 3F) 53 (29M e 24F) 

Laranjeiras 6 (3M e 3F) 44 (24M e 20F) 

Lagarto 9 (3M e 6F) 62 (18M e 44F) 

Total 85 (41M e 44F) 640 (305M e 335F) 
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Esse é o quadro descritivo do Programa de Residência Universitária (PRU) 

da UFS. Os estudantes residentes universitários da UFS são oriundos de famílias com 

renda média “per capita” líquida mensal de R$: 248,80 (Duzentos e Quarenta e Oito 

Reais e Oitenta Centavos), o que corresponde a cerca de 40% do salário mínimo atual 

por mês. Eles têm em média 21 anos e são originários de cerca de 70 municípios do 

estado de Sergipe, além dos estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 

Maranhão e São Paulo.       

Apresentaremos no próximo capítulo, os aspectos metodológicos da 

pesquisa que orienta esse trabalho. No mesmo será apresentado o contexto que motivou 

a realização desse trabalho, os objetivos, além dos os pressupostos que orientaram o 

método, a coleta, a análise dos dados e os aspectos éticos resguardados nesta pesquisa. 

Neste trabalho, procuramos descrever como os estudantes residentes 

universitários processam as suas construções identitárias. Especificamente, buscamos 

investigar quais elementos identitários são atualizados pelos estudantes residentes para 

compor seus quadros de autoenunciação (suas identidades), qual dimensão identitária 

prevalece nesse processo, qual a importância conferida ao pertencimento social ao 

grupo dos estudantes residentes nas dinâmicas identitárias desses estudantes e 

finalmente como o substrato social (ou contextos de interação) pode influenciar o 

quadro representacional que os estudantes produzem sobre si mesmos e sobre o seu 

grupo de pertença.  
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CAPÍTULO 3: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

Neste capítulo apresentaremos os aspectos metodológicos da pesquisa que 

orienta este trabalho. A pesquisa foi desenvolvida a partir da realização de dois estudos 

junto aos residentes universitários da UFS. O início do capítulo contemplará uma breve 

discussão sobre pesquisa em identidade social. Posteriormente, serão apresentados o 

cenário que motivou a escolha do objeto de estudo desse trabalho, os objetivos e os 

pressupostos que orientaram o método, a coleta e a análise dos dados, finalizando com 

uma apresentação sobre os aspectos éticos resguardados nos dois estudos desta 

pesquisa. 

 

3.1 A Pesquisa sobre Identidade: Metodologias, Métodos e Técnicas 

 

A pesquisa sobre identidade, por vezes, teve que lidar com a desconfiança 

dentro da academia. Isso ocorre em virtude de o próprio objeto de estudo não ser 

estruturado conforme as expectativas mais conservadoras dos metodólogos de plantão, 

ou, por outro lado, da crítica pós-estruturalista sobre a existência e (im)possibilidade de 

estudo do tema. A identidade, com a ressalva do documento público que se usa para se 

obter os direitos sociais garantidos aos cidadãos, não é algo que se possa pegar com as 

mãos, mas é possível que se enxergue até mesmo pelos olhos. A dificuldade que deriva 

dessa “impossibilidade” de manipulação material da identidade tem feito com que 

alguns pesquisadores declinem da ideia de se pesquisar identidade. A dificuldade se 

torna maior ainda, pela razão, de que muitos pesquisadores, de fato não se interessam 

em se debruçar diante dos fenômenos identitários do dia-a-dia. Essas são, entre muitas, 

as dificuldades que se apresentam àqueles que colocam as identidades, ou processos 

identitários, enquanto objetos de estudo.  

No entanto, essas dificuldades não são suficientes para dissuadir os 

interessados em enxergar a influência das dinâmicas identitárias nas explicações dos 

fenômenos sociais. Para tanto, a busca por estabelecer um quadro de estratégias 

metodológicas com vistas à obtenção de dados para o apontamento dessas identidades 

geradoras de fenômenos sociais se coloca como grande desafio. 
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O problema que se estabelece rapidamente é saber como apreender 

empiricamente a identidade nos fenômenos sociais. Ora, na maior parte do tempo, as 

identidades não estão objetivamente reificadas na vida das pessoas, elas operam em 

contextos e são salientadas ou dissimuladas estrategicamente nas relações entre as 

pessoas e grupos para produzir os fatos nas vidas das mesmas e na sociedade, mas isso é 

história para adiante no trabalho. 

Já que as identidades, à primeira vista, situam-se na intersecção entre a 

dimensão individual e social dos acontecimentos, a questão reformulada que surge é 

como apreender empiricamente as identidades nesses processos. 

Segundo Sarbin e Allen (1968 citados em Deschamps & Moliner 2009, p. 

25), numerosos procedimentos foram utilizados para pesquisar as identidades. 

A maneira pela qual as identidades se estruturam, destacando-se 

principalmente pelo seu caráter dinâmico e demarcador, faz com que muitas técnicas 

sejam possíveis na tentativa de analisar a presença destas. O fato de várias técnicas 

serem viáveis e estarem sendo utilizadas para o intento citado, não significa que todos 

os métodos servem para a pesquisa sobre as identidades. O que se constata é que as 

listas de adjetivos, as escalas de atitude, os ensaios autobiográficos, os inventários, entre 

outras técnicas são bastante úteis para a apreensão das identidades e, por isso mesmo, 

são as opções metodológicas mais utilizadas. 

No entanto, uma das técnicas mais utilizadas em pesquisas do gênero, e que 

foi adotada também no presente trabalho, é o teste do “Quem sou eu?”. Esta técnica 

consiste simplesmente em solicitar que a pessoa responda 20 (vinte) vezes seguidas à 

questão “Quem sou eu?”, sendo que cada resposta tem que ser diferente das outras. Com 

essa técnica é possível se obter o dimensionamento identitário das pessoas, desde a 

esfera da subjetividade pessoal, até a esfera da estrutura social onde existem 

(Deschamps & Moliner, 2009). 

Essa técnica foi empregada no estudo I do presente trabalho com algumas 

adaptações.  

As identidades, enquanto objetos de estudo, são formulações de caráter 

expressivo, elaborações das pessoas sobre si mesmas, logo carecem ser absorvidas em 

seus significados, ou seja, os estudiosos das identidades devem buscar o entendimento 

sobre que tipo de ideias sobre si, os sujeitos buscam representar através das identidades. 

O limite estabelecido pela técnica do “Quem sou eu?”, ao fornecer apenas 

os elementos que compõem as identidades, sem, contudo, conseguir alcançar as 
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respostas sobre os elementos simbólicos atualizados pelas pessoas através de suas 

respostas sobre si mesmas é superado pela técnica utilizada no “Inventário de identidade 

psicossocial” de Zavalloni (1973). 

Essa técnica permite explorar as relações entre a unidade expressiva da 

consciência subjetiva (conteúdos identitários) e as atribuições de sentido por parte dos 

indivíduos para esses conteúdos. Ou seja, a partir dessa técnica, muito mais do que ter 

acesso ao conteúdo das identidades das pessoas, é possível estabelecer os significados 

que as pessoas dão a cada elemento enunciado na autodefinição de si (Deschamps & 

Moliner, 2009). 

Basicamente, a técnica consiste em solicitar que as pessoas falem livremente 

sobre o grupo social ao qual pertencem e também sobre outros grupos, pensando em 

“nós os... somos...” e “eles os... são...”, após a obtenção de um quadro estrutural de 

binarismos simbólicos entre o grupo de pertença e outros grupos sociais diversos, parte-

se para a fase da “Introspecção focalizada”, quando se questiona o sujeito se os atributos 

que eles apontaram para o grupo de pertença se aplicam individualmente à sua pessoa, 

se esse atributo é algo positivo, negativo ou neutro em sua opinião e se o atributo 

representa algo importante na definição de sua pessoa. Enfim, procura-se com essa 

técnica, verificar quais significações são atribuídas aos conteúdos enunciados pelas 

pessoas para fazer referência a si mesmas e aos seus grupos de pertença. 

Essa técnica, com algumas adaptações também foi utilizada em nosso 

estudo I, principalmente quando objetivamos analisar o nível de concordância em 

relação às representações do ambiente universitário entre os residentes universitários e 

os significados que essas representações tinham em nível do contraste entre positividade 

e negatividade para eles.  

Os significados atribuídos aos conteúdos identitários pelas pessoas podem 

revelar, muito mais do que as ideias que as pessoas têm de si mesmas, o falar livremente 

tende a favorecer a expressão do ponto de vista das pessoas em relação à estrutura social 

que as rodeiam. Dito de outra maneira, as técnicas que utilizam a associação-livre de 

ideias são muito úteis ao estudo do universo simbólico de valores estabelecidos na 

sociedade e que são apreendidos cotidianamente pelos atores sociais.   

Foi em função dessa concepção que, no estudo I também foram introduzidas 

questões através das quais os sujeitos poderiam falar sobre o ambiente em que viviam, 

como também, sobre a estrutura social onde dinamizam suas identidades. 
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Por fim, voltando à defesa da tese inicial desse tópico, de que o estudo da 

temática da identidade é algo complexo, doravante, o desafio de se estabelecer um 

quadro teórico mais rico e consiste nessa área faz a tarefa ser algo desafiador e 

estimulante, impõe a importância de se destacar que um segundo estudo foi realizado 

para ampliar o nível de análise e assim responder a todas as questões da pesquisa de 

mestrado que estrutura esse trabalho.  

O estudo II foi realizado, a partir de outras técnicas e adotando outros 

procedimentos, as técnicas se situam no quadro das ações de coleta de dados e os 

procedimentos se situam no plano das análises dos dados obtidos a partir das primeiras 

e que serão expostos mais adiante.  

 

3.2 A Definição do Objeto de Estudo: A Identidade na Vida das Pessoas 

 

O interesse pelo objeto de estudo desta dissertação existe desde os anos da 

graduação, especificamente desde a apresentação da temática nas reuniões do Grupo de 

Pesquisa “Normas Sociais, Estereótipos, Preconceito e Racismo” (NSEPR/UFS), no 

qual desenvolvemos nossas pesquisas, inicialmente através do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), até o presente momento com esse trabalho 

em nível de Pós-Graduação “Strictu Sensu” (MESTRADO EM PSICOLOGIA 

SOCIAL). A pesquisa realizada durante a participação no PIBIC, intitulada “Atitudes 

intergrupais, significados das identidades étnicas e auto-estima coletiva das crianças da 

comunidade quilombola Mocambo em Porto da Folha-Se” foi defendida enquanto 

trabalho monográfico para a obtenção do título de graduado em Psicologia na UFS em 

2008. Posteriormente, em 2010 foi realizada, em nível de Pós-Gradução “Lattu Sensu” 

(ESPECIALIZAÇÃO EM ESCOLA E COMUNIDADE), a pesquisa intitulada “A 

influência da escola nos processos identitários de estudantes do Programa Educação de 

Jovens e Adultos (EJA): O caso de uma Escola Pública da Periferia de Aracaju-Se” que 

foi publicada em artigo científico na revista “Scientia Plena” em 2011. (Ver Melo dos 

Santos, 2011).  

Embora tenha obtido, ao longo dos anos, certa familiaridade com a temática, 

a delimitação do projeto de pesquisa para a realização do Mestrado em Psicologia 

Social não foi algo simples. O mesmo começou a se desenhar para mim, a partir de 

minha atuação como Psicólogo do Núcleo de Orientação e Assistência Psicossocial 

(NOAPS) da Coordenação de Assistência e Integração do Estudante (CODAE) da Pró-
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reitoria de Assuntos Estudantis (PROEST/UFS). Percebi no cotidiano do meu trabalho 

de acolhimento e assistência psicossocial aos estudantes residentes universitários, que 

os mesmos experimentavam frequentemente sentimentos um tanto ambivalentes em 

relação à condição de residente universitário. Ao mesmo tempo em que precisavam 

afirmar a sua condição socioeconômica (ser pobre e ter vindo de uma cidade distante da 

universidade) para legitimar seu pertencimento a um grupo que é portador de um direito 

social (morar em uma residência com todas as despesas pagas pela universidade), os 

mesmos no dia a dia na universidade tentavam esconder ou se afastar ao máximo do 

reconhecimento público, no âmbito das suas relações pessoais na instituição, de seu 

pertencimento ao grupo dos residentes universitários. 

Foi em meio a uma conversa com o orientador dessa pesquisa que 

rememorei o estudo com as crianças quilombolas que citei há pouco. Desde pequenas 

(elas tinham entre 5 e 11 anos) as crianças da comunidade quilombola Mocambo em 

Porto da Folha-Se sabiam a importância da afirmação identitária ligada ao grupo de 

pertença (ser negra, descendente de escravos, resistentes ao processo de escravidão) 

para o processo de legitimação das ações governamentais em pró do grupo de pertença. 

No entanto, quando era sugerida a essas mesmas crianças a possibilidade de mudar algo 

da realidade objetiva da vida das mesmas, os elementos que foram mais citados para 

serem mudados eram os que estruturavam o próprio pertencimento social ao grupo dos 

quilombolas (os traços fenotípicos relacionados à negritude “cor, cabelo, nariz”, o local 

de moradia “comunidade”). 

Naquele momento pareceu-me que com os residentes poderia estar 

acontecendo algo semelhante, porém a simples observação de alguns casos não seria 

suficiente para fazer tal afirmação. Passei a pensar os residentes universitários da UFS 

para além da preocupação com o cuidado assistencial no âmbito da Psicologia, digo que 

passei a pensar os mesmos enquanto atualizadores de dinâmicas socioidentitárias. 

Logo após, ingressei no mestrado em Psicologia Social da UFS e o projeto 

original desse trabalho tentava articular identidade social, lutas políticas do grupo dos 

residentes universitários e movimento estudantil. Percebi, posteriormente, que, a 

articulação da identidade social dos residentes com a participação de alguns desses 

residentes no movimento estudantil não seria algo fácil de ser investigado, posto que, 

existe uma dificuldade comum ao processo de investigação dessas dinâmicas por conta 

da grande rotatividade das pessoas no movimento estudantil, ainda mais que, os 



83 
 

processos eleitorais para os órgãos de representação estudantil na UFS acontecem todo 

ano. 

Ao longo do tempo em que estive cursando as disciplinas, me deparei com a 

articulação que os interacionistas simbólicos faziam para explicar os fenômenos 

identitários a partir dos contextos de interação social, logo comecei a perceber a 

importância de se estudar estes contextos na vida dos residentes. Meu projeto de 

pesquisa passou a ter o intuito de investigar como os dois principais contextos de 

interação que os residentes atualizavam (as relações do dia a dia e os momentos de lutas 

em pró dos interesses do grupo de pertença) influenciavam em maior ou menor grau a 

prevalência da assunção da identidade social de residente universitário. 

Quando pensei que teria minha labuta de pesquisador facilitada, por conta 

de ter definido que meu projeto iria se estruturar a partir da articulação entre identidade 

social e contextos de interação social dos residentes. Fiquei impossibilitado de atuar 

diretamente na coleta de dados, em função de ter me tornado, em Setembro de 2011, 

coordenador de assistência estudantil. Essa condição, consequentemente, poderia 

influenciar os dados e logicamente os resultados da pesquisa. Enfim, tive que recrutar e 

treinar aplicadores de questionários, entrevistadores e facilitadores de reuniões na 

modalidade de grupo focal.  

Por fim, a história dessa pesquisa em termos metodológicos se constituiu 

com a definição de que haveria questões articuladas com as dinâmicas identitárias dos 

residentes. As questões eram: Como os residentes universitários produzem a 

autoenunciação do si-mesmo, aqui chamada de identidade? Qual a dimensão identitária 

seria a mais proeminente nessa produção (a dimensão individual ou a coletiva das 

identidades)? Ser residente universitário é importante para a identidade dos estudantes 

pesquisados (todos moradores de residências universitárias)? Em quais contextos isso é 

verdadeiro? Qual a representação que esses estudantes têm de seu grupo de pertença? 

Os estereótipos (preconceitos) produzidos na universidade sobre o grupo dos residentes 

universitários influenciam o processo de identificação desses estudantes com o grupo de 

pertença? Se sim, de que forma isso acontece?  
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3.3 Identidade em Contextos de Interação: O Uso do Grupo Focal e do 

“Software Alceste©” na Pesquisa sobre Identidade 

 

O fenômeno de expressões identitárias dos grupos sociais se estrutura 

enquanto prática discursiva. É a partir do falar sobre si, do posicionamento verbal diante 

das pessoas e das coisas e dos diálogos internos estabelecidos nos processos de reflexão 

sobre o si-mesmo, que possivelmente temos as maiores indicações das identidades na 

vida das pessoas.      

As pesquisas de caráter empírico sobre identidade têm se configurado como 

um dos grandes desafios colocados para os estudos sobre as dinâmicas identitárias nos 

fenômenos sociais. Foi a partir da perspectiva de que, esses fenômenos não são 

passíveis de isolamento e controle para que procedimentos de análises objetivas sobre 

os mesmos possam ser empreendidos, que passamos a experimentar alternativas 

metodológicas para aferir a influência dos contextos de interação nas dinâmicas de 

produção identitária entre os estudantes residentes universitários.  Essas alternativas 

foram bastante úteis à presente pesquisa na medida em que possibilitou criar e testar 

contextos e aferir a emergência ou não de dinâmicas de formação de conteúdos 

identitários nos sujeitos membros do grupo social há pouco  mencionado. 

Uma das alternativas experimentadas foi a utilização da técnica de coleta de 

dados através de reuniões na modalidade de grupo focal.  

O grupo focal é uma técnica de pesquisa não diretiva que se utiliza das 

interações entre pessoas em grupo discutindo um tópico sugerido pelo pesquisador para 

obter dados. Como técnica, se situa em uma posição intermediária entre a observação 

participante e a entrevista de profundidade. Pode ser reconhecida também como 

procedimento para compreender o processo de constituição das percepções, atitudes e 

representações sociais de grupos humanos. Nesta técnica o mais importante é a 

interação que se estabelece entre os participantes, sendo que o pesquisador na condição 

de facilitador da discussão deve estabelecer e fomentar a discussão e não realizar uma 

entrevista em grupo, sua ênfase está nos processos psicossociais que emergem, ou seja, 

no jogo de influências mútuas da formação de opiniões sobre um determinado tema 

(Tanaka & Melo, 2001). 

O grupo focal é muito útil por possibilitar que cenários reais ou imaginários 

sejam criados para que os sujeitos pesquisados discutam e se posicionem sob a 
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influência dos outros participantes, o que dá ao conteúdo de cada posicionamento um 

caráter mais ou menos normativo em relação ao grupo.  

No nosso estudo II, o objetivo era ter a possibilidade de investigar se em 

contextos nos quais a expressão da identidade, alicerçada a partir do pertencimento 

social ao grupo dos estudantes residentes universitários, tivesse a função política de 

defesa dos interesses do grupo de pertença, os residentes universitários passariam a se 

autoenunciar enquanto residentes com maior prevalência do que normalmente ocorria e 

fora demostrado no estudo I. Por conta disso, utilizamos um roteiro de discussão para 

ser usado em reuniões na modalidade de grupo focal com os residentes.        

Tendo em vista a necessidade de compreensão dos dados obtidos através das 

discussões na modalidade de grupo focal, a forma consagrada na literatura dos estudos 

psicossociológicos para proceder a análises desses dados consiste na realização de 

categorização dos enunciados, sendo que, as análises quantitativas são realizadas através 

do “SPSS” e as qualitativas através da análise de conteúdo segundo Bardin (1977).  

Sem querer desmerecer qualquer tipo de instrumental metodológico 

utilizado nos estudos que tanto contribuíram com a constituição da Psicologia Social é 

importante anunciar nesse ponto do trabalho que, o “Software Alceste©”, ou Análise 

Lexical Contextual de um Conjunto de Segmentos Textuais, introduzido o Brasil em 

1998, tem, enquanto instrumento de análise de dados, a vantagem de fornecer análises 

quantitativas de dados textuais, preservando a qualidade do fenômeno estudado. As 

análises quantitativas realizadas pelo “Software Alceste©” se baseiam nas leis da 

distribuição dos vocabulários nos textos, procedendo à classificação hierárquica 

descendente da ocorrência dos vocábulos em um texto ou segmento de texto. Além 

disso, o programa ainda permite que se obtenha uma análise lexicográfica de caráter 

qualitativa dos dados textuais coletados, apresentando os contextos e os segmentos de 

texto, onde os vocabulários mais prevalentes ocorrem (Camargo, 2005).  

Camargo (2005) acrescenta ainda que, o “Software Alceste©” permite que 

os pesquisadores se afastem do problema que é acreditar que quando se trabalha com 

dados textuais, as exigências de uma análise sistemática e objetiva pode ser descartada, 

posto que, a princípio há a crença de que em uma pesquisa de caráter “qualitativo”, a 

simples transcrição dos extratos dos textos fornece a legitimidade necessária às 

interpretações acerca dos fenômenos estudados. Além das análises quantitativas, 

fornecidas através da classificação hierárquica descendente dos vocábulos nos dados 

textuais, o “Software Alceste©” ainda fornece critérios objetivos oriundos do próprio 
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dado textual para considerações de caráter qualitativo que ilustram os fenômenos 

estudados. 

Foi sob essa perspectiva que em nosso estudo II, o “Software Alceste©” foi 

utilizado, enquanto ferramenta para a constituição das análises dos dados obtidos a 

partir das reuniões na modalidade de grupo focal que realizamos.  

A seguir, apresentaremos mais detalhadamente a definição das estratégias 

de coleta e análise dos dados dos dois estudos sob os quais esse trabalho se realiza, 

iniciando pelo motivo da escolha do objeto de estudo em questão.   

 

3.4 Objetivos 

 

Objetivo Geral: 

 Verificar como os estudantes residentes universitários produzem 

autodefinições de si (identidades) e a influência do substrato social (contextos de 

interação, universo simbólico comum de valores, estereótipos) nessa produção.  

 

Objetivos Específicos: 

 Descrever os elementos utilizados pelos estudantes residentes para a 

composição de suas identidades; 

  Investigar qual a dimensão identitária mais proeminente no processo de 

produção identitária dos residentes;  

 Analisar a importância do pertencimento ao grupo dos residentes 

universitários no processo de produção identitária dos residentes; 

 Se existe essa importância citada acima, verificar em que contextos isso 

ocorre; 

 Investigar qual a representação que os residentes têm de seu grupo de 

pertença; 

 Analisar de que forma os estereótipos (preconceitos) produzidos na 

universidade sobre os residentes universitários pode influenciar o processo de 

identificação dos residentes com seu grupo de pertença. 
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3.5 O Método, a Coleta e a Análise dos dados 

 

Verificar como os estudantes residentes universitários produzem suas 

autodefinições de si (identidades) e a influência do substrato social (contextos de 

interação, universo simbólico comum de valores, estereótipos) nessa produção se 

configura como tarefa complexa. Para tanto, com vistas a cumprir os objetivos 

mencionados, optou-se pela realização de dois estudos.  

O primeiro estudo deste trabalho foi construído utilizando um instrumento 

misto, que continha uma adaptação do teste “Quem sou eu?”, seguido de um roteiro 

estruturado de entrevista (Ver Anexo I). Este estudo foi realizado nas residências 

universitárias junto à 87 residentes universitários de ambos os sexos. 

O segundo estudo surgiu a partir dos dados obtidos no estudo I e da 

necessidade de aperfeiçoar a metodologia, buscando alcançar nossos objetivos, 

incorporando estratégias que possibilitassem a investigação das dinâmicas identitárias 

em suas dimensões mais contextuais e relacionais. 

Para tanto, o estudo II foi desenvolvido através de dois encontros, na 

modalidade de grupo focal com os residentes universitários, cada encontrou contou com 

a participação de 18 (dezoito) e 8 (oito) residentes respectivamente. Os encontros 

seguiam um roteiro (Ver Anexo II), no qual foi apresentada uma situação temática para 

que os participantes da pesquisa pudessem discutir e expressar sua opinião sobre a 

matéria em questão. 

Tudo que foi sucintamente mencionado anteriormente sobre os dois estudos 

que nortearam a pesquisa que baseia esse trabalho vai ser pormenorizadamente descrito 

a seguir.   

 

3.6 O Estudo I 

 

O estudo I teve por objetivo verificar como os estudantes residentes 

universitários produzem suas autodefinições de si (identidades), a partir da descrição 

dos elementos que foram utilizados nas respostas à questão adaptada do teste “Quem 

sou eu?”. Posteriormente, o roteiro de entrevista, buscou investigar: qual a dimensão 

identitária mais proeminente no processo de produção identitária dos residentes; qual a 

importância do pertencimento ao grupo dos residentes universitários no processo de 

produção identitária dos residentes; qual a representação que os residentes têm de seu 
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grupo de pertença; de que forma os estereótipos (preconceitos) produzidos na 

universidade sobre os residentes universitários pode influenciar o processo de 

identificação dos residentes com seu grupo de pertença. 

 

Participantes 

Este primeiro estudo foi realizado no período de novembro de 2010 a março 

de 2011 e contou com a participação de 87 residentes universitários de ambos os sexos, 

de 43 cursos diferentes1, com idades variando dos 18 aos 31 anos (média de 21.8 entre 

os participantes) e oriundos de 42 cidades, de seis estados diferentes (Sergipe, Bahia, 

Alagoas, Paraíba, Maranhão e São Paulo).  

 

Instrumento 

No primeiro estudo desse trabalho foi utilizado um instrumento misto, que 

continha uma adaptação do teste “Quem sou eu?”, seguido de um roteiro estruturado de 

entrevista (Ver anexo I). 

 

Procedimentos  

Através da relação de residências universitárias que fora obtida junto ao 

Setor de Serviço Social da CODAE/PROEST/UFS conseguimos ter acesso aos 

endereços das residências, aos residentes propriamente ditos e seus contatos (email e 

telefones). Após contatos iniciais, foram marcadas visitas aos residentes, nas quais 

alguns objetivos e procedimentos da pesquisa, além do contato dos pesquisadores 

(mestrando e orientador) foram apresentados a todos os participantes.  

Antes que o instrumento do estudo I fosse aplicado, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Ver anexo III) foi repassado para os 

participantes. Após o aval dos mesmos, era solicitado pelo aplicador que o participante 

preenchesse o teste adaptado do “Quem sou eu?”. A questão foi adaptada para “Quem é 

você, me fale sobre (descreva) você em no mínimo 3 até 20 palavras?”. 

Depois de respondido essa questão por parte do participante, o aplicador 

iniciava a entrevista que era estruturada a partir de 5 questões, por fim os participantes 

informavam dados sociodemográficos e acadêmicos, como idade, curso, cidade de 

origem, núcleo residencial onde morava etc.2  

                                                           
1 Atualmente, a UFS oferece 106 opções de cursos presenciais de graduação. 
2 Ver anexo I. 
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Análise dos Dados  

Os elementos coletados nos enunciados das respostas à questão “Quem é 

você, me fale sobre (descreva) você em no mínimo 3 até 20 palavras?” passaram por um 

processo de categorização com a participação de três juízes, que visavam determinar se 

os elementos enunciados nas respostas faziam referência a dimensão pessoal ou coletiva 

da identidade dos participantes. Nesse mesmo processo de categorização foi investigada 

a ocorrência da citação à categoria “Residente/Residente universitário”. 

Posteriormente foram criadas duas tabelas de categorias. A primeira 

referente às categorias que demarcavam a dimensão individual das identidades e a 

segunda referente às categorias que demarcavam a dimensão coletiva das identidades 

dos participantes. As categorias foram analisadas em termos quantitativos pelo 

“software SPSS 15.0 for Windows”. 

Na parte do estudo I que foi realizada através do roteiro de entrevistas, as 

respostas dos participantes também passaram por um processo de categorização, no 

entanto como os dados coletados estavam contidos em enunciados textuais mais 

complexos (respostas a questões abertas), dessa vez foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo segundo Bardin (1977). Para cada resposta às questões abertas, produzimos 

pelo menos três categorias de análise. Essas categorias foram posteriormente 

representadas, para exemplificação, pela citação direta das respostas onde apareciam. 

 

3.7 O Estudo II 

 

O estudo II teve o objetivo de complementar o estudo I, na medida em que 

buscou verificar se em contextos de posicionamento político os participantes 

recorreriam à categoria social “residente universitário” com maior prevalência no 

fomento à sua argumentação indicando o pertencimento social, enquanto importante 

dispositivo político.  

Para tanto, foram realizados dois encontros na modalidade de grupo focal 

com estudantes residentes universitários. Esses encontros seguiram um roteiro 

previamente estruturado (Ver anexo II), no qual, após aquecimento do grupo, foi 

apresentada uma situação temática para que os participantes da pesquisa pudessem 

discutir e expressar suas opiniões sobre a matéria em questão.  
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Participantes 

O segundo estudo foi realizado a partir de dois encontros com residentes 

universitários na modalidade de grupo focal. Esses encontros ocorreram no mês de 

novembro de 2011 em dois dias seguidos. O primeiro contou com a participação de 18 

residentes universitários do sexo masculino e o segundo contou com a participação de 8 

residentes do sexo feminino. 

A atividade de pesquisa a qual nos referimos nesse momento só foi dividida 

em dois encontros, primeiramente, por conta da inviabilidade de proceder à realização 

de uma atividade de grupo focal com um número maior de pessoas, o que aconteceria se 

juntássemos os dois grupos e segundo por conta de que esses encontros aconteceram nas 

próprias residências universitárias. Como o programa de residência universitária da UFS 

é dividido em residências masculinas e femininas, optou-se por fazer a atividade duas 

vezes com a separação por sexo3.  

 

Instrumentos 

As sessões seguiram um roteiro previamente estruturado (Ver anexo II), no 

qual, foi apresentada a situação temática para que os participantes da pesquisa pudessem 

discutir e expressar suas opiniões sobre a matéria em questão. 

 

Procedimentos 

Inicialmente, o acesso aos participantes do estudo II se deu da mesma forma 

que no estudo I. Estabelecidos os contatos com alguns residentes, agendamos visitas em 

dois núcleos residenciais (1 masculino e 1 feminino) que possuíam uma sala de estar 

grande o suficiente para acomodar bem os participantes da atividade. Os núcleos 

residenciais escolhidos para a realização também tinham a vantagem de se localizarem 

em um lugar estratégico, que permitia a participação de residentes universitários 

moradores de outros núcleos residenciais próximos4.  

Os procedimentos adotados nas duas sessões (com os residentes masculinos 

e os residentes femininos) foram os mesmos, salvaguardando as contingências de cada 

sessão, o que não resultou necessariamente em descaracterização da similaridade dos 

procedimentos adotados.  

                                                           
3 No entanto, o sexo do participante não é uma das variáveis dos nossos estudos. 
4 Em ambos os casos, as reuniões de grupo focal foram realizadas em algum condomínio que abrigava 
mais de um núcleo residencial do programa residência universitária (PRU) da UFS. 
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Após a apresentação dos facilitadores da atividade (um moderador do 

debate, e dois responsáveis por tomar nota das falas dos participantes), foi feita a leitura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Ver anexo IV), sendo que ao 

final os presentes ainda podiam desistir de participar da atividade. O áudio das reuniões 

foi gravado em ambas as sessões e posteriormente essas gravações foram transcritas. 

Com o aval dos presentes, o facilitador iniciou as reuniões promovendo uma 

dinâmica de aquecimento para os participantes, que consistia em uma breve 

apresentação pessoal, onde era informado o nome, o curso e o tempo de participação no 

programa de residência universitária de cada um. 

Cada sessão de grupo focal se iniciou, propriamente, com a apresentação 

oral, por parte do mediador, de uma situação que dizia respeito a um hipotético encontro 

com o reitor da UFS. Ao final o mediador realizou 2 questões que foram respondidos 

em um contexto de debate. 

Ao ser finalizado o debate e esgotadas as respostas do grupo sobre as 

questões, o facilitador se despediu dos participantes e encerrou o encontro. 

A situação apresentada e as questões levantadas no estudo II tiveram por 

objetivo investigar se situações nas quais o posicionamento político dos residentes fosse 

importante para a defesa dos interesses do grupo de pertença favoreceria a indicação da 

identidade social entre os residentes universitários pesquisados. 

 

Análise dos Dados 

Os enunciados das respostas às questões debatidas nas sessões de grupo 

focal foram transcritos e posteriormente de cada enunciado derivou a constituição de 

uma unidade de contexto inicial (UCI). O conjunto de UCI’s passou a compor o 

“Corpus de Análise” utilizado no “Software Alceste©” para análise dos dados 

coletados no nosso estudo II. 

O “Software Alceste©”, após reconhecer as indicações léxicas das UCI’s 

dividiu o material em unidades de contexto elementar (UCE’s).  

Posteriormente, o “Software Alceste©” procedeu a pesquisa de vocábulos e 

redução dos lexemas em suas raízes (formas reduzidas das palavras), criando assim, um 

dicionário dos vocábulos que compunham as UCE’s. Nessa etapa foi possível verificar a 

prevalência de certas palavras nos enunciados dos participantes do estudo II. 

Na segunda parte do tratamento dos dados do nosso estudo II através do 

“Software Alceste©”, procedeu-se a apresentação da lista de formas reduzidas que 
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foram analisadas. Ressaltando que um vocábulo/forma reduzida só é analisado(a) 

quando está presente em pelo menos quatro UCE’s. 

Após isso, apresentamos exemplos de algumas unidades de contextos 

elementares produzidas pelo “Software Alceste©” que sintetiza as relações entre as 

formas reduzidas presentes nos discursos dos residentes que participaram da atividade 

de grupo focal e que serviria de paradigma, ou seja, poderia ser citado na sua 

literalidade, para apontar o que seria a opinião mais representativa sobre determinada 

questão colocada a um grupo.        

Por fim, após a fase de classificação, o “Software Alceste©” também 

forneceu alguns dados referentes ao número estável de formas reduzidas que estruraram 

a maioria dos discursos através das unidades de contexto elementares (UCE’s) e alguns 

cálculos entre as classes de formas reduzidas analisáveis, mais especificamente a 

distribuição de formas reduzidas por UCE’s, o número de palavras vinculadas a cada 

classe de formas reduzidas e a correlação entre as classes mais estáveis de formas 

reduzidas que estruturam a maioria dos discursos dos participantes do estudo II. 

 

3.8 Aspectos Éticos 

  

Todas as diretrizes e normas regulamentadoras das pesquisas envolvendo 

seres humanos, previstas na Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde foram 

rigorosamente cumpridas nos dois estudos realizados neste trabalho. Foram utilizados 

nos dois estudos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (anexos III e IV). No 

primeiro estudo, o termo de consentimento foi entregue aos participantes antes do início 

da coleta de dados. No segundo estudo, o termo foi lido de forma clara pelo facilitador 

do grupo focal e depois dos esclarecimentos, todos os participantes tiveram a 

possibilidade de consentir ou não em participar da atividade. Ao final da atividade todos 

os participantes assinaram uma lista de presença. 

O próximo capítulo apresentará os resultados e discussões dos dois estudos 

estruturantes desta pesquisa.  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 

Neste capítulo apresentaremos os resultados e discussões dos dois estudos 

que foram realizados. Os dados foram organizados tentando responder aos objetivos 

propostos. Sendo assim, faremos, inicialmente, a apresentação dos resultados e 

discussões do estudo I, visto que os primeiros objetivos específicos do presente trabalho 

são alcançados a partir das questões contidas no instrumento do estudo I, ou seja, 

apresentaremos primeiramente os resultados e discussões que se referem aos elementos 

utilizados pelos estudantes residentes para a composição de suas identidades; à 

dimensão identitária mais proeminente no processo de produção identitária dos 

residentes; à importância do pertencimento ao grupo dos residentes universitários no 

processo de produção identitária; à representação que os residentes têm de seu grupo de 

pertença e por fim, à forma como os estereótipos produzidos na universidade sobre os 

residentes universitários podem influenciar o processo de identificação dos residentes 

com seu grupo de pertença.  

Posteriormente, apresentaremos os resultados e discussões do estudo II, que 

se referem aos contextos nos quais a importância do pertencimento à categoria social 

(Residente/Residente universitário) é evidenciada, que servirá de base para o 

fechamento da formulação da tese principal do presente trabalho.  

 

4.1 Do Estudo I  

 

Para responder às primeiras questões da nossa pesquisa, o estudo I trouxe 

um conjunto de questões que se referem desde aos elementos utilizados pelos estudantes 

residentes universitários para a composição de suas identidades, passando pela 

indagação sobre a importância do pertencimento ao grupo dos residentes universitários 

no processo de produção identitária dos residentes, chegando por fim, às informações 

acerca das representações que os residentes têm de seu grupo de pertença e a apreensão 

por eles dos metaestereótipos produzidos na universidade sobre seu grupo de pertença. 
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4.1.1 Residente Universitário: Quem é Você? 

 

O primeiro estudo da presente pesquisa foi realizado a partir de um roteiro 

misto de questionário com entrevista. Desse estudo, participaram 87 residentes 

universitários. Inicialmente no instrumento do estudo I, solicitávamos que os 

participantes respondessem à questão “Quem é você?”, utilizando na autodescrição no 

mínimo 3 e no máximo 20 palavras. 

Obtivemos a partir desse trabalho a enunciação de 118 características 

diferentes, utilizadas 412 vezes pelos participantes no processo de autodescrição, uma 

média de 4,73 enunciações por cada participante. Por serem muitas as características 

elencadas pelos residentes para compor suas autodescrições, optamos por representar na 

tabela 1 a seguir somente as que tiveram frequência ≥ a 5. Porém, apresentaremos as 

frequências e percentuais das outras características juntas.  

Tabela 1: Características Enunciadas pelos Residentes no Processo de Autodescrição, suas 

Frequências e Porcentagem. 

Características Frequência Porcentagem 

Amig@ 29 7,0% 

Sincer@ 20 4,9% 
Estudios@ 11 2,7% 
Estudante 10 2,4% 

Companheir@ 10 2,4% 
Paciente 9 2,2% 

Esforçad@ 9 2,2% 
Tímid@  9 2,2% 

Dedicad@ 9 2,2% 
Chat@ 8 1,9% 
Alegre 8 1,9% 
Calm@ 8 1,9% 

Organizad@ 8 1,9% 
Honest@ 7 1,7% 
Educad@ 7 1,7% 

Responsável 7 1,7% 
Atencios@ 7 1,7% 
Residente 7 1,7% 
Extrovertid@ 6 1,5% 

Inteligente 6 1,5% 
Sonhador@ 6 1,5% 

Simples 6 1,5% 
Humilde 6 1,5% 

Determinad@ 5 1,2% 
Bricalhão@ 5 1,2% 
Insistente 5 1,2% 

Verdadeir@ 5 1,2% 
Total 233 56,6% 

Outras Características 179 43,4% 
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A partir dos dados apresentados, o primeiro aspecto a ser considerado é o 

fato de as identidades no cotidiano das pessoas serem editadas seguindo uma variedade 

de elementos impressionante, além de largamente produzidas, por conta dos 

questionamentos cotidianos sobre si, os quais os indivíduos são impelidos a responder. 

O fato de a presente pesquisa ser realizada com todos os participantes 

pertencentes a um mesmo grupo social, a princípio, poderia indicar que algumas 

características elencadas para compor as autodescrições dos sujeitos da pesquisa 

pudessem se repetir bastante. Não é o que se observa a partir dessa análise dos dados. 

Além de termos a evocação de 118 características diferentes, sendo 

utilizadas 412 vezes pelos participantes, a característica enunciada com maior 

frequência (Amig@) não chegou a obter 30 enunciações entre os participantes, o que 

corresponde a apenas 7% do total das 412 enunciações de características realizadas por 

eles.  

Para tal fenômeno, uma explicação possível é o fato de as identidades serem 

composições subjetivas, íntimas, a partir das quais os indivíduos têm a oportunidade de 

obter um dos maiores bens simbólicos da atualidade, a saber, a possibilidade de 

diferenciação, de ser alguém autêntico, de se individualizar (Dumont, 1993). Mesmo 

tendo feito a opção de representar na tabela anterior, apenas as características que 

apareceram nas respostas dos sujeitos da pesquisa mais de 5 vezes, não podemos deixar 

de citar algumas características citadas bastante curiosas e caras para os que as 

utilizaram, posto que, muitas delas foram apontadas pelos sujeitos, enquanto a 

característica que melhor os definia, comprovando a nossa afirmação de que os 

indivíduos processam, a partir de suas identidades, diferenciações bastante autênticas. 

Vejam alguns exemplos: “Marxista”; “Progressivo”; “Higiênico”; “Homossexual”; 

“Rabugenta”; “Chata”. 

No entanto, nosso objetivo ao formular essa questão no estudo I era apontar 

qual seria a dimensão identitária mais evidenciada nos processos de autodescrição dos 

residentes universitários da UFS, seguindo Deschamps e Moliner (2009) que nos 

informam que os processos identitários se estruturam numa articulação entre as duas 

dimensões das identidades, a individual e a coletiva. Além disso, a partir dessa mesma 

questão, objetivamos verificar a importância do pertencimento social (Ser residente) 

nesses processos. 
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Através do trabalho de categorização das características enunciadas pelos 

residentes no processo de autodescrição1, pudemos identificar a qual dimensão 

identitária as características enunciadas se vinculavam. Em outras palavras, a 

categorização das características serviu ao presente trabalho para apontar se as 

enunciações dos participantes se referiam à dimensão individual ou à coletiva das 

identificações dos residentes universitários. É o que consta na tabela 2 que segue: 

Tabela 2: Categorias Obtidas a partir das Características Enunciadas no Processo de 

Autodescrição dos Residentes e suas Frequências. 

 Dimensão Individual 
Físico/Pessoais/Singularidades 

Dimensão Coletiva 
Sociais/Grupais/Coletivas 

Resposta Frequência Resposta Frequência 

Sincer@/Honest@ 36 Pobre/Humilde/Simples 10 

Amig@/Amigável 36 Estudante/Universitári@ 9 

Determinad@ /Dedicad@ 28 Residente Universitári@ 7 
Solidári@/Generos@ 25 Religios@/Evangélic@ 6 

Alegre/Brincalhão 19 Músico/Artista 3 

Calm@/Cautelos@ 17 Human@/Ser Humano 3 

Tímid@/Introspectiv@ 13 Militante 3 

Estudios@ 11 Marxista/Cientista Político 2 

(Im) paciente/Irritad@ 11 Solteir@ 2 

Responsável/Séri@ 11 Moren@/Negr@ 2 

Chat@  10 Mulher 2 

Lutador@/Batalhador@ 8 Professor@ 1 

Projetista/Pragmátic@ 8 Homossexual 1 

Educad@  7 Técnico 1 

Sonhador@  7 Acadêmic@ 1 

Racional/Pensador@ 6 Do interior 1 

Inteligente 6 Social 1 

Nome 6 Total de Categorias: 17 55 

Comunicativ@ 5 

Extrovertid@/Espontâne@ 5 

(In) compreensiv@/(In) flexível 5 

Atencios@  5 

(Des) organizad@ 4 

Espert@/Astut@ 4 

Observador@/Perspicaz 4 

Orgulhos@ 4 

Displicente/Distraíd@ 4 

... ... 

Total de Categorias: 69 378 

                                                           
1 Este trabalho foi realizado com o auxílio de juízes estudiosos da área para determinar a qual categoria e 
dimensão identitária determinada característica se vinculava. 
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Após esse trabalho de categorização das características, obtivemos 69 

categorias relacionadas à dimensão individual das identidades dos sujeitos da pesquisa. 

No entanto, como se pode ver, por não dispormos de uma estrutura de representação 

gráfica que comportasse todas as categorias referentes à dimensão individual das 

identificações obtidas através das respostas, sem comprometer a estética do trabalho, 

optamos por representar na tabela somente as categorias individuais que tiveram 

frequência ≥ a 4. 

Em relação à dimensão coletiva das identidades, obtivemos apenas 17 

categorias, o que evidencia a grande discrepância entre as dimensões identitárias 

(Individual X Coletiva) nos processos de construção identitária dos residentes. Além 

disso, enquanto que a categoria com maior frequência vinculada à dimensão individual 

das identidades dos residentes (Sincer@/Honest@) foi apontada 36 vezes, a categoria 

mais usual vinculada à dimensão coletiva das identidades dos residentes 

(Pobre/Humilde/Simples) só foi apontada dez vezes. 

Tal fato é explicado por Deschamps e Moliner (2009), quando esses 

apontam que o dimensionamento identitário das pessoas se processa a partir da esfera da 

subjetividade pessoal, seguindo até a esfera dos grupos sociais aos quais os sujeitos 

fazem parte e a estrutura social onde existem. Além disso, pelo fato de os respondentes 

da pesquisa serem membros de minorias sociais, há uma grande dificuldade em se 

apontar tais categorias sociais nas formulações identitárias cotidianas. 

Até o momento, temos concentrado nossas análises aos processos de 

constituição identitária dos sujeitos da presente pesquisa no geral. Entretanto, um dos 

objetivos mais importantes desse trabalho é verificar o grau de importância da categoria 

social, sob a qual todos os sujeitos participantes da pesquisa se congregam, a saber, a 

categoria social (Residente/Residente universitário) nas dinâmicas identitárias dos 

mesmos. 

Primeiramente, quero chamar a atenção para o fato de a categoria social 

referida há pouco ter sido marcada, nas duas tabelas já apresentadas nesse trabalho, com 

fonte de tamanho e cor diferentes. É com essa diferenciação que apresentaremos mais 

uma consideração sobre as dinâmicas identitárias dos residentes universitários da UFS. 

A categoria social a qual todos os participantes da pesquisa fazem parte só foi citada no 

processo de autodescrição dos mesmos por sete deles. Lembremos que nesse primeiro 

estudo, tivemos a participação de 87 residentes universitários. Ou seja, a categoria 

social (Residente/Residente universitário) tem baixíssima prevalência nas enunciações 
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de si dos sujeitos da pesquisa. A tabela 3 a seguir aponta também a baixa saliência da 

categoria social entre os participantes. 

Tabela 3: Das Características que Usou para se Descrever, Qual a que Melhor Define o que Você é? 

Característica que melhor o define  Frequência Porcentagem 
Amig@ 6 6,9% 

Determinad@ 4 4,6% 
Estudante 4 4,6% 

Organizad@ 4 4,6% 
Sincer@ 3 3,4% 
Tímid@ 3 3,4% 
Calm@ 3 3,4% 

Resposável 3 3,4% 
Paciente 3 3,4% 

Esforçad@ 2 2,3% 
Honest@ 2 2,3% 

Alegre 2 2,3% 
Dedicad@ 2 2,3% 

Simples 2 2,3% 
Forte 2 2,3% 

Residente 2 2,3% 
Prestativ@ 2 2,3% 
Racional 2 2,3% 
Artista 2 2,3% 
Crític@ 2 2,3% 

Inteligente 1 1,1% 
Estudios@ 1 1,1% 

Chat@ 1 1,1% 
Sonhador@ 1 1,1% 
Religios@ 1 1,1% 

Filh@ 1 1,1% 
Palhaç@ 1 1,1% 

Observador@ 1 1,1% 
Perfeccionist@ 1 1,1% 

Projestist@ 1 1,1% 
Preguiços@ 1 1,1% 
Tranquil@ 1 1,1% 
Solidári@ 1 1,1% 
Realista 1 1,1% 
Pontual 1 1,1% 

Carismátic@ 1 1,1% 
Humilde 1 1,1% 
Franc@ 1 1,1% 

Homossexual 1 1,1% 
Disciplinad@ 1 1,1% 
Sentimental 1 1,1% 

Séri@ 1 1,1% 
Otimista 1 1,1% 

Consciente 1 1,1% 
Human@ 1 1,1% 

Verdadeir@ 1 1,1% 
Social 1 1,1% 

Objetiv@ 1 1,1% 
Briguent@ 1 1,1% 

Feliz 1 1,1% 
Marxista 1 1,1% 

Atrapalhad@ 1 1,1% 
Total 87 100,0% 
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A representação anterior mostra que dos sete participantes que utilizaram a 

categoria social (Residente/Residente universitário) no processo de autodescrição de si, 

apenas dois citaram a referida categoria como a que melhor o definia.  

Uma explicação possível para esse fenômeno pode ser dada a partir dos 

próprios dados e se articula à perspectiva da complexidade dos processos identitários 

como preconiza Roccas e Brewer (2002), que indicam que as identidades sociais se 

sobrepõem nos indivíduos. Muitas vezes, o grau de sobreposição entre as categorias 

sociais de que uma pessoa é, simultaneamente, um membro varia consideravelmente. 

No entanto, no presente caso, duas categorias sociais apontadas nos resultados 

incorporam totalmente os participantes da nossa pesquisa, a saber, todos os residentes 

universitários são estudantes. Sendo que, a categoria social (Residente/Residente 

universitário) se situa em nível de subordinação em relação à categoria social 

(Estudante/Estudante universitário/Universitário) entre os sujeitos participantes da 

pesquisa. A categoria social (Estudante/Estudante universitário/Universitário) aparece 

com dez citações entre as características enunciadas pelos residentes nos processo de 

autodescrição de si e é a segunda mais citada (empatada com Determinad@) entre os 

residentes enquanto característica que melhor os define. 

No entanto, não podemos descartar a possibilidade de a baixa prevalência e 

saliência da utilização da categoria social (Residente/Residente universitário) nas 

dinâmicas identitárias dos residentes esteja ocorrendo em função de certa insatisfação 

relacionada à pertença social. Essa consideração se apoia nas formulações derivadas da 

teoria da comparação social de Leon Festinger (1954 citada em Torres & Camino, 2011) 

que indicam que os sujeitos estabelecem critérios para fazer menção às categorias 

sociais de pertença, efetuando comparações de ordem interindividual de modo a obter 

um a imagem satisfatória de si e nas de autores como Michael Billig (1976, citado em 

Amâncio, 1993) que afirmava que a busca por uma identidade social positiva não podia 

existir independentemente das estruturas e ideologias sociais em jogo no momento das 

enunciações identitárias.  

Para verificar se a presente consideração é verdadeira questionamos aos sete 

sujeitos que fizeram menção à categoria social (Residente/Residente universitário) sobre 

o nível de satisfação dos mesmos em relação à pertença social. Quatro deles afirmaram 

estar satisfeitos em relação à pertença social e três se disseram insatisfeitos com a 

pertença. Ou seja, o nível de satisfação entre os sujeitos que se autodescreveram 

utilizando a categoria social ligada ao grupo de pertença é bastante ambíguo. 
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Solicitamos então, aos mesmos sujeitos que justificassem o fato de se sentirem 

satisfeitos ou insatisfeitos em relação ao pertencimento ao grupo dos residentes 

universitários. Seguem abaixo as justificativas apontadas pelos sujeitos: 

 

Sujeito 17 (Satisfeito): “Isto está me ajudando a me formar, não só na 

profissão, mas também para enfrentar os desafios da sociedade”. 

Sujeito 26 (Satisfeito): “Define o que você é com relação à origem, resume 

o que é”. 

Sujeito 27 (Satisfeito): “Pela política de assistência estudantil”. 

Sujeito 33 (Satisfeito): “Apesar das falhas do programa a residência é útil à 

universidade”. 

Sujeito 15 (Insatisfeito): “Somos tratados muitas vezes com indiferença 

pelos que são responsáveis pelo programa aqui na universidade - assistentes sociais 

principalmente. Também somos mal assistidos, apenas somos pouco vistos para manter 

o programa. Parece muitas vezes que somos atendidos ou assistidos por obrigação, 

como um favor”. 

Sujeito 19 (Insatisfeito): “Não me sinto muito à vontade, são muitas pessoas 

em uma casa só. Existem muitas pessoas diferentes, existe dificuldade em conviver com 

pessoas diferentes”. 

Sujeito 24 (Insatisfeito): “Não é fácil conviver em meio a tanto 

preconceito”. 

        

Ou seja, as justificativas para a satisfação para com a pertença passavam 

pelo reconhecimento da importância em poder participar de um programa de assistência 

estudantil para que eles alcançassem o sonho de cursar o nível superior, até a 

consideração da condição de residente ser constituinte de uma formação/capacitação 

social superior para os enfrentamentos que a sociedade produz. Sendo que, as 

justificativas para a não satisfação com a pertença passavam pela percepção dos 

estereótipos e discriminação que acompanha os pertencimentos sociais minoritários, até 

a insatisfação com as características e condições impostas pelo programa do qual fazem 

parte. 

O fenômeno da ambivalência no nível de satisfação relacionado às 

identidades sociais minoritárias aparece pela primeira nesse ponto do trabalho. As 

identidades sociais como indica Tajfel (1983a, p. 290) são “a parcela do autoconceito, 
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que deriva do conhecimento do indivíduo da sua pertença a um grupo (ou grupos) social 

(is), juntamente com o significado emocional e de valor associado a essa pertença”. É 

no âmbito das análises dos sentimentos relacionados às identidades sociais que esse 

trabalho procura contribuir. Como podemos ver a partir dos relatos dos sujeitos acima, o 

pertencimento social ao grupo dos residentes universitários gera sentimentos 

ambivalentes e podem ser explicados pela consideração de que as categorias sociais 

minoritários, não favorecem a atualização dos processos identitários entre seus 

membros, isso porque, como já informamos antes, todos querem obter uma imagem 

satisfatória para si, o que é difícil a partir dos pertencimentos sociais minoritários que 

sofrem a influência dos valores sociais vigentes, dos estereótipos e discriminações. No 

entanto, percebe-se também, que por vezes, superar esse quadro desalentador e assumir 

uma identidade social minoritária tem algumas vantagens. É o caso dos sujeitos que 

além de editar suas identidades através da pertença a um grupo minoritário, demonstram 

satisfação com a pertença justificada pela legitimação dos ganhos obtidos por conta de 

pertencer ao tal grupo minoritário. A ambivalência dos sentimentos relacionados às 

identidades minoritárias passa pela dificuldade de aceitação de uma condição subjetiva 

desfavorável e ao mesmo tempo, pelo medo da perda das vantagens materiais e 

simbólicas condicionadas ao legítimo pertencimento a um grupo minoritário (Ver Melo 

dos Santos, 2008).      

As análises realizadas a partir desse ponto do trabalho focam mais os 

aspectos qualitativos das dinâmicas identitárias dos residentes universitários. Aspectos 

relacionados à influência do substrato social (contextos de interação, universo simbólico 

comum de valores, estereótipos) serão apontados e discutidos de modo a possibilitar ao 

leitor um entendimento mais refinado sobre a trama na qual as dinâmicas identitárias 

dos residentes universitários da UFS se processam. 

Como afirmamos anteriormente, as identidades não estão objetivamente 

reificadas nos processos grupais e muito menos dentro das pessoas que os constituem, 

elas operam em contextos e são salientadas ou dissimuladas nas relações entre as 

pessoas e grupos para produzir os fatos nas vidas das mesmas e na sociedade. É com o 

objetivo de analisar esses contextos e estratégias de resolução das questões identitárias 

colocadas aos residentes em função de sua pertença social minoritária que passamos às 

análises sobre os significados das identidades nessa pesquisa. 
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4.1.2 Representações Estereotipadas Acerca dos Residentes Universitários 

 

A partir da possibilidade de se falar livremente sobre as ideias que vinham à 

mente sobre a categoria social a qual faziam parte, os residentes universitários nos 

forneceram preciosas pistas em relação à influência do substrato social sobre as 

dinâmicas identitárias dos mesmos. Para proceder à investigação de mais objetivos 

específicos nessa pesquisa, no nosso estudo I inserimos algumas questões que se 

referem à representação que os residentes universitários têm de seu grupo de pertença e 

por fim, à forma como os estereótipos (preconceitos) produzido(s) na universidade 

sobre os residentes universitários pode influenciar o processo de identificação dos 

residentes com seu grupo de pertença. As questões foram as seguintes:  

 

 Quando você ouve falar em Residentes Universitários, quais as 

primeiras coisas que lhe vêem à mente? 

 Como você acha que os Residentes Universitários são enxergados ou 

vistos pela comunidade universitária em geral - estudantes, 

funcionários e professores? 

 Para você essas características são: Negativas; Neutras ou Positivas? 

 

Os resultados advindos das respostas à primeira questão foram obtidos 

através do trabalho de análise de conteúdo das respostas e posterior categorização das 

mesmas. Como se trata de uma pergunta aberta que têm suas respostas estruturadas 

através de discursos, de cada resposta colhemos até 3 categorias de análise sobre as 

representações à respeito do grupo de pertença produzidas pelos entrevistados. 

No total foram produzidas 31 categorias de análise, que por sua vez foram 

citadas 154 vezes e remetiam às representações acerca da categoria social 

(Residente/Residente universitário) produzidas pelos participantes. Uma demonstração 

da capacidade dos residentes em produzir representações sobre o próprio pertencimento 

social, inclusive demonstrando clareza e diversidade nas opiniões emitidas para as 

entrevistas.  
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A tabela 4 ilustra as principais respostas citadas e partir dessas categorias 

seremos capazes de apontar quais estruturas representacionais atuam nos processos 

identitários dos residentes universitários da UFS. 

Tabela 4: Quando Você Ouve falar em Residentes Universitários, Quais as Primeiras Coisas que 

lhe Vem à Mente? 

Categorias de respostas Frequência Porcentagem 
Convivência/Coletividade 18 11,68% 
Vulneráveis/Carentes/Baixa renda 15 9,74% 
Benefício/Assistência 14 9,09% 
Origem popular/Do interior 12 7,79% 
Estudo/Estudiosos 10 6,49% 
Lar/Abrigo 9 5,84% 
Esforçados/Luta 8 5,19% 
Desentendimento/Discórdia 8 5,19% 
Diversidade/Divergência 8 5,19% 
Necessidade 5 3,24% 
Aprendizagem 5 3,24% 
Cumplicidade/União/Coletivismo 4 2,59% 
Família 3 1,94% 
Grupo 3 1,94% 
Autoritarismo 3 1,94% 
Preconceito/Constrangimento/Acanhamento 3 1,94% 
Simples/Humilde 3 1,94% 
Amigos/Amizade 3 1,94% 
Estudantes/Universitários 3 1,94% 
Cobaias/Mal avaliado 2 1,29% 
Sonho 2 1,29% 
Terminar o curso/Vencer na vida 2 1,29% 
Responsabilidades 2 1,29% 
Amadurecimento/Se tornar independente 2 1,29% 
Bolsistas 1 ,64% 
Tranquilidade 1 ,64% 
Pacientes 1 ,64% 
Interesse 1 ,64% 
Dificuldades  1 ,64% 
Mobilização 1 ,64% 
Legais 1 ,64% 
Total  154 100% 
 

Sobre o quadro representacional dos entrevistados em relação à categoria 

social (Residente/Residente Universitário) podemos considerar que as classes de 

respostas mais importantes para tal formulação foram a convivência em coletividade, 

compartilhando, se adequando ao modo de vida coletivista; as características 

socioeconômicas dos membros que compõem o grupo social, como, por exemplo, 
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(Carentes, Pobres, Vulneráveis Socialmente); a referência às políticas e programa de 

assistência estudantil (Benefício, Assistência, Acolhimento, Recursos Públicos); a 

referência à origem, localidade e classe social de onde vem (Origem Popular, Moram 

Distante) e por fim, a referência aos estudos e o fato de serem estudantes 

universitários. Para sintetizar o que apresentamos, selecionamos abaixo algumas falas 

dos residentes: 

 

Sujeito 1: “Convivência com outras pessoas”. 

Sujeito 24: “Pessoas sofridas do interior, de baixa renda, são pessoas 

vulneráveis”. 

Sujeito 12: “Pessoas de diferentes lugares com as quais iremos conviver”. 

Sujeito 13: “Pessoas que recebem auxílio para ajudar na graduação”. 

Sujeito 10: “Pessoas que se esforçam, gostam de estudar e geralmente vem 

de uma classe carente”. 

Sujeito 54: “Necessitados, sem condições de permanecer na universidade 

sem o auxílio”. 

 

O fato de os residentes universitários terem uma representação do grupo de 

pertença ancorada nessas categorias parece ser mais um fator de explicação para as 

dinâmicas identitárias dos mesmos se processarem da forma como ficou evidenciada na 

primeira parte do presente estudo. Só para recapitular, os residentes universitários 

editam suas identidades com pouca prevalência e saliência em relação à categoria social 

(Residente/Residente universitário), o nível de satisfação em relação a essa pertença é 

ambíguo e os sentimentos relacionados à mesma são ambivalentes. 

O quadro representacional exposto pelos residentes em relação à categoria 

social (Residente/Residente universitário) congrega fatores suficientes para produzir tal 

fenômeno: Condição social que estrutura a pertença (Convivência em coletividade); 

Elementos vinculados à categoria social pouco valorizados ou negativizados 

socialmente (Ser Carente, Pobre, Vulnerável); Necessidade de apoio social para 

desenvolver projetos pessoais (Políticas Públicas, Assistência Estudantil, Benefícios); 

Reconhecimento da inexorabilidade do pertencimento à categoria social (Origem 

Popular, Moram distante) e por fim; Elemento de transvaloração da categoria social (Ser 

estudante, Universitário).     



105 
 

Tal fenômeno tem como explicação possível, segundo o que Tajfel (1983b) 

informa o fato de que, a partir do reconhecimento, por parte dos indivíduos membros 

dos grupos minoritários, de que fazem parte de um estrato social desfavorecido, estes na 

busca por uma constituição identitária satisfatória, criam estratégias que vão desde a 

mobilidade individual dentro das estratificações sociais possíveis até a negação dessa 

configuração socioidentitária estabelecida ou através da luta para obter mobilidade 

social ou ainda, a ressignificação frente aos elementos inerentes à pertença social. 

Ainda considerando os significados que os residentes universitários 

atribuem ou anexam à sua categoria social, tentamos obter mais pistas em relação à 

influência do substrato social sobre as dinâmicas identitárias dos mesmos. Dessa vez, o 

que almejamos foi produzir uma análise da percepção dos residentes universitários 

sobre os metaestereótipos (preconceitos) produzidos no contexto universitário em 

relação ao seu grupo de pertença e a influência dessa percepção nos processos de 

produção identitária dos mesmos. Para tanto, perguntamos aos participantes da pesquisa 

como eles achavam que os residentes universitários eram enxergados ou vistos pela 

comunidade universitária em geral (estudantes, técnicos e professores) e se as 

características atribuídas em relação à categoria social (Residente/Residente 

universitário) eram negativas, neutras ou positivas. 

De igual forma, os resultados foram obtidos através de análise de conteúdo 

das respostas e posterior processo de categorização das mesmas. 

A tabela 5 ilustra as principais categorias criadas a partir das respostas dos 

residentes ao questionamento sobre como achavam que eram vistos na comunidade 

universitária e as considerações valorativas dos residentes sobre as características. A 

partir desses dados seremos capazes de apontar qual a influência, nas dinâmicas 

identitárias dos sujeitos pesquisados, da percepção do universo simbólico produzido 

pela comunidade universitária em relação à sua pertença social. 
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Tabela 5: Como os Residentes Acham que São Vistos pela Comunidade Universitária.  

  Frequência Porcentagem + - -/+ 

Pobres/Necessitados/Carentes 34 30,6% 3 27 4 

Normal/Igual 22 19,8% 7 2 13 

Discriminação/Indiferença 16 14,4% 1 11 4 
Pessoas de outros lugares/Do interior 8 7,2% 3 1 4 

Privilegiados  6 5,4% 4 1 1 

Irresponsáveis/Bagunceiros/Festeiros 6 5,4% 1 4 1 

Esforçados/Batalhadores 5 4,5% 4 0 1 

Independentes 2 1,8% 2 0 0 

Cotistas 2 1,8% 1 1 0 

Abestalhados/Bestas 2 1,8% 0 2 0 

Curiosidade 2 1,8% 0 1 1 
Total 105 96,3%    

 

Sobre o quadro representacional apreendido pelos residentes no contexto 

universitário em relação à categoria social (Residente/Residente Universitário) podemos 

considerar que as classes de respostas mais importantes fazem menção às 

características socioeconômicas dos membros que compõem o grupo social, como, 

por exemplo, (Carentes, Pobres, Necessitados); a uma visão de 

normalidade/igualdade na relação entre os residentes e os estudantes universitários em 

geral, que se exemplifica através de enunciações como (Normal, Igual, Como outro 

estudante qualquer); e por fim, ao quadro de discriminação e indiferença encarado 

cotidianamente pelos residentes na universidade. Para sintetizar o que apresentamos, 

selecionamos abaixo algumas falas dos residentes: 

 

Sujeito 2: “Nos enxergam como pessoas pobres e cotistas”. 

Sujeito 14: “Vistos como pessoas carentes, que não têm como se manter 

morando fora do lugar de origem”. 

Sujeito 41: “A parcela dos estudantes mais pobres, mais carentes”. 

Sujeito 1: “ São enxergados de maneira normal, vistos com normalidade”. 

Sujeito 5: “Vistos como qualquer outro estudante”. 

Sujeito 11: “Pelos estudantes enxergados com preconceito por virmos do 

interior, pelos funcionários somos vistos com indiferença e pelos professores somos 

vistos de forma diferente”. 

Sujeito 6: “Com certo preconceito, pela pobreza, sem uma condição para 

ser um residente...”. 
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O fato de os residentes universitários apreenderem essa representação 

produzida no contexto universitário em relação ao seu grupo de pertença serve também 

à presente pesquisa em termos de explicação sobre o universo simbólico de valores e 

contextos de interação nos quais as dinâmicas identitárias do residentes universitários 

são produzidas, logo servindo também de explicação para o fenômeno da pouca 

relevância atribuída ao grupo de pertença nos processos de produção identitária dos 

residentes universitários da UFS apresentado na primeira parte da nossa pesquisa.  

Como consequência do fenômeno apontado acima, podemos afirmar que os 

membros de grupos minoritários são duplamente desfavorecidos nas questões 

relacionadas às produções identitárias em contextos sociais marcados pela presença dos 

estereótipos e discriminação. O fato de perceberem que são estigmatizados por 

estereótipos (elementos identitários negativos) pelos membros da comunidade 

universitária, aqui demarcados enquanto grupo dominante faz com que os residentes não 

consigam estabelecer uma autoimagem satisfatória para si vinculada à identidade social 

de residente universitário. É o que acontece, por exemplo, no dia a dia dos residentes 

que se esforçam bastante para esconder seu pertencimento social nos contextos de 

interação na universidade sempre que isso é possível.  

A primeira parte dos objetivos da presente pesquisa foi concluída nesse 

ponto do trabalho. Através dos dados apresentados e discutidos até aqui foi possível 

apontar como os estudantes residentes universitários produzem suas autodefinições de si 

(identidades) e a influência do substrato social (contextos de interação, universo 

simbólico comum de valores, estereótipos) nessa produção.  

No entanto, a partir dos próprios dados apresentados, principalmente os que 

foram obtidos através dos sete sujeitos que utilizaram a categoria social 

(Residente/Residente universitário) na construção de seus quadros de autodescrição, nos 

surgiu outra questão que se tornou outro objetivo específico do presente trabalho.  

Se geralmente, na sociedade atual, os contextos de interação tendem a 

desfavorecer as dinâmicas identitárias relacionadas ao pertencimento a grupos sociais 

minoritários e mesmo assim, alguns indivíduos ainda conseguem estruturar seus 

autoconceitos vinculados a esse tipo de pertença social é porque deve existir alguma 

importância em assumir uma identidade social minoritária em determinados contextos. 

Então, mais um objetivo é definido para esse trabalho. Investigar em que contextos isso 

ocorre. 



108 
 

Sem as respostas em relação aos contextos específicos nos quais as 

identidades sociais minoritárias passam a ter importância para os indivíduos nossa 

análise e consequente teorização acerca dos fenômenos identitários dos residentes 

universitários ficariam um tanto incompleta. É isso que o estudo II da nossa pesquisa 

pretende resolver.  

 

4.2 Do Estudo II  

 

Para complementar as análises obtidas através do estudo I sobre as 

dinâmicas identitárias dos residentes universitários da UFS e principalmente com o 

objetivo de fazer apontamentos sobre as situações nas quais a importância da categoria 

social (Residente/Residente universitário) é evidenciada nos processos de construção 

identitária dos residentes universitários, foi que no estudo II apresentamos uma situação 

hipotética em uma atividade de grupo focal com os residentes, sobre a qual os mesmos 

puderam emitir suas opiniões. Essas opiniões estruturaram nossas análises 

complementares em relação às dinâmicas identitárias dos residentes universitários, 

possibilitando a formulação de um quadro explicativo que apontasse a existência do 

fenômeno da ambivalência nos processos de afirmação identitária vinculada ao 

pertencimento social ao grupo dos residentes universitários.  

 

4.2.1 Quando é Importante Ser e se Dizer Residente 

 

O segundo estudo da presente pesquisa foi realizado a partir de dois 

encontros com residentes universitários na modalidade de grupo focal. Esses encontros 

ocorreram no mês de novembro de 2011 em dois dias seguidos. O primeiro contou com 

a participação de 18 residentes universitários do sexo masculino e o segundo contou 

com a participação de 8 residentes do sexo feminino. 

Nesses encontros seguimos um roteiro previamente estruturado (Ver anexo 

II), no qual, após aquecimento do grupo, foi apresentada uma situação temática para que 

os participantes da pesquisa pudessem discutir e expressar suas opiniões sobre a matéria 

em questão. A situação temática apresentada foi a seguinte:  

 

O reitor da UFS tem algum tempo dedicado em sua agenda para 

receber pessoalmente estudantes que desejem ter com ele uma audiência para 
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tratar de assuntos de interesse estudantil. Imagine que vocês teriam direito a uma 

dessas audiências com o reitor. Como seria a apresentação de vocês e quais temas 

vocês gostariam de abordar nessa audiência?  

 

Após, as discussões e o debate sobre a temática terem se esgotados, 

obtivemos um conjunto de falas que foram transcritas e se transformaram em nosso 

“Corpus de análise” através do “Software Alceste©”. 

Os principais resultados encontrados serão apresentados a seguir e 

discutidos no sentido de contribuir com a formulação de um quadro explicativo sobre 

contextos nos quais a identidade social derivada do pertencimento ao grupo dos 

residentes universitários é evidenciada. Ampliando nossa perspectiva teórica acerca do 

fenômeno da ambivalência resultante das identidades sociais minoritárias na atualidade. 

 

Informações Preliminares 

 

Os parâmetros utilizados pelo “Software Alceste©” para analisar nosso 

“Corpus” foram os da configuração padrão. Nesta configuração, o programa produz 

duas classificações descendentes sucessivas das unidades de contexto inicial (UCI), a 

primeira em relação às classes das palavras que compõem as UCI’s e a segunda em 

relação as formas reduzidas dos lexemas presentes nas UCI’s e que resulta na 

constituição do dicionário de formas reduzidas. Essa classificação vai ser fundamental 

às nossas análises e discussões, posto que, o que visamos através desse segundo estudo 

é obter uma avaliação do nível de prevalência da categoria social (Residente/Residente 

universitário) nos processos de autoenunciação dos sujeitos da pesquisa no contexto 

temático apresentado. Posteriormente, o programa gerou as unidades de contextos 

elementares (UCE’s) que são utilizadas para representar os conteúdos discursivos 

apresentados pelos participantes da pesquisas no debate da situação temática 

apresentada. 

Os resultados gerais do processamento dos dados do “Corpus de análise” 

pelo “Software Alceste©” são apresentados no quadro 3 a seguir:  
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Quadro 3: 

Resultados Gerais 

 

Dicionário de Formas Reduzidas 

 

Durante a fase preliminar, o “Software Alceste©”  usa os recursos  léxicos 

do “Corpus” para reduzir essas palavras e criar um dicionário de formas reduzidas. 

Estas formas são classificados de acordo com suas ocorrências no corpus e as 20 mais 

frequentes são listadas a seguir: 

Reitor: 15 ocorrências; Resid: 14 ocorrências; Eu: 14 ocorrências; Falar: 

13 ocorrências; Curso: 13 ocorrências; Professor: 11 ocorrências; Falta: 7 ocorrências; 

Laboratório: 7 ocorrências; Departamento: 7 ocorrências; Resun: 6 ocorrências; 

Apresentar: 6 ocorrências; Universitár: 6 ocorrências; Pass: 5 ocorrências; Diria: 5 

ocorrências; Dinheiro: 5 ocorrências; Mês: 4 ocorrências; Precis: 4 ocorrências; 

Estrutura: 4 ocorrências; Estudant: 4 ocorrências; Físic: 3 ocorrências. 

 
Esse resultado já nos indica que em um contexto (situação temática 

apresentada), onde o pertencimento social contribui para a legitimação das demandas, 

visando angariar recursos (materiais e simbólicos) para o grupo, os residentes 

universitários utilizam a categoria social ao qual pertencem com maior prevalência (é a 

segunda forma reduzida mais frequente). Esse dado indica inclusive uma relação 

Número de unidades de contexto iniciais (UCI’s) 26 

Número total de formas dentro do Corpus 887 
 

Número de formas distintas 119 

Número de formas incluídas na análise, após a redução 77 

Número de termos ou palavras que atuou como variáveis 80 

Número de unidades de contextos elementares (UCE’s) 32 

Número mínimo de ocorrências para definir uma UCE 7 
 

Porcentagem de riqueza do vocabulário 91,01% 
 

Frequência mínima de uma palavra incluída na análise 4 
 

Número médio de palavras analisadas por (UCE) 9 
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significativa entre as formas reduzidas analisadas “Resid” e “Eu” (mesmo número de 

ocorrências).  

Tal fenômeno tem como possível explicação a articulação entre os 

processos de mobilização política dos indivíduos e os processos de construção de 

identidades destes. Um dos modelos de construção identitária apresentados por Castells 

(2006) serve como exemplo dessa articulação. Esse modelo é o das “Identidades de 

Resistência”, que são criadas por atores sociais que se encontram em 

posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação, para 

legitimar a resistência e garantir a sobrevivências dos grupos sociais minoritários no 

embate com as instituições dominantes da sociedade. 

Após a análise do vocabulário, o “Software Alceste©” passa a cortar texto e 

estruturar as unidades de contextos elementares (UCE’s).  

Vale ressaltar que uma palavra/forma reduzida só é analisada quando está 

presente em pelo menos quatro UCE’s. 

A seguir apresentamos o quadro 4 com a lista de formas reduzidas que 

foram analisadas:  

Quadro 4: 

Listas de Formas Reduzidas que Tiveram suas Relações Analisadas 

reitor, resid, eu, curso, falar, departamento, resun, apresentaria, 
universitari, diria, dinheiro, mês, precis, estrutura, estudant, físic, liber, 
quest, valor, comida. 

 

 

Exemplos de algumas unidades de contextos elementares produzidas pelo 

“Software Alceste©” que sintetiza as relações entre as formas reduzidas presentes nos 

discursos dos residentes que participaram do estudo II, através da atividade de grupo 

focal: 

 
UCE n° 3: Me (apresentaria) como (residente) (universitário) e proporia ao 

(reitor) ele morar numa (residência) (universitária) com o (dinheiro) que recebemos 

por apenas uma semana. 

UCE nº 10: Me (apresentaria) como (estudante) (residente) (universitário) 

e pediria para que ele reveja algo sobre o (valor) do auxílio, pois a renda que entra na 

UFS é mal distribuída. 
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UCE nº 11: (Eu) (diria) o meu nome e interrogaria o (reitor) sobre o que é 

ser um (residente) para ver se ele saberia responder, por fim, (questionaria) sobre a 

(estrutura) precária. 

 

Cruzamento das Relações entre as Formas Reduzidas 

 

Depois da fase de classificação, o “Software Alceste©” também nos 

forneceu em matéria de dados para análise, o número estável de formas reduzidas que 

estruraram a maioria dos discursos analisáveis a partir das unidades de contexto 

elementares (UCE’s): 3 (Classe 1: falar, Classe 2: estudant e 3 resid); a porcentagem 

de unidades de contexto elementares (UCE’s) onde as 3 formas aparecem: 64% e por 

fim, o número mínimo de ocorrências de uma forma reduzida UCE’s para que se possa 

afirmar que se trata de uma classe estável: 10 

Apartir desses dados retidos pelo “Software Alceste©”, alguns cálculos 

entre as classes de formas reduzidas analisáveis foram realizados, mais especificamente 

da distribuição de formas reduzidas por UCE’s, do número de palavras vinculadas a 

cada classe de formas reduzidas e da correlação entre as classes mais estáveis de formas 

reduzidas que estruturam os discursos dos participantes do estudo II. 

Os resultados mais relevantes às análises sobre as dinâmicas identitárias do 

residentes universitários da UFS em contextos, nos quais, a atualização identitária 

vinculada ao grupo de pertença tem função política foram representados nas figuras a 

seguir: 
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Distribuição de Formas Classificadas nas UCE’s e Número de Palavras 

Vinculadas por Classe 

 

Figuras 1a e 1b: 

 

 

Percebemos pelas figuras acima que a classe 3, correspondente à forma 

reduzida “resid” está presente em 37% das unidades de contextos elementar (UCE’s) e 

aparece enquanto vocábulo/palavra em suas possíveis formas desenvolvidas 17 vezes. A 

classe 2, correspondente a forma reduzida “estudant” está presente em 36% das 

UCE’s, surgindo enquanto vocábulo em suas possíveis formas desenvolvidas 22 vezes e 

a classe 1, correspondente a forma reduzida “falar” está presente em 27% das UCE’s, 

aparecendo enquanto palavra em suas possíveis variações 20 vezes. Esse dado pode 

indicar mais uma vez a saliência da categoria social (Residente/Residente universitário) 

na estruturação dos discursos estruturados no contexto temático indicado na atividade 

de grupo focal entre os participantes da pesquisa.  

A figura 2 a seguir, nos ilustra as correlações presentes entre as classes de 

formas reduzidas nos discursos dos residentes universitários. Queremos destacar nesse 

ponto que a classe 3 que tem como correspondente principal a forma reduzida “resid” 

se articula, segundo o que se ilustra no gráfico acima, à forma reduzida que representa o 

vocábulo relacionado à enunciação “diria”  e às formas reduzidas que representam o 

adjetivador do principal contexto de interação “universitári”  e às que representam 
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reinvidicações “auxílio” e “alimentação” legitimadas pelos discursos apoiados pelas 

sentenças de enunciação socioidentitárias dos residentes universitários. 

 

Figura 2: 
Análise de Correspondência de Correlações entre Formas Reduzidas 
 

 

 
 

O fenômeno que se apresenta através desses últimos dados de nossa 

pesquisa, a saber, o aumento da prevalência e da saliência das enunciações identitárias 

vinculadas à pertença social ao grupo dos residentes universitários pode ser explicado 

através de alguns desdobramentos da teoria da identidade social de Tajfel. 

Como foi afirmado no primeiro capítulo dessa dissertação, desde que foi 

formulada a teoria da identidade social foi bastante desenvolvida, talvez o principal 

desses avanços deva ser conferido à teoria da autocategorização de Turner et.al (1987). 

Essa teoria apresentou pela primeira o apontamento de que alguns fatores podem levar 

os indivíduos a realizar autodefinições de si e comportamentos de caráter coletivo 

através dessas. De acordo com essa ideia, portanto, as identidades sociais consistem em 

categorias socialmente construídas que se mostram mais ou menos salientes, em função 
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das características da situação social. De maneira semelhante, Billig (1976, citado em 

Amâncio, 1993) também apontava a necessidade de se considerar os contextos sociais 

da emergência de uma identidade social, quando afirmava que a busca por uma 

identidade social positiva não podia existir independentemente das estruturas e 

ideologias sociais em jogo no momento das enunciações identitárias.  

No caso dos dados apresentados pelo “Software Alceste©” através da 

análise das correlações entre as classes mais prevalentes nas estruturas e da distribuição 

das formas reduzidas classificadas nas UCE’s, fica evidente que o aumento da 

prevalência se deveu ao contexto/situação temática apresentado (a) aos residentes para 

que se manifestassem em termos discursivos.  

Se nos resultados do estudo I, ficou apontado que a produção identitária dos 

residentes universitários da UFS é afetada negativamente pela percepção das 

representações acerca da categoria social (Residente/Residente universitário), por sua 

vez, no segundo estudo fica evidenciado, que esse quadro de desfavorecimento do 

processo de assunção identitária vinculada ao grupo de pertença dos residentes 

universitários é superado pela percepção dos contextos que conferem à identidade social 

de residente universitário o poder de legitimar as demandas e angariar recursos 

(materiais e simbólicos) para o grupo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ideia de realizar esse trabalho se iniciou a partir de um projeto de 

investigação sobre os conteúdos e as dinâmicas de formação da identidade social dos 

residentes universitários da UFS.  

Por entender que falta de delimitação dos objetivos no projeto poderia 

inviabilizar o presente trabalho, decidimos que o mesmo iria se ocupar de verificar 

como os estudantes residentes universitários produziam suas autodefinições de si 

(identidades) e a influência do substrato social (contextos de interação, universo 

simbólico comum de valores, estereótipos) nessas produções. 

Os estudos sobre identidade, como nos alerta Hall (2003) são marcados 

pelas dificuldades relacionadas à complexidade do conceito e à definição do que de fato 

se pretende estudar a partir dele. Essas dificuldades estiveram presentes também no 

presente trabalho. No entanto, nosso desejo de contribuir com a ampliação do referido 

campo de estudo não deixou que desistíssemos. 

A prática profissional enquanto psicólogo na UFS nos oferecia a 

possibilidade de observação cotidiana das dinâmicas identitárias dos sujeitos 

pertencentes ao grupo que serviu de objeto para os estudos realizados nessa pesquisa. 

Cada nova observação das identidades na vida das pessoas nos motivava a seguir com o 

nosso projeto. Além disso, a experiência obtida como pesquisador de iniciação 

científica nos anos de graduação, das identidades de grupos minoritários nos forneceu 

algumas pistas desde 2006 de como trilhar nosso caminho. Porém, as dificuldades de 

realização do presente trabalho não se encerraram em função de nossa experiência com 

a temática e com o campo de estudo em questão. O objetivo proposto ensejou muitas 

questões e cada uma dessas questões gerou um objetivo específico para ser alcançado 

nesse trabalho.  

As dinâmicas identitárias de membros de grupos minoritários para serem 

investigadas necessitam que os objetivos específicos estejam bem definidos, posto que, 

a própria complexidade desse tipo de fenômeno, por vezes, acaba por inviabilizar 

projetos como o nosso.  

Nesse sentido, acho que obtivemos êxito. Essa afirmação se efetua em 

função de que, os dois estudos que estruturam a pesquisa que orienta esse trabalho 

dissertativo foram capazes de responder a cada questão dos nossos objetivos específicos 
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e às nossas questões centrais que eram saber quais conteúdos seriam apresentados nas 

construções identitárias dos residentes e como os mesmos dinamizam essas construções.  

Para descrever e analisar os elementos utilizados pelos estudantes residentes 

na composição de suas identidades, enfocando nessa análise a importância atribuída à 

pertença social ao grupo dos residentes universitários, em face dos variados quadros 

situacionais e dos contextos de interação, nos quais as identidades podem emergir, 

realizamos nossos dois estudos. 

Os resultados do primeiro indicaram a grande capacidade dos residentes 

universitários em significar para si um autoconceito ligado à dimensão individual, em 

detrimento da possível consideração da dimensão coletiva das identidades. Tendo sido 

notado, também, pouco destaque nas formulações de autoconceito dos participantes da 

pesquisa relacionado à categoria identitária “residente/residente universitário”, sendo 

que a mesma, além de pouco prevalente é também pouco saliente entre os mesmos. 

Além do mais, para aqueles que associam suas identidades ao reconhecimento do 

pertencimento social, o nível de satisfação em relação às suas identidades é 

ambivalente. Verificamos também, através do estudo I, que há entre os pesquisados um 

quadro representacional em relação à pertença social que não favorece a produção 

identitária vinculada ao grupo dos residentes universitários, esse quadro inclui ainda a 

apreensão dos metaestereótipos em relação ao grupo produzidos no contexto 

universitário. 

O estudo II, por sua vez, indicou que, em situações específicas, os residentes 

passam a usar a categoria social ao qual fazem parte nas suas construções identitárias 

com o objetivo de legitimar as demandas e angariar recursos (materiais e simbólicos) 

para o grupo. O quadro de dificuldade em relação à assunção identitária vinculada ao 

grupo de pertença dos residentes universitários, apresentada através do estudo I é 

superado, como pode ser visto no estudo II, a partir da percepção pelos residentes que 

determinados contextos conferem à identidade social de residente universitário o poder 

para lutar em função do bem estar do grupo. 

Nesta dissertação, a principal perspectiva de análise das dinâmicas 

identitárias do grupo de estudantes residentes universitários é a teoria da identidade 

social de Henri Tajfel (1983a, p. 290) definida como “a parcela do autoconceito, que 

deriva do conhecimento do indivíduo da sua pertença a um grupo (ou grupos) social 

(is), juntamente com o significado emocional e de valor associado a essa pertença”. 
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Cada indivíduo operacionaliza certa variedade de identidades sociais que 

geralmente se apresentam de maneira estruturada nas diversas situações sociais que o 

mesmo vivencia. Sendo assim, outro aporte teórico importante às análises efetuados 

nesse trabalho é a consideração de que os contextos de interação modulam as dinâmicas 

identitárias. 

Podemos afirmar, a partir do presente trabalho, que as dinâmicas de 

produção identitária que se estruturam a partir de uma categoria social minoritária, não 

se efetuam facilmente para seus membros. Embora, sejam atualizadas como uma 

modalidade de conhecimento prático sobre si mesmo, orientado para a compreensão do 

meio social onde atuam. O reconhecimento dos valores que estruturam a sociedade, as 

influências danosas dos fenômenos do preconceito e dos estereótipos tendem a não 

favorecer a dinâmica de construção de conteúdos identitários entre os membros de 

grupos sociais minoritários. No entanto, em alguns contextos a assunção identitária 

relacionada a um grupo de pertença minoritário é necessária. Esse processo de 

identificação atua enquanto dispositivo político na legitimação das demandas 

relacionadas ao bem estar do grupo. 

Os resultados da nossa pesquisa permitiram que estruturássemos uma 

concepção própria a respeito do fenômeno da ambivalência em relação às identidades 

sociais vinculadas aos pertencimentos sociais minoritários. 

Apesar das relações entre as dinâmicas de construção de conteúdos 

identitários e as pertenças sociais minoritárias serem alvo de estudos desde a década de 

1960 e reconhecermos que grandes contribuições foram efetuadas durante esse período 

nas discussões sobre fenômenos sociais que se configuravam a partir de dinâmicas 

identitárias, almejamos contribuir, através do presente trabalho, com a apresentação da 

ambivalência enquanto uma das características próprias da relação entre as dinâmicas de 

construção de conteúdos identitários e as pertenças sociais minoritárias.  

Assim, este trabalho deixa demarcado que o campo de estudos sobre 

identidade pode e deve procurar novos fenômenos para o enriquecimento do seu quadro 

teórico, como foi o caso da caracterização da ambivalência enquanto elemento que 

define os processos de construção das identidades sociais vinculadas às categorias 

sociais minoritárias. Isso abre perspectivas futuras para as pesquisas sobre identidade 

em Psicologia Social.     

Porém, como qualquer outro trabalho, o nosso também deixa algumas 

lacunas. Uma delas, por exemplo, diz respeito a uma investigação mais acurada dos 
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efeitos do fenômeno da discriminação sobre as dinâmicas identitárias de membros 

pertencentes a grupos minoritários.  

Espera-se, no entanto, que outros estudos e a boa utilização das 

contribuições teóricas, oriundo tanto da Sociologia, quanto da Psicologia Social, onde 

agora também o presente trabalho se inscreve, consigam superar o imobilismo que, 

todavia poderia se instaurar no âmbito dos estudos sociais sobre os fenômenos 

identitários no seio da sociedade contemporânea. 

No entanto, não há dúvida que ainda haverá quem diga que projetos como o 

nosso sejam inviáveis e que não demonstre qualquer interesse em buscar alternativas 

teóricas e metodológicas para explicar os fenômenos sociais que denotam as 

dificuldades enfrentadas cotidianamente pelas minorias sociais, por quem procura 

produzir para si condições de autorreferência que melhore sua autoestima, num contexto 

social que tenciona no sentido de manter o Status Quo das relações intergrupais e de não 

permitir que essas minorias se afirmem em direção à consecução de melhores condições 

para si.  

Não é o caso de quem tem compromisso com avanço, mínimo que seja de 

um campo teórico notadamente complexo, como é o caso dos estudos sobre identidade e 

uma grande preocupação com o presente e o futuro de pessoas que, em meio a uma 

condição que é transitória, como é a condição de residente universitário, tecem suas 

trajetórias rumo a melhores condições para suas vidas, tendo por efeito a minimização 

das desigualdades atualmente encontradas na sociedade.  
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Anexo I 

 
Teste “Quem é Você?” 

1. Quem é você, me fale sobre (descreva) você em no mínimo 3 até 20 palavras? 

_______________; _______________; _______________; _______________; 

_______________; _______________; _______________; _______________; 

_______________; _______________; _______________; _______________. 

 

Roteiro de Entrevista 

2. Das características que você usou para se descrever, qual a que melhor define o 
que você é? 

________________________________________________________________ 

3. Se citou na auto-descrição RESIDENTE ou RESIDENTE UNIVERSITÁRIO, 
como se sente em relação a essa pertença? Gosta de ser? Está satisfeito com esse 
pertencimento?  

Por quê? 

________________________________________________________________ 

4. Quando você ouve falar em Residentes Universitários, quais as primeiras coisas 
que lhe veem à mente? 

________________________________________________________________ 

5. Como você acha que os Residentes Universitários são enxergados ou vistos pela 
comunidade universitária em geral (estudantes, funcionários e professores)? 

________________________________________________________________ 

6. Em relação à pergunta anterior, em sua opinião, as características apontadas são: 
Negativas; Neutras ou Positivas? 

________________________________________________________________ 

 

 

Gênero (M) (F) 

Idade:_____Curso: ______________________  

Cidade de Origem:_____________________Período na UFS:_____ NR:_____ 

Entrevistador._________________________________________________________ 
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Anexo II 
 

 
Roteiro para Grupo Focal 

 
Aquecimento: Perguntar para a pessoa (residente) mais próxima (a) o 
nome, o curso e há quanto tempo está na residência.  
 
Depois de todos apresentados, apresentar a situação para que discutam a 
respeito. 
 
Situação: 
 
O reitor da UFS tem algum tempo dedicado em sua agenda para receber 

pessoalmente estudantes que desejem ter com ele uma audiência para tratar 

de assuntos de interesse estudantil.  

Imagine que vocês teriam direito a uma dessas audiências com o reitor.  

 Questões: 

Como seria a apresentação de vocês e quais temas vocês gostariam de 
abordar nessa audiência?  
 
O que se pretende nessa atividade é observar se as apresentações, 
demandas e os temas abordados teriam referência às categorias 
“residente”; “residentes”; “residente universitário”; “residência 
universitária” e/ou “residentes universitários”.  
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Anexo III 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você foi convidado (a) a participar da coleta de dados de uma pesquisa sobre relações 

intergrupais, sob a responsabilidade dos pesquisadores Prof. Dr. Marcus Eugênio 

Oliveira Lima do Núcleo de Pós-Graduação em Psicologia Social da UFS e do 

mestrando Guilherme Fernandes Melo dos Santos. Trata-se de uma pesquisa que 

objetiva entender os fenômenos identitários entre estudantes universitários. Os 

resultados irão colaborar com o estudo e atuação na área da Psicologia Social. Sua 

participação consiste em responder algumas perguntas feitas por um entrevistador. O 

tempo de duração da entrevista é em média de 10 min.  

  O seu consentimento em participar da pesquisa estará fundamentado na garantia 

de que as informações apresentadas serão respeitadas, assim como: 

a) Você não será obrigado (a) a realizar nenhuma atividade para a qual não se 
sinta disposto (a) e capaz; 

b) Você não participará de qualquer atividade que possa vir a lhe trazer 
qualquer prejuízo; 

c) Você não será identificado (a) de forma alguma, já que a entrevista não 
permite identificação; 

d) Os resultados da pesquisa serão divulgados em meios de comunicação 
científica; 

e) Você poderá, a qualquer momento, solicitar aos pesquisadores que os seus 
dados sejam excluídos da pesquisa. 

 Essa pesquisa segue as diretrizes das Resoluções 196/96 e 304/2000 do 
Conselho Nacional de Saúde. 
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Anexo IV 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
 
Declaro ter conhecimento de que estou participando de um estudo 
conduzido pelo Grupo de Pesquisa “Normas Sociais, Estereótipos, 
Preconceito e Racismo” (NSEPR) e pelo “Núcleo de Pós-Graduação em 
Psicologia Social” (NPS/UFS). 
 
 
Meu consentimento fundamenta-se na garantia de que as informações 
apresentadas serão respeitadas e os nomes dos participantes da pesquisa 
não serão divulgados em hipótese alguma; 
 
Todas as informações terão o caráter estritamente confidencial e serão 
processadas de maneira a preservar o anonimato dos informantes; 
 
 
A pesquisa é orientada pelo Prof. Dr. Marcus Eugênio Oliveira Lima, que 
pode ser contatado pelo endereço eletrônico meolima@uol.com.br. 
 
Nomes: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 

 
 

mailto:meolima@uol.com.br

