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Resumo 

As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) brasileiras possuem o desafio de fortalecer 

ações de acesso e permanência, bem como de ofertar ensino público de qualidade a estudantes 

de origens e condições diversas. Nesse sentido, esta pesquisa colocou em discussão o tema da 

inclusão social em uma destas IFES da região Centro-Oeste. A partir de um olhar para a 

relação entre professores e estudantes, levantou-se informações sobre possibilidades e 

desafios no que se refere à inclusão social de estudantes oriundos de populações 

historicamente marginalizadas, como as pessoas com deficiência, negros, homossexuais, 

estudantes em condição de vulnerabilidade social, pessoas com transtornos mentais, entre 

outros. O referencial teórico desta pesquisa concentrou-se na Teoria Crítica da Sociedade e 

também se resgatou conceitos da Psicanálise. Optou-se pela abordagem metodológica 

qualitativa, por intermédio de um estudo empírico e exploratório. Os dados foram obtidos por 

meio de entrevistas semiestruturadas com professores universitários e a análise do material 

resultante da entrevista foi feita com referência na proposta de Minayo (2012). O compêndio 

da pesquisa aponta a autonomia de consciência e a disponibilidade para a experiência como 

possibilidade de direcionar a relação professor-aluno à finalidade de corroborar a inclusão 

social. 

 

Palavras-chave: Inclusão Social; Universidade Federal de Goiás; Relação professor-aluno. 
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Abstract 

 

Brazilian Higher Education Institutions face the challenge of strengthening access and 

permanence actions, as well as offering quality public education to students of diverse 

backgrounds and conditions. In this sense, this research discussed the topic of social inclusion 

in one of these Higher Education Institutions in the Midwest region. From a look at the 

relationship between teachers and students, information was raised about possibilities and 

challenges regarding the social inclusion of students from historically marginalized 

populations, such as people with disabilities, blacks, homosexuals, students in conditions of 

social vulnerability, people with mental disorders, among others. The theoretical background 

of this research focused on the Critical Theory of Society and also rescued concepts from 

Psychoanalysis. We opted for the qualitative methodological approach, through an empirical 

and exploratory study. The data were obtained through semi-structured interviews with 

university professors and the analysis of the material resulting from the interview was made 

with reference to the proposal by Minayo (2012). The compendium of the research points to 

the autonomy of conscience and the availability for the experience as a possibility of directing 

the teacher-student relationship towards the purpose of corroborating social inclusion. 

 

Keywords: Social inclusion; Universidade Federal de Goiás; Teacher-student relationship. 
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Introdução  

Historicamente, as IFES vêm enfrentando relevantes desafios no âmbito do acesso e 

da permanência de estudantes oriundos de grupos sociais que tiveram pouco ou nenhum 

ingresso na educação superior. Ao passo que pode ser identificada como campo de formação, 

no sentido de subsidiar o estudante em experiências de desenvolvimento de formas mais 

autônomas de se relacionar com seus pares, de adaptação e de transformação da realidade já 

existente, a universidade também é perpassada pelo preconceito que, em parte, se firma na 

injustiça social. Ou seja, mesmo tendo como função essencial a formação de indivíduos que 

possam refletir criticamente sobre a própria cultura – o que permitiria supor a construção de 

possibilidades de compreensão sobre as contradições sociais e transformação delas – a 

universidade, muitas vezes, reproduz a opressão social. 

Neste sentido, a intenção de realizar a presente pesquisa teve por base a experiência 

diária de atendimentos psicológicos realizados no setor de assistência à comunidade 

universitária, local muito procurado pelas pessoas que, por diversos fatores, estão com 

dificuldade de permanência na universidade. Nesta atuação profissional, notou-se que uma 

inserção efetiva na comunidade universitária resultou, para a população atendida, em 

diminuição dos agravos de saúde, em contribuição para a melhora da vida acadêmica e, 

consequentemente, em redução da evasão e dos afastamentos para tratamentos médicos. 

Além disso, esta prática de atendimentos possibilitou conhecer um pouco mais sobre a 

subjetividade destas pessoas que por questões relacionadas à condição de vulnerabilidade 

socioeconômica; às características étnico-raciais, de identidade de gênero e de orientação 

sexual; à condição de adoecimento mental; e ao fato de serem pessoas com algum tipo de 

deficiência
1
, não obtiveram êxito no processo de integração junto aos estudantes, técnicos 

administrativos em educação e professores. 

Nesta experiência profissional, reuniões, atendimentos e conversas com técnicos 

administrativos em educação, com professores, coordenadores de cursos e gestores, 

mostraram que o desafio da inclusão social possui uma dimensão ampla que atravessa a 

instituição totalmente. Os comportamentos individuais dos servidores e dos estudantes dão 

tom ao funcionamento da universidade, provocando transformações mais amplas deste fazer 

                                                             
1 Exemplos do que será referido como população historicamente marginalizada neste trabalho. 
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institucional. Isto permite a constatação de que intervenções individuais junto às pessoas em 

sofrimento emocional, decorrente da exclusão social, não são suficientes se forem a única 

prática realizada, mas ganha sentido quando inseridas em um conjunto de intervenções que 

alcancem a instituição por completo. 

Deste modo, considera-se que a inclusão social é um dos determinantes para a 

promoção de saúde da mesma forma que uma inserção saudável na comunidade universitária 

é condição importante para que o estudante não deixe a universidade. Neste sentido, 

profissionais que atuam no âmbito da saúde mental nas universidades possuem o papel de 

fortalecer a preparação da universidade para ser espaço efetivo de inclusão, visto que a 

contramão desta inserção social bem-sucedida pode ser o adoecimento mental e os demais 

agravos de saúde tão numerosos nas universidades, como afirmam Igue, Bariani e 

Milanesi (2008) e Osse e Costa (2011). 

Por outro lado, o olhar para a subjetividade do professor, no que se refere à relação 

professor-aluno, considerando os efeitos da cultura na constituição e transformação desta 

subjetividade e no contexto específico da UFG não foi objeto de numerosas publicações. 

Percebe-se que este estudo pode engrossar os referenciais bibliográficos com um material que 

considerou aspectos mais individuais e outros que compõem o meio externo ao indivíduo, 

sem perder de vista as especificidades de uma universidade que possui grande relevância 

acadêmica e social na região Centro-Oeste, como o estudo de Resende (2005) demonstra. 

Ademais, Carneiro (2013) aponta o quanto é fundamental problematizar a questão das 

diferenças com o intuito de não mais omitir a violência da discriminação e de não mais tecer 

elogios à diversidade que reproduzam a falta de legitimação destes grupos minoritários. 

Amaral (1998) também salienta a responsabilidade social de se produzir conhecimento que 

questione a discriminação social. Para a Psicologia, em seu viés crítico, este questionamento é 

ainda mais caro, visto que enquanto campo de saberes e de exercício profissional, esta ciência 

possui condições de contribuir para que a diferença significativa não culmine em exclusão, 

bem como para que os grupos minoritários tenham seus direitos assegurados. 

Assim, este estudo tem a relação professor-aluno como ponto de conexão entre a 

necessidade de inclusão social e os agentes da inclusão – professores e estudantes. Entretanto, 

sabe-se que a questão da inclusão social a partir da educação não se finda nesta forma de 

interação entre os agentes, uma vez que ela está inserida em um conjunto de fatores que se 
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inter-relacionam de modo complexo. Logo, a relação professor-aluno pode ser uma fonte de 

impasses e possibilidades frente à necessidade de redução do preconceito e efetivação da 

inclusão, pois tanto professores quanto estudantes são elementos fundamentais no processo de 

formação humana. Contudo, o este trabalho também considera que trata-se de um recorte 

necessário à pesquisa a seleção de um tema e que, por ser um recorte, não pode ser traduzido 

em uma resposta definitiva sobre a reparação da exclusão social. 

A partir dos elementos expostos acerca da diversidade humana e da inclusão social na 

educação superior, bem como da permanência de setores da sociedade comumente 

marginalizados na universidade, tem-se como problema a seguinte pergunta: “Na perspectiva 

dos professores da UFG, quais são os fatores presentes na relação professor-aluno que 

dificultam e favorecem a inclusão social dos estudantes oriundos de populações 

historicamente marginalizadas?”. 

A fim de buscar respostas para este questionamento, esta pesquisa valeu-se da Teoria 

Crítica da Sociedade como referencial teórico e recorreu-se a alguns conceitos da Psicanálise 

para aproximar-se do entendimento sobre a formação da subjetividade a partir da cultura. 

Deste modo, objetivou-se subsidiar interpretações acerca da rede complexa de fatores que 

caracteriza o preconceito e as possibilidades de inclusão no contexto da universidade. 

Partiu-se da premissa de que a diferenciação do indivíduo ocorre pela relação com o 

outro e somente através das relações sociais é que o indivíduo poderá sobreviver (Freud, 

1996b). Tanto a inserção deste indivíduo na cultura, quanto a oportunidade de transformação 

da cultura pelo indivíduo ocorrem por esse processo de internalização de uma objetividade 

que está fora de si mesmo. De igual modo, a diferenciação do indivíduo em relação à cultura 

depende de uma inserção nessa cultura – certo nível de adaptação, de pertencimento (Adorno, 

1995a). Assim, com esta referência acerca da formação da subjetividade humana, estabeleceu-

se objetivos que permitissem elaborar caminhos possíveis decorrentes do problema de 

pesquisa. 

O objetivo geral do presente estudo foi realizar levantamento de informações sobre 

aspectos que favorecem ou dificultam a inclusão social. Os objetivos específicos foram 

identificar como se dá a manifestação do preconceito na fala dos professores, quando se 

referem à relação professor-aluno; e verificar, na manifestação do preconceito contra o 

estudante, a influência da formação em licenciatura e da experiência do professor em cargo de 
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gestão. 

Tendo por base tais objetivos, considerou-se o estudo empírico, exploratório e de 

delineamento qualitativo como uma possibilidade adequada de interpretar as informações 

apresentadas pelos participantes. Como constata Martins (2004), a abordagem qualitativa 

permite uma investigação criteriosa sobre determinada realidade com o intuito de melhor 

apreendê-la e compreendê-la. Inicialmente, foi produzido um levantamento da literatura com 

o intuito de investigar os apontamentos sobre a temática abordada nesta pesquisa, na produção 

acadêmica atual e na legislação nacional. Em seguida, elaborou-se um levantamento de 

documentos da UFG, publicados nos sites institucionais, referentes a ações, programas e 

setores da universidade voltados à inclusão social. 

Após esta etapa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas – conforme Flick 

(2009) –, com uma amostra de docentes em exercício profissional na UFG, de modo que cada 

professor foi entrevistado uma única vez. Deste modo, as entrevistas foram efetuadas 

individualmente, em local definido por decisão compartilhada entre participante e 

pesquisadora e que permitiu a captação de áudio através de gravador de voz. A duração da 

entrevista foi de, incialmente, 75 minutos, com possibilidade de extensão por até 90 minutos 

e, após a gravação, os áudios passaram por processo de transcrição. 

Neste estudo a amostra considerada foi não representativa – visto que o enfoque foi o 

delineamento qualitativo e a finalidade foi de levantamento de informações – e foi composta 

por categorias com quantidades proporcionais de participantes, a saber: a primeira categoria 

foi de professores ocupantes de cargo de gestão em programas da UFG voltados para a 

inclusão social de estudantes universitários; a segunda categoria, cuja quantidade de 

participantes foi proporcional à categoria anteriormente citada, foi composta de professores 

que não ocupam qualquer cargo de gestão e possuem licenciatura; e a terceira categoria foi 

composta por professores que não ocupam qualquer cargo de gestão e não possuem 

licenciatura, ou seja, são exclusivamente bacharéis. 

Acrescenta-se ainda que, quanto às duas últimas categorias, os participantes 

convidados foram escolhidos a partir de cursos de graduação das grandes áreas de 

conhecimento definidas na tabela da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES, 2017) e, que os participantes da pesquisa foram professores de cursos 

diferentes, como meio de enriquecer o levantamento de informações. 
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Destaca-se que antes de selecionar os participantes, foi feito um levantamento a partir 

de sites da UFG sobre quais eram os professores que estavam em cargos de gestão de 

programas de inclusão. Ademais, a estratificação da amostra em categorias teve referência na 

concepção de formação humana presente na Teoria Crítica da Sociedade (Adorno, 1995a; 

1995b), bem como na possibilidade de sensibilização quanto aos prejuízos psicossociais 

oriundos do preconceito. 

Quanto aos critérios de exclusão, não participaram da pesquisa os professores que não 

atenderam às características das categorias da amostra, bem como aqueles que não puderam 

responder à entrevista verbalmente. Também não participaram da pesquisa, professores que 

estavam em condição de afastamento da universidade por quaisquer motivos. Os participantes 

foram convidados a envolverem-se na pesquisa através de seus e-mails disponibilizados 

publicamente nos sites da UFG e, quando não houve respostas, foram convidados 

pessoalmente no ambiente universitário. 

A análise das informações obtidas através das entrevistas foi realizada com referência 

na proposta de Minayo (2012). Pretendeu-se, com esta proposta de análise, compreender os 

sentidos elaborados pelos professores quanto à própria prática profissional, assim como 

identificar a relação desses sentidos com aspectos culturais que perpassam o professor, 

enquanto subjetividade singular e enquanto membro da comunidade universitária da UFG. 

Deste modo, inspirou-se no que Batista-dos-Santos, Lima e Nepomuceno (2010) sinalizam: 

“tal técnica se operacionaliza pelo constante movimento pendular entre interioridade e 

exterioridade, teoria e práxis, dado e mundo, indivíduo e sociedade” (p. 323). 

Para alcançar os objetivos deste estudo, organizou-se a dissertação em capítulos que 

cumprissem a função de contextualizar o tema e apresentar a pesquisa empírica. Desta forma, 

no primeiro capítulo abordou-se o tema da inclusão social na educação superior evidenciando-

se o impacto do preconceito na relação professor-aluno. Com base no levantamento de 

produções científicas e de documentos do âmbito da educação, apresentou-se marcos 

históricos acerca do processo de democratização da educação superior no Brasil e disso 

depreendeu-se que o aumento da diversidade entre estudantes universitários provoca impactos 

nas relações sociais e, especificamente, na relação professor-aluno. Portanto, as discussões 

sobre preconceito e sobre a experiência – na perspectiva de Adorno (1995a; 1995b) – em uma 
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relação que visa corroborar à formação emancipatória subsidiaram a constituição de um 

panorama sobre o desafio que é a inclusão social a partir da educação superior. 

No segundo capítulo realizou-se uma investigação acerca de fatores que condicionam 

a inclusão social na UFG, como o percurso da implantação das ações afirmativas e as 

características do trabalho docente nas universidades públicas. Esta investigação indicou que 

a UFG vem avançando nas decisões e ações institucionais que visam a inclusão social, mas 

que precisa desenvolver-se mais no âmbito da permanência dos estudantes historicamente 

marginalizados. Dentro deste âmbito, a discussão do capítulo também relevou que existem 

características do trabalho docente no contexto do desenvolvimento do capitalismo que são 

desafios substanciais para que a inclusão se efetive. 

No terceiro capítulo consta a apresentação da pesquisa empírica. Realizou-se uma 

descrição detalhada sobre procedimentos metodológicos e apresentou-se resultados oriundos 

da análise das informações obtidas nas entrevistas com os professores da UFG à luz do 

referencial teórico e dos documentos e produções científicas sobre esta universidade. O 

desdobramento fundamental deste capítulo é a perspectiva dos professores entrevistados 

acerca da relação-professor, bem como acerca da influência da cultura e das condições de 

trabalho nesta relação. 

Todos os processos da pesquisa que resultou nesta dissertação provocaram uma 

transformação subjetiva na própria autora e espera-se que isto se estenda à comunidade 

universitária e científica. Ainda que o tema da pesquisa seja um recorte, isto é, a análise de 

uma parte de uma questão mais ampla, o exercício dos processos da pesquisa possibilitou 

enxergar que a democratização da educação superior não pode ser transposta como inclusão 

social, mesmo que seja uma iniciativa que visa atenuar a injustiça social. De igual modo, a 

relação professor-aluno atravessada pela possibilidade de manifestação do preconceito – que é 

também um desdobramento da injustiça social – possui condicionantes presentes na cultura, 

como o desenvolvimento do capital, assim como o processo de socialização e de individuação 

de professores e estudantes – influenciado pelo inconsciente. 

Em suma, dentro das condições que foram explicitadas nas fontes de informações 

desta pesquisa, depreendeu-se que a inclusão social a partir da educação superior não é 

exclusivamente dependente da relação professor-aluno, mas uma relação professor-aluno 

orientada pelo objetivo de promover a emancipação pela relação com o conhecimento, pela 
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disponibilidade para a experiência e pela autonomia de consciência pode contribuir para a 

diminuição da manifestação do preconceito, fator este que é um obstáculo para a inclusão 

social. 
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Capítulo I: O contexto da democratização da educação superior e o desafio da inclusão 

social 

 

O tema da diversidade e da inclusão social na educação superior tem sido o foco de 

muitas discussões nacionais e internacionais, mas a perspectiva de enaltecimento das 

diferenças, que mascara as falhas das políticas públicas relacionadas à inclusão, ainda não foi 

superada completamente (Rodrigues & Abramowicz, 2013). Todavia, as IFES têm 

desenvolvido ações que objetivam reduzir a desigualdade de oportunidades e direitos, bem 

como atenuar a dívida histórica e social com os grupos marginalizados. 

Conforme a Secretaria de Educação Superior (SESu), houve aumento sem precedentes 

do número de matrículas em instituições de educação superior, resultado de políticas e ações 

de democratização e expansão. Ainda segundo este balanço da SESu, no ano de 2011, foi 

criada a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão Social 

(Secadi), responsável por políticas, programas e ações do Ministério da Educação que 

visassem democratizar a educação e efetivar a inclusão social neste mesmo âmbito (Brasil, 

2014). 

O Sistema de Seleção Unificada (SiSU), estabelecido em 2009, teve sua primeira 

seleção em 2010 e consiste em um sistema de âmbito nacional com fins de destinar os 

estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aos cursos oferecidos 

pela rede federal de educação superior (Gilioli, 2016). Junto a outras ações, o SiSU tem como 

meta democratizar o acesso à universidade, atenuar a desigualdade social e incentivar na 

educação superior a inserção de uma parcela da população brasileira que comumente era 

negligenciada quanto ao direito à educação. O SiSU representa, igualmente, a inserção da 

diversidade nas IFES, vez que cada universidade federal brasileira recebe, através deste 

sistema, estudantes oriundos das mais variadas regiões geográficas do país, o que incorre em 

diversidade cultural, socioeconômica, entre outras. 

Ainda que o SiSU tenha causado forte impacto na educação superior brasileira, não 

pode ser considerado como a única ação de inclusão social nas IFES. Desde os anos 2000, as 

universidades vêm estabelecendo medidas que atenuem a desigualdade social a partir do 

acesso a grupos marginalizados na educação superior. A implantação de ações afirmativas, 

por exemplo, é um marco histórico relevante para a mudança do perfil do estudante de 
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graduação.  

Conforme site da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): 

As AÇÕES AFIRMATIVAS são medidas especiais de políticas públicas e/ou ações privadas 
de cunho temporário ou não. Tais medidas pressupõem uma reparação histórica de desigualdades e 

desvantagens acumuladas e vivenciadas por um grupo racial ou étnico, de modo que essas medidas 

aumentam e facilitam o acesso desses grupos, garantindo a igualdade de oportunidade. É importante 

também não perder o foco, pois entre os fatos que nos levam a pensar na implantação das ações 

afirmativas existe o agravante do baixo nível de formação e capacitação do ensino fundamental e médio 

nas escolas públicas do Brasil. Ainda que essa problemática esteja arraigada em nossa historicidade, 

necessitamos de algumas respostas imediatas a essas demandas, por isso a importância de discutir e 
debater as causas faz-se necessária. Entender de forma ampla e consciente as Ações Afirmativas é 

também questionar o passado, efetivar o presente e planejar o futuro de forma consciente. 

“Consistem em políticas públicas (e também privadas) voltadas à concretização do princípio 

constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de 

idade, de origem nacional, de compleição física e situação socioeconômica (adição nossa). Impostas ou 

sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, elas 

visam a combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a 

discriminação de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade. De cunho pedagógico e não 

raramente impregnadas de um caráter de exemplaridade, têm como meta, também, o engendramento de 

transformações culturais e sociais relevantes, inculcando nos atores sociais a utilidade e a necessidade 

de observância dos princípios do pluralismo e da diversidade nas mais diversas esferas do convívio 

humano” (Gomes, 2001 apud “O que são ações afirmativas”, 2017). 

Frente ao exposto, observa-se que as ações afirmativas encaixam-se nas medidas 

voltadas para a inclusão e que estão, no contexto brasileiro, vinculadas à necessidade de um 

posicionamento das instituições acerca da discriminação enraizada na história do país. Na 

universidade em que se desenvolveu a pesquisa que originou esta dissertação, a UFG, o 

processo ocorreu de modo semelhante ao movimento que já acontecia em todo o Brasil. 

Criado em 2008, através da Resolução do Consuni nº 29/2008, o Programa 

“UFGInclui” aborda variados fatores necessários para a educação inclusiva. O programa 

apresenta novas diretrizes na perspectiva das ações afirmativas, como as que tratam do acesso 

através das cotas destinadas à população indígena, quilombola e oriunda de escolas públicas, 

contudo, também se destaca por orientar e considerar as ações que já eram desenvolvidas 

antes do UFGInclui e que se fazem presentes na atualidade, como as que permitem o 

acompanhamento acadêmico, psicológico e social mais aproximado junto aos que estão em 

processo de adaptação cultural e que iniciam sua trajetória na educação superior (UFG, 2008). 

A Política de Assistência Social ao Estudante (PASE) da UFG também foi implantada 

com foco na inclusão social e cria diretrizes para as ações voltadas ao apoio socioeconômico 

do estudante em vulnerabilidade social (UFG, 2017). A PASE é um instrumento da UFG, 

porém está vinculada a uma diretriz nacional, vez que pauta-se no Plano Nacional de 
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Assistência Estudantil (PNAES),
2
 que visa assegurar a educação enquanto direito social, o 

que deve ser traduzido em igualdade de acesso e permanência na educação superior pública 

(Brasil, 2007). 

Na perspectiva da assistência social ao estudante, as ações voltadas para promoção, 

prevenção e assistência em saúde da UFG também são fundamentais referências de suporte 

aos que são vítimas de discriminação. O Programa Saudavelmente, desde 2003, atua no 

desenvolvimento de ações de promoção à saúde mental dos estudantes, visando “atender 

interdisciplinarmente a demanda relativa aos transtornos psíquicos, emocionais e sofrimento 

mental em parceria com serviços da UFG e da rede externa (SUS, Planos de Saúde)” (UFG, 

2013). 

Os profissionais da universidade responsáveis por ações de saúde mental lidam com as 

consequências psicológicas decorrentes da dificuldade de enfrentamento de estressores que 

afetam o desenvolvimento acadêmico e diversos fatores da vida do estudante, bem como 

procuram provocar transformações na comunidade universitária a fim de evitar o adoecimento 

e aumentar a qualidade de vida (Ramos, 2012). 

Nesta mesma direção, a UFG, através da sua Política de Acessibilidade aprovada em 

2017, do Núcleo de Acessibilidade, criado em 2008 e do Sistema Integrado de Núcleos de 

Acessibilidade (SINAce), busca garantir o direito à educação e à acessibilidade; a educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva; e a justiça social. Como destaque mais recente 

desta iniciativa, tem-se a destinação de cotas para pessoas com deficiência nos processos 

seletivos da UFG, bem como o trabalho de acompanhamento acadêmico e de superação das 

barreiras que impedem a inclusão, desenvolvido pelos Núcleos de Acessibilidade (Dalla Déa 

& Rocha, 2017). 

Observa-se que a UFG segue na mesma direção que as políticas e ações nacionais de 

inclusão social na educação superior. Contudo, desafios ainda estão postos, de modo que se 

                                                             
2 O Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) possui como áreas estratégicas: 1. Permanência, cujas 

linhas temáticas são a moradia, a alimentação, a saúde (física e mental), o transporte, a creche e as condições 
básicas para atender pessoas com deficiência; 2. Desempenho acadêmico, na forma de bolsas, estágios 

remunerados, ensino de línguas, inclusão digital e fomento à participação político-acadêmica e o 

acompanhamento psicopedagógico; 3. Cultura, lazer e esporte, através de acesso à informação e difusão das 

manifestações artísticas e culturais e do acesso a ações de educação esportiva, recreativa e de lazer; e 4. Assuntos 

da juventude, pelas linhas temáticas: orientação profissional sobre mercado de trabalho, prevenção a fatores de 

risco, meio ambiente, política, ética e cidadania, bem como saúde, sexualidade e dependência química (Brasil, 

2007). 
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enfrenta processos de adoecimento relacionados à falha na inclusão social, assim como se tem 

índices significativos de evasão nas universidades. Portanto, este trabalho visou investigar, no 

nível das relações interpessoais de âmbito acadêmico, quais são as possibilidades de avançar 

nas práticas inclusivas e quais são os fatores que impedem este avanço.  

 

1.1 Democratização da educação superior 

 

No ano de 2006, foi submetida à avaliação da Presidência da República, a proposta de 

Projeto de Lei que estabelece normas gerais da educação superior, a regula no sistema federal 

de ensino, assim como altera e dá novas providências voltadas para a Reforma da Educação 

Superior no Brasil. Conforme consta na exposição de motivos do anteprojeto desta lei, há uma 

necessidade de democratização e qualificação das instituições de educação superior 

brasileiras, que é também justificada pelas metas fixadas pelo Plano Nacional de Educação. A 

concepção centraliza-se no intento de expandir, com qualidade e equidade, as oportunidades 

de ingresso nesse nível de educação, principalmente para a população de jovens entre 18 e 24 

anos (Brasil, 2005). 

Antes de analisar o documento, ressalta-se a importância tomar por base que, apesar 

de não ser uma discussão trazida pelo anteprojeto de lei da educação superior, é necessário 

realizar um questionamento sobre a noção de equidade. É fundamental salientar que este é um 

conceito cuja tradição vem dos estudos da escola inglesa de Sociologia e que a proposta 

emerge da necessidade de reconhecer que a desigualdade se faz presente não somente na 

cultura, mas também nas instituições, visto que “toda uma microssociologia da educação 

mostrou que as interações escolares e as expectativas recíprocas por parte dos professores e 

alunos beneficiavam os alunos oriundos das classes média e superior” (Dubet, 2001, p.13). 

Para o autor, dentro das salas de aulas e na instituição educacional, a desigualdade se faz 

presente, o que demonstra que a igualdade de oportunidades por si só não soluciona a questão 

e, a partir dessa compreensão, a noção de equidade começa a ser central nos estudos.  

Miranda (2009) observa que os “desdobramentos do capitalismo que se seguiram 

confirmaram o aprofundamento das desigualdades sociais e a força do contrato social na 

preservação das condições da legitimação dos processos de exploração” (p.30). Isto resultou 

em uma supressão da perspectiva de igualdade ou uma redefinição dela, que se daria através 
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do que a autora chama de um “liberalismo igualitário”, que se vale da concepção de equidade 

em detrimento da de igualdade. Portanto, a intensificação da desigualdade, provocou um 

movimento nas sociedades democráticas de expandir os direitos e a liberdade dos indivíduos, 

bem como ordenar as desigualdades socioeconômicas para assegurar benefícios aos menos 

favorecidos e “condições de igualdade equitativa de oportunidades” (Rawls, 2002 apud 

Miranda, 2009, p. 30). Logo, segundo a autora, “são redobrados os esforços para justificar as 

políticas orientadas para a promoção da equidade e não mais da igualdade, e é desse modo 

que a ela se refere, nos dias atuais, a maior parte dos textos oficiais e acadêmicos” (Miranda, 

2009. p. 30). 

Feitas as observações, retoma-se a análise do anteprojeto da lei da educação superior 

(Brasil, 2005). O documento que versa sobre os motivos que justificam a Reforma da 

Educação Superior apresenta, como um dos objetivos da reforma, corroborar para a superação 

das desigualdades e para a construção de um modelo capaz de conciliar crescimento 

econômico com justiça social. Como é possível observar no documento, à época – meados 

dos anos 2000 –, o Brasil apresentava um dos índices mais baixos da América-Latina de 

acesso à educação superior, para a faixa-etária de 18 a 24 anos de idade, bem como um 

número maior de matrículas nas instituições privadas do que nas públicas (Brasil, 2005). 

O documento ainda aponta que: 

No Brasil, a educação superior está desafiada a exercer um papel de liderança na construção de 

um projeto nacional de um país que aspira legitimamente a ocupar um lugar valorizado na divisão 

internacional do conhecimento. No início do século XXI, tornou-se uma necessidade urgente uma 

reforma da educação superior que signifique, no contexto democrático atual, um pacto entre o governo, 

as instituições de ensino e a sociedade, para elevação dos níveis de acesso e do padrão de qualidade 

(Brasil, 2005, p. 166). 

O sucesso nessa busca por lugar de destaque internacional para a educação superior no 

Brasil pressupõe que a universidade pública receba financiamento adequado, bem como tenha 

sua autonomia assegurada por condições políticas e institucionais. Portanto, considerando as 

representações da comunidade acadêmica e das organizações da sociedade civil, a reforma 

visa fortalecer a educação superior (Brasil, 2005). 

Com o intento de melhor caracterizar e justificar a necessidade da reforma, o 

documento faz um resgate da história mundial da universidade e da Reforma Universitária de 

Córdoba, na Argentina, em 1918 (Brasil, 2005). Ambos os marcos históricos mostram a 

potencialidade da universidade de transformar a si mesma, mas a experiência da Argentina 
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revela a singularidade de um perfil latino-americano de universidade que afirma seu 

compromisso social. 

Segundo este registro histórico, as universidades da América Espanhola e as primeiras 

faculdades profissionais no Brasil, no Século XIX, sofreram influência do padrão estatal 

napoleônico, fruto das mudanças trazidas pela Revolução de 1789 e da modernização que 

visava ter a universidade como meio para formar quadros profissionais para o Estado. Ou 

seja, somente no século XX é que se tem um modelo de universidade brasileira que não 

dissocia ensino e pesquisa (Brasil, 2005). 

O excerto a seguir, sintetiza o marco histórico em articulação com a proposta da 

reforma: 

13. Houve um ritmo bastante diferenciado na institucionalização das universidades latino-

americanas. Na América espanhola, a universidade se implantou desde 1538 (Santo Domingo) e, até 

fins do século XVII, constituiu-se uma rede de doze instituições, de norte a sul do continente (Córdoba 

em 1613). No Brasil, a universidade se formou tardiamente na primeira metade do século XX, embora 

tenha havido, durante o Império, escolas e faculdades profissionais. 

14. É nesse contexto histórico-institucional que a Reforma Universitária de Córdoba se 

tornou a principal referência para definir a identidade da universidade latino-americana baseada nos 
seguintes princípios: autonomia universitária, gestão democrática, gratuidade do ensino superior e 

compromisso social. Hoje, a construção de uma universidade pública, democratizada e comprometida 

com um projeto de nação, guarda sua inspiração básica nessas conquistas históricas, embora tenhamos 

assistido posteriormente a uma diversificação institucional da educação superior. Tal dinâmica, porém, 

incluindo a expansão da educação superior privada não nos deve afastar da missão fundadora da 

universidade latino-americana (Brasil, 2005, p.169). 

Assim, nota-se no documento a expectativa de construção de um sistema de educação 

superior que tenha como pilares o compromisso social. Isto é percebido pela proposta de 

expansão universitária que visa à equidade e à justiça social, bem como a qualidade 

acadêmica, que, neste documento, por vezes parece estar relacionada ao lugar de destaque no 

cenário internacional no âmbito do ensino e da pesquisa. 

A partir do anteprojeto de lei, também se depreende que a qualidade acadêmica tem 

sido mensurada pelo desenvolvimento no âmbito do ensino e da pesquisa no cenário 

internacional. Fica, então, o questionamento acerca da maneira pela qual a integração de 

estudantes oriundos de populações historicamente marginalizadas vai resultar em avanços na 

qualidade acadêmica preconizada pela reforma da educação superior no Brasil. Isto porque o 

documento não apresenta com clareza as estratégias pelas quais estudantes atravessados pela 

exclusão presente no desenvolvimento da cultura vão obter êxito na seletividade inerente aos 
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processos avaliativos das universidades e representar o Brasil na divisão internacional do 

conhecimento com sucesso. 

A pesquisa realizada nesta dissertação firmou-se na hipótese de que as estratégias para 

encarar esta problemática perpassem temas como: a garantia de condições de permanência nas 

universidades federais e a contraposição aos processos de exclusão do capitalismo presentes 

na cultura – colocando-se ênfase, a partir do recorte temático desta pesquisa, na relação 

professor-aluno voltada para a formação emancipatória, que pressupõe que a manifestação de 

preconceito seja atenuada. Estas temáticas orientaram o desenvolvimento das discussões 

apresentadas na dissertação. 

Neste sentido, observa-se que os aspectos mencionados no anteprojeto da reforma da 

educação superior no Brasil, referentes à superação das desigualdades e à justiça social, são 

retomados na IV Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação 

das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes, 2016). Isto porque esta pesquisa 

apresenta um panorama da expansão da educação superior no âmbito da graduação, ao revelar 

as características dos estudantes que estão frequentando as IFES no Brasil e ao apontar os 

desafios relevantes que ainda necessitam de enfrentamentos políticos e institucionais para que 

o país avance no sentido da educação inclusiva. 

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(Andifes) em conjunto com o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis (Fonaprace) realizaram a IV Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos 

Estudantes de Graduação das Instituições Federais de Ensino Superior. À época, a presidente 

da Andifes, Maria Lucia Cavalli Neder, introduz o trabalho com apontamentos que explicitam 

que em 2016 ainda existem desafios anunciados no anteprojeto da Reforma Universitária, a 

saber: 

Esta pesquisa tem por fim qualificar as heterogeneidades existentes entre os discentes para 

formular políticas de equidade e outras ações no âmbito das nossas universidades, que garantam a 

permanência e viabilizem o sucesso dos estudantes no ensino superior, pois para que o aluno possa 

desenvolver-se em sua plenitude acadêmica é necessário associar, à qualidade do ensino ministrado, 
uma política efetiva de assistência, em termos de moradia, alimentação, saúde, esporte, transporte, entre 

outras condições. 

Estamos certos que, por meio desta pesquisa poderemos avançar nas políticas de inclusão, já 

que a busca pela redução de desigualdades socioeconômicas faz parte da democratização da 

universidade. Com as ações, esperamos reduzir as taxas de retenção e evasão e também sensibilizar 

autoridades sobre a importância de criar, manter e ampliar programas para o aprimoramento de 

políticas de assistência estudantil na formação de cidadãos com bom desempenho acadêmico (Andifes, 

2016, p. XI). 
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Ressalta-se que as considerações da presidente da Andifes já sinalizam que a 

democratização da educação superior depende de condições adequadas de permanência. Isto 

porque:  

Como se constatará pela leitura deste relatório, o perfil dos estudantes das Universidades 

Federais demonstra uma mudança significativa, sobretudo no que diz respeito a crescente utilização do 

Enem a partir de 2009, à adesão das instituições federais ao Sisu e a vigência da Lei das Cotas, a partir 
de 2013. Além disso, a pesquisa mostra os gargalos e evidencia as necessidades de fomento para as 

demandas de assistência estudantil no Brasil (Andifes, 2016, p. XI). 

Essa importante constatação sobre o impacto das ações de democratização da 

educação superior na inclusão de setores marginalizados nas IFES, é igualmente confirmada 

pelo texto do coordenador nacional do Fonaprace também à época, Leonardo Barbosa e Silva, 

que diz que: 

A IV Pesquisa Nacional de Perfil dos Discentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
revela que a universidade caminha na direção de espelhar a composição social do país. A universidade 

é feminina e cada vez mais popular e negra. Sabemos que o diagnóstico extraído resulta de um processo 

de democratização do acesso, com programas, tais como o Enem/Sisu e a Lei 12.711/2012 (Lei de 

Cotas) que permitiram mais mobilidade territorial e justiça social e étnico-racial. Levamos para dentro 

da graduação pessoas que inauguraram nas suas famílias a presença neste nível de ensino. São jovens 

que orgulham e enchem de esperanças milhões de familiares que enxergam pela primeira vez a 

oportunidade da ascensão social. São também estudantes que realizarão o papel social das 

universidades no seu tripé ensino-pesquisa-extensão, aprendendo e criando conhecimento, dialogando-o 
com a comunidade.  

Mais do que isso, vemos mudar a cor dos cursos. Mesmo os mais concorridos sentem a 

presença negra. A universidade veste-se de povo. Entretanto, o melhor legado ainda está por vir. Serão 

estes negros e negras que tornarão igualmente diverso étnica e racialmente o mercado de trabalho para 

as profissões mais bem remuneradas. Racismos velados e preconceitos históricos se verão em xeque.  

Isso tudo é a Graduação nas IFES hoje, a prosperidade em potência, certificando o acerto nas 

escolhas de algumas políticas e prometendo vencer velhos gargalos. Todavia, promessas e potências ex-

põem da mesma forma a dimensão do atual desafio. Estudantes que ingressaram, agora querem ficar, 

querem permanecer e querem concluir seus cursos. Toda a dinâmica e todo o mecanismo das desigual-

dades sociais que graça fora das IFES, também opera em seu interior, dificultando a manutenção de 

vínculo ou diminuindo oportunidades (Andifes, 2016, p. XII). 

O texto de Leonardo Barbosa e Silva acrescenta também um fator relevante para a 

reflexão sobre as possibilidades das IFES consolidarem a inclusão social, que são as medidas 

que criam e alteram legislações e as que permitam que as IFES tenham força institucional 

suficiente para obter êxito na educação inclusiva. Observa-se no trecho seguinte a explicitação 

desta proposta. 

Para fazer jus ao atual quadro do perfil discente e dar continuidade ao processo de 

democratização das Universidades brasileiras, o Fórum Nacional de Pró-reitores de Assistência 

Estudantil sugere ao país um grande esforço na institucionalização e ampliação das políticas de 

assistência estudantil. As novas demandas exigem, com urgência, a transformação do Decreto 

7.234/2010 (PNAES) em política de Estado, isto é em lei federal, produzindo a estabilidade 
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institucional necessária. Exigem também o incremento regular dos recursos financeiros e das equipes de 

servidores na proporção do perfil de nossas IFES. De todos os estrangulamentos vividos, cremos que a 

superação destes nos permitiria produzir uma ação compatível com o desafio e contribuir com a 

permanência daqueles e daquelas cujos destinos as vulnerabilidades insistem em reduzir seus direitos. 

Isto posto, para deixar claro, entendemos que para que a educação seja um direito de todos e todas, a 

assistência estudantil também deve sê-lo (Andifes, 2016, p. XII). 

Percebe-se na apresentação da pesquisa, pelos textos da presidente da Andifes e do 

coordenador do Fonaprace, uma indicação veemente de que a democratização da educação 

superior deve se expandir na mesma direção que as políticas de inclusão e permanência. A 

própria pesquisa revela que as políticas de inclusão já desenvolvidas refletiram em aumento 

no acesso às IFES, porém, também aponta a assistência estudantil como elemento crucial para 

que o acesso seja sucedido pela permanência e pelo sucesso acadêmico. 

Para tal, com base no que expõem estes dirigentes, para o acesso seja sucedido pela 

permanência e, consequentemente, pelo sucesso acadêmico do estudante atravessado por 

processos de exclusão, faz-se necessário investimentos proporcionais às demandas das 

universidades – no âmbito financeiro e das políticas – na esfera dos processos de ensino-

aprendizagem, na assistência social ao estudante e nas equipes de servidores. 

A pesquisa remete os logros no processo de democratização da educação superior à 

Lei de cotas, ao Sistema Enem/Sisu, às ações políticas voltadas para a valorização real do 

salário mínimo, ao crédito, ao emprego e à renda, assim como ao crescimento dos valores 

financeiros do PNAES – que tem repercussão direta nas condições de permanência do 

estudante que possui renda familiar per capta inferior 1,5 salário mínimo (Andifes, 2016). 

Com tais constatações obtidas pelo estudo dos dados coletados na pesquisa, seu 

compêndio indica que: 

Primeiramente, se reconhecemos que 2/3 dos (as) discentes das IFES estão em situação de 
vulnerabilidade social e econômica, deve-se extirpar o velho mito de que as IFES são redutos da elite 

brasileira, argumento comumente utilizado para justificar o fim da gratuidade do ensino. Porém, deve-

se igualmente reconhecer que esta fração majoritária da população universitária possui sua permanência 

garantida por um instrumento jurídico frágil, o PNAES, enquanto este for somente um decreto 

presidencial ou simplesmente uma política de governo (Andifes, 2016, p. 245). 

Nota-se que a expansão do acesso à população historicamente marginalizada tem 

ocorrido, o que leva até ao questionamento histórico sobre a tradição elitista das universidades 

brasileiras, contudo, caso esse acesso não seja acompanhado de condições de permanência, o 

processo de inclusão não se efetiva. Portanto, o sucesso das políticas de acesso traz para as 

universidades o desafio de transformar-se para garantir o direito social da educação a um setor 
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populacional que não atende às demandas desta tradicional universidade elitista, pois não 

chegaram à universidade em condição de igualdade com os estudantes oriundos de altas 

classes sociais. 

A menção sobre a trajetória elitista da educação superior no Brasil faz-se necessária 

para compreender a mudança sobre o perfil do estudante de graduação. Considera-se, 

inclusive, fundamental apresentar informações sobre como o Brasil sofreu mudanças quanto 

ao acesso e à permanência de estudantes oriundos de populações historicamente 

marginalizadas em suas universidades. Para tal, resgata-se informações de pesquisas que 

apontam tais mudanças. 

Inicialmente, segundo Barreto e Filgueiras (2007), os profissionais com formação 

universitária que atuavam no Brasil obtinham seus diplomas fora do país. A partir da chegada 

da Família Real no território brasileiro é que as escolas médicas foram criadas na Bahia e no 

Rio de Janeiro. Contudo, esta mesma trajetória conta que o acesso ficou, durante muito 

tempo, restrito às camadas mais abastadas da sociedade. 

Somente na década de 1980, passados mais de um século e ainda enfrentando as 

dificuldades decorrentes do período ditatorial, é que as universidades do Brasil passaram por 

transformações sobre a mudança do perfil de seus estudantes consideradas por Vasconcelos 

(2010) como mais relevantes historicamente. Nesse contexto de luta pelo fim da Ditadura 

Militar e pela promulgação da nova Constituição Federal, as transformações no âmbito da 

assistência social passam a se expressar igualmente em preocupações com a assistência 

estudantil nas universidades (Vasconcelos, 2010). 

A autora ainda acrescenta o surgimento, em 1987, de dois espaços políticos de 

discussão sobre a educação no Brasil e, também, sobre aspectos da ordem da assistência 

estudantil: O Fonaprace e a Andifes (Vasconcelos, 2010). Nestes espaços, defendeu-se a 

igualdade no acesso às Instituições Federais de Ensino Superior, bem como as condições 

básicas de permanência e conclusão de curso pelos estudantes, com foco naqueles que 

deixavam as universidades ou ficavam retidos nela por dificuldades socioeconômicas. 

A Constituição Federal de 1988 representa um passo significativo na direção dos 

objetivos traçados pelos grupos citados ao apontar a educação como direito de todos e dever 

do Estado e a igualdade no que se refere às condições de acesso e permanência também como 

dever do Estado (Silva & Veloso, 2013). O PNAES, que visa assegurar a educação enquanto 
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direito social, o que deve ser traduzido em igualdade de acesso e permanência na educação 

superior pública, como já foi mencionado, foi outro marco relevante para a assistência 

estudantil (Brasil, 2007). 

Nesse sentido, a assistência estudantil deve ser o dispositivo que permite que cidadãos 

ingressem na universidade, mas também tenham condições de realizarem seus estudos com 

qualidade e permaneçam na instituição pelo tempo previsto de curso, garantindo a 

disponibilidade de vagas para outros estudantes. Para tal, faz-se necessário que o PNAES 

perpasse por todos os aspectos dos direitos humanos, tratando de questões como saúde, 

moradia, transporte, alimentação, acesso a instrumentais pedagógicos entre outras (Brasil, 

2007). Logo, é possível inferir que as diretrizes do próprio PNAES já demonstram ações que, 

se implantadas, podem favorecer a inclusão social. 

O documento elaborado pela Andifes, nos diretórios de 2007 e 2008, acera do Plano 

Nacional de Assistência Estudantil, expõe as diretrizes para que programas e projetos de ação 

assistenciais possam ser desenvolvidos nas universidades. O documento trata de elementos 

que permitam a garantia da inclusão social, da melhoria do desempenho acadêmico e da 

qualidade de vida do estudante. Igualmente, o documento evidencia a conveniência de 

articular a proposta das universidades de oferecer ensino de qualidade com uma política de 

assistência estudantil voltada para atender necessidades de moradia, alimentação, saúde, 

esporte, cultura, lazer, inclusão digital, transporte, apoio acadêmico entre outras (Andifes, 

2013). 

É possível depreender tanto da legislação que institui o PNAES, quanto pelo 

documento da Andifes que as condições de permanência não se resumem a repasse financeiro, 

mas ela se estende pelas necessidades, complexas e numerosas, que possui o estudante para 

obter sucesso acadêmico. Portanto, para alcançar níveis de igualdade e qualidade no percurso 

acadêmico, a desigualdade precisa ser atenuada – até que não implique em exclusão – a partir 

de todos estes parâmetros previstos na legislação e daqueles que emergirem da experiência 

dos estudantes na universidade – parâmetros estes já registrados em pesquisas, como a de 

Paula (2017), que comprova que o incremento das políticas de acesso e de assistência 

estudantil, não tem sido proporcional ao crescimento da permanência dos estudantes no 

sistema educacional, uma vez que as taxas de diplomação e de conclusão dos cursos de 

graduação ainda têm sido decrescentes. 
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Lima e Bianchini (2016) apresentam uma discussão acerca da educação superior como 

direito social e seu processo de democratização no contexto do SiSU com o uso dos 

resultados do Enem e sob a influência do neoliberalismo e do processo de globalização do 

capitalismo. O artigo é fruto de parte de uma pesquisa realizada em uma universidade pública 

e se baseou em uma pesquisa de cunho descritivo analítico, com referência em fontes 

bibliográficas, documentos oficiais e dados empíricos do sistema de gestão de atividades 

acadêmicas da universidade em que a pesquisa foi desenvolvida. Esta pesquisa contribui para 

a presente discussão, pois apresenta a democratização da educação superior, a partir de 

políticas educacionais, como um processo diretamente influenciado pelas mudanças 

estruturais na economia, na política, na cultura e nas relações sociais que são inerentes ao 

Estado neoliberal e à globalização. 

No que concerne à economia, destaca-se o processo de liberalização e a 

competitividade no mercado; na política, o neoliberalismo estabelece a redução de medidas 

protecionistas, fragiliza a regulamentação de direitos sociais e os limites entre o público e o 

privado se tornam cada vez mais tênues; já na cultura a educação é percebida como parâmetro 

estratégico para a competitividade nacional e como possibilidade de desenvolvimento 

econômico ao viabilizar aumento de produtividade, de ascensão social e de redução da 

desigualdade social. Em uma perspectiva mais ampla, não é assegurada a ação pública do 

Estado nacional, o que incorre em passagem de responsabilidades do Estado para o mercado 

capitalista, que se orienta pela lógica de um poder de consumo individual e familiar (Lima & 

Bianchini, 2016). 

Para os autores o “processo de democratização pressupõe igualdade de condições de 

escolha, acesso e permanência em cursos e instituições de educação superior, de forma que o 

segmento estudantil represente a diversidade social existente na composição da população em 

geral” (Lima & Bianchini, 2016, p. 497). Ou seja, no contexto do neoliberalismo, a 

democratização da educação superior é uma necessidade, mas, contraditoriamente, as 

condições para que ela se efetive não são coerentes com esta proposta, fundamentalmente, 

porque não há igualdade de condições entre os que vão ingressar nesse nível de educação. 

Conforme a pesquisa: 

No Brasil, a história da educação superior registra políticas de expansão estimuladas pela 

economia capitalista e por pressões de lutas sociais por direitos humanos, mas prevalece a oferta pela 

via privada, com a presença de uma tímida participação do setor público, diretamente pela oferta de 
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vagas em instituições oficiais e indiretamente por concessão de bolsas de estudo em instituições 

privadas. 

A seletividade da educação superior no Brasil ocorre na relação candidatos/vagas, nas vagas 

ociosas e retenção do estudante no percurso escolar, na hierarquização de cursos, turnos e instituições, 

bem como na composição do segmento estudantil em relação à origem escolar, capital cultural, 

condições socioeconômicas, identidade de gênero e étnico-racial, etc. Essa seletividade é regulada pela 
ação estatal, desde o Império, por meio de aparatos normativos de critérios de acesso, exames de 

admissão, vestibulares ou processos seletivos. Assim, a base legal orientou cursos preparatórios, 

exames escritos e orais por cursos, vestibulares com prova única ou provas em duas etapas, vestibulares 

unificados por região e instituição e outras variedades, porém sem garantir eficácia no processo de 

democratização desse nível de ensino (Lima & Bianchini, 2016, p. 497e 498). 

A pesquisa também aponta que o SiSU emerge nesse cenário como uma medida de 

democratização da educação superior, contudo, nota-se nas universidades a não permanência 

em cursos de graduação, seja pela alta mobilidade entre cursos, seja pela evasão e a 

consequente geração de vagas ociosas, que podem ser indicadores de precariedade das 

condições de permanência e de falta de sucesso acadêmico. Os autores concluem que não há 

efetivação da educação superior como direito e justiça social no capitalismo contemporâneo 

justamente porque não há igualdade de condições. Logo, o “acesso é condicionado por formas 

de organização de classes sociais na luta por direitos humanos, mas as diferenças e 

desigualdades na hierarquia social se reproduzem pela diversificação institucional, de cursos, 

localização e modalidades de ensino” (Lima & Bianchini, 2016, p. 500). 

Nessa direção, a discussão caminha para a reflexão sobre as políticas que visam 

reduzir a desigualdade para garantir a real democratização da educação superior, bem como a 

inclusão da população historicamente marginalizada. Estas ações se mostram relevantes no 

alcance de seus objetivos, contudo ainda apresentam contradições e limites, uma vez que, para 

romper com o processo de exclusão social, é importante que estes setores populares sejam 

incluídos neste nível de educação e na sociedade com qualidade (Lima & Bianchini, 2016). 

Gentili (2009, p. 1062-1063) apud Lima e Bianchini (2016) demonstra uma condição 

necessária para o êxito dos processos que pretendem ser inclusivos, a partir da conceituação 

dos termos que realiza neste trecho: 

A exclusão é uma relação social, e não um estado ou posição ocupada na estrutura institucional 

de uma determinada sociedade. Dessa forma, os que estão excluídos do direito à educação não estão 

excluídos somente por permanecerem fora da escola, mas também por formarem parte de um conjunto 

de relações e circunstâncias que os afastam desse direito, negando ou atribuindo-lhes esse direito de 

forma restrita, condicionada ou subalternizada. 

[...] 
A inclusão é um processo democrático integral, que envolve a superação efetiva das condições 

políticas, econômicas, sociais e culturais que historicamente produzem a exclusão. [...]. Em outras 

palavras, a inclusão educacional é um processo que se constrói em oposição às forças e tendências que 
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produziram e historicamente produzem a negação do direito à educação dos mais pobres e excluídos 

(p.502). 

Como conclusão desse levantamento, ainda que assinale que existem outros 

mecanismos de seletividade que não foram apresentados na pesquisa, Lima e Bianchini 

(2016) apontam que: 

Em síntese, entende-se que ocorre no Brasil um movimento político na direção da 

massificação da educação superior, ainda não consolidado em termos de ingresso quantitativo de 

estudantes, mas desigual pela diversificação institucional e de cursos nas áreas de conhecimento, bem 

como pela condição de permanência e sucesso acadêmico. Após o ingresso no curso/área de 

conhecimento, ocorre um processo de seletividade interna, tendo como uma das evidências a retenção, 
o cancelamento e o trancamento de matrícula, provocando desperdícios de vagas e exclusões de 

oportunidades de acesso (p. 502). 

O estudo de Lima e Bianchini (2016) destaca a relevância de não compreender o 

processo de democratização da educação superior como um fenômeno que evolui 

naturalmente a partir das políticas de acesso, pois nesse processo há muitas contradições que 

se tornam visíveis quando se confronta os índices de acesso com os de evasão. De modo 

semelhante ao que ocorre na pesquisa da Andifes (2016), a conclusão é de que os desafios são 

significativos, pois há a necessidade de fortalecer as medidas que visem a igualdade e que têm 

o potencial de possibilitar o sucesso acadêmico. 

Ao cabo dessa discussão, retoma-se o escopo inicial de fazer uma leitura sobre o 

processo de democratização da educação superior nas universidades brasileiras observando os 

desafios no âmbito da inclusão. Percebe-se, através da investigação apresentada acima, que há 

um movimento nacional de inserção de grupos cada vez mais numerosos e heterogêneos da 

população nas universidades. À medida que aumenta a complexidade do contexto social do 

qual se origina este jovem que conclui o ensino médio, crescem os desafios para assegurar a 

permanência deste estudante. 

Em linhas gerais, este levantamento bibliográfico sobre a democratização da educação 

superior revelou que a inclusão prescinde, necessariamente, de medidas legalmente 

legitimadas de garantia de permanência na universidade. Os mais diversos setores 

populacionais historicamente excluídos da educação superior, como os negros (quilombolas e 

não quilombolas), os indígenas (aldeados e não aldeados), os que sofrem preconceito devido à 

identidade de gênero ou à orientação sexual – como travestis, transexuais e homossexuais –, 

as pessoas com deficiência, as pessoas com transtornos mentais que exigem tratamento 

contínuo e as pessoas em condição de vulnerabilidade social – que por vezes, reúnem 
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características de vários outros setores excluídos socialmente – têm chegado à universidade 

por intermédio das políticas de inclusão voltadas para o aumento do acesso na universidade, 

porém têm enfrentado relevante dificuldade de obter sucesso acadêmico e as possíveis 

transformações sociais que poderiam resultar da formação universitária. 

Nota-se, principalmente nos documentos produzidos por instâncias do Poder 

Executivo que versam sobre as políticas de inclusão na educação superior, a grande 

expectativa de transformação social através do aumento do acesso. Entretanto, as pesquisas 

sobre a temática, ainda que considerem que estas políticas trouxeram para dentro da 

universidade setores da população que não faziam parte dela, fazem a crítica sobre o 

fenômeno ao levantarem informações acerca da permanência e dos índices de evasão de 

estudantes pertencentes a estes setores populacionais. 

Santos Junior e Real (2017) realizam um levantamento de estudos acerca da evasão de 

estudantes em cursos de graduação realizados a partir de 1990 no Brasil. Este levantamento 

revelou que trabalhos que analisam a evasão na educação superior datam predominantemente 

das décadas de 1990 e 2000, o que coincide com o processo de expansão da educação superior 

e, posteriormente, com a implementação de ações direcionadas para a permanência. 

Identificou-se na pesquisa de Santos Junior e Real (2017) que, em geral, os estudos 

sobre a evasão na educação superior brasileira apresentam-se divididos por temáticas, fato 

que, na perspectiva dos autores, aponta para um limite na leitura ampla do fenômeno, vez que 

há um baixo potencial de generalização e há certa divergência quanto às conclusões na 

análise, principalmente, no que concerne a causas e estratégias de controle da evasão. 

Sem desconsiderar esta recomendação de Santos Junior e Real (2017), realiza-se uma 

leitura temática da evasão, fazendo o vínculo dela com o já mencionado conceito de exclusão 

e com o fenômeno do preconceito para acrescentar mais um elemento de análise a essa rede 

de componentes que condicionam a evasão. Ou seja, não há qualquer pretensão de definir 

causas da evasão, mas de aprofundar a visão sobre como o preconceito pode atuar como um 

fator condicionante da evasão e como ele pode, quando presente nas relações sociais, mostrar-

se como um impedimento para a inclusão social, da mesma forma que a redução da 

manifestação do preconceito é um catalizador da educação inclusiva que, por sua vez, pode 

repercutir na redução da evasão na educação superior.  
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1.2 A manifestação do preconceito nas relações sociais, com enfoque na relação 

professor-aluno 

 

Analisar o processo de democratização da educação superior, considerando aspectos 

históricos do desenvolvimento da cultura, e os estudos que fazem a crítica deste movimento 

nacional da educação, revela os avanços no sentido do aumento da diversidade e os impasses 

para a inclusão em uma cultura cuja desigualdade social é tão significativa. Contudo, a 

relevância da transformação social que a educação pode provocar subsidia a próxima etapa 

desta investigação, na qual se realizou um estudo acerca do preconceito, com vistas a desvelar 

os meandros desse fenômeno presente nas relações crivadas pela desigualdade social. 

A relação professor-aluno já se caracteriza pela assimetria nos papéis sociais, haja 

vista que as expectativas sobre a figura do professor são diferentes daquelas depositadas sobre 

o papel do estudante. Essa diferença é intensificada quando esta relação passa a estar marcada 

pelas necessidades resultantes dos vários âmbitos da exclusão vivida pelo estudante na relação 

com a cultura. O professor, que aparentemente estaria incluído por estar na instituição como 

trabalhador e amparado pelo conhecimento que pretende transmitir, é abalado pelas tantas 

necessidades de estudantes com origens e condições diferentes de se identificar com o 

conhecimento transmitido por ele.  

Portanto, a análise que se segue tem como substrato as universidades federais, que, 

como a UFG, já estão convivendo com a diversidade de cultura, de etnia, de condições 

socioeconômicas, de gênero, de orientação afetivo-sexual, de condições físicas e mentais. É 

desse cenário que se origina, nesse momento, a discussão sobre o preconceito na relação 

professor-aluno com referência na Teoria Crítica da Sociedade e em conceitos da Psicanálise. 

Inicialmente, ressalta-se que esta abordagem opõe-se a qualquer análise que centralize 

na figura do professor ou do aluno toda a potencialidade ou todo o fracasso dos fenômenos 

concernentes ao processo de formação. Espera-se não reproduzir a perspectiva higienista, que 

já utilizou a Psicanálise para pensar o campo da educação como se ela fosse somente um 

instrumento de diagnóstico e de adaptação de crianças que não se conformavam 

adequadamente à escola, considerando que esta, enquanto instituição, não tinha que ser 

repensada frente às dificuldades dos estudantes (Batista, 1999). Perdia-se de vista, deste 

modo, a clareza sobre a desigualdade socioeconômica oriunda da divisão da sociedade em 
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classes e sobre o fato de que a escola também vai ver em seu interior os fenômenos da cultura 

reproduzidos nas relações e permeando o processo formativo. 

A Teoria Crítica da Sociedade apresenta uma leitura sobre o preconceito que leva em 

conta tanto os elementos presentes na cultura, que, a partir das relações sociais, são 

transmitidos aos indivíduos, quanto à expressão singular destes elementos no psiquismo 

individual. Ademais, analisa a cultura e o indivíduo por meio de parâmetros conceituais das 

teorias marxiana e psicanalítica. Contudo, outras teorias já fizeram diferentes conceituações 

sobre o preconceito, como é apresentado no excerto a seguir: 

No passado, outros sentidos foram dados ao termo preconceito. Marcuse (1972) mostra que no 

movimento da contra-reforma - que visava restaurar o poder dos nobres e da igreja que fora tomado 
pela burguesia - o termo preconceito foi utilizado e defendido para representar os dogmas que deveriam 

ser aceitos para que não se gerasse um caos social. Do lado oposto, Kant (1992) propunha a autonomia 

da razão como antídoto ao preconceito que se dirigia ao apego aos dogmas que impediam que cada um 

pudesse pensar por si próprio e assim sair de seu estado de menoridade. Foucault (1978), por sua vez, 

mostra como a loucura de fenômeno de significado coletivo se transforma em doença mental com 

significado quer médico quer psicológico, ao mesmo tempo em que descreve como crime, que até o 

século passado era basicamente considerado devido às circunstâncias sociais, passa a ser considerado 

também como produto da história de vida individual (ver Foucault, 1977). 

[...] 

Ainda segundo Duckitt (1992), as teorias sobre o preconceito, que foram desenvolvidas neste 

século, podem ser agrupadas da seguinte forma: 
1. teorias que utilizam conceitos psicanalíticos para explicá-lo como produto de mecanismos de defesa 

que surgem frente à frustração. Os indivíduos preconceituosos procurariam um objeto para justificar a 

sua insatisfação com a situação devida; 

2. teorias que consideram que o preconceito resulta de perturbações no desenvolvimento de estruturas 

psíquicas, o que levaria o individuo a tomar-se predisposto a ele; 

3. teorias para as quais o preconceito é fruto da socialização, ou seja, os indivíduos se adaptariam às 

normas e aos valores culturais transmitidos; 

4. teorias que julgam ser o preconceito um produto dos conflitos entre interesses sociais diversos; e 

5. teorias que consideram ser o preconceito um problema cognitivo. Ou seja, os indivíduos para poder 

compreender o mundo, simplificam-no através de estereótipos. (Crochík, 1996, p 54 e 55). 

Ainda conforme Crochík (1996), estas teorias por ele agrupadas nas cinco categorias 

acima são diferentes, mas podem ser consideradas complementares, o que significa que todas 

trazem contribuições para a análise de um fenômeno tão complexo. Também é prudente 

salientar que a articulação dos temas indivíduo, cultura, formação do preconceito e educação 

não é um debate exclusivo da Teoria Crítica da Sociedade, tampouco da Psicanálise. 

Teorias que não se pautam na concepção de inconsciente como principal organizador 

do psiquismo contribuem sobremaneira para a superação dos desafios da exclusão no âmbito 

educacional. Contudo, a escolha desse percurso teórico deu-se por considerar-se a Teoria 

Crítica da Sociedade como um eixo que articula, sem perder de vista a complexidade do 
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fenômeno e as contradições sociais, fatores sociais e individuais da formação humana e, por 

consequência, da formação do preconceito e da inclusão social a partir da educação. 

Assim, essa análise está baseada na premissa de que a inclusão social da população 

historicamente marginalizada tem como um de seus condicionantes o preconceito. Por isso, é 

válido realizar a tentativa de compreender como se dá a formação do preconceito, 

considerando que ele possui uma raiz que se expressa na subjetividade individual de forma 

inconsciente e uma raiz social que tem como fonte a própria cultura. 

Crochík (2006) considera-se que: 

Para se estudar e entender o preconceito, é necessário recorrer a mais de uma área do saber. 

Embora esse seja um fenômeno também psicológico, aquilo que leva o indivíduo a ser ou não ser 
preconceituoso pode ser encontrado no seu processo de socialização, no qual se transforma e se forma 

como indivíduo. Ou seja, aquilo que permite ao indivíduo se constituir é também responsável por ele 

desenvolver ou não desenvolver preconceitos. A sua manifestação é individual, assim como responde 

às necessidades irracionais do indivíduo, mas surge no processo de socialização como resposta aos 

conflitos aí então gerados. 

O processo de socialização, por sua vez, só pode ser entendido como fruto da cultura e de sua 

história, o que significa que varia historicamente dentro da mesma cultura e em culturas diferentes. 

Como tanto o processo de se tornar indivíduo, que envolve a socialização, quanto o do 

desenvolvimento da cultura tem se dado em função da adaptação à luta pela sobrevivência, o 

preconceito surge como resposta aos conflitos presentes nessa luta. E, assim, para se poder pensá-lo é 

necessário utilizarmos conceitos da Psicologia e da Sociologia, dentro de uma perspectiva histórica 
(p.13). 

Tomou-se por base as considerações teóricas de Crochík (2006) para se compreender a 

interação entre fenômenos da cultura, a manifestação do preconceito que ocorre no indivíduo 

e a relação entre indivíduos que podem manifestar ou não preconceitos, a depender de que 

posição ocupa nos conflitos presentes na luta pela sobrevivência. Como a análise da 

democratização da educação superior mostrou, o intento nacional de crescimento econômico a 

partir de uma inserção de qualidade na divisão internacional do conhecimento, bem como os 

desdobramentos do capitalismo na cultura influenciam a luta pela sobrevivência a partir da 

competitividade, o que incide sobre a manifestação do preconceito nas relações. 

Igualmente, destaca-se que: 

Para se falar em indivíduo, deve-se pressupor uma esfera de intimidade ou de interioridade, 

que se contraponha a uma esfera exterior, mas é uma interioridade que surge a partir desse mesmo 

exterior, o que implica que o indivíduo é produto da cultura, mas dela se diferencia por sua 

singularidade. Quando o indivíduo não pode dela se diferenciar, por demasiada identificação, torna-se o 

seu reprodutor, sem representar ou expressar críticas que permitiriam modifica-la, tornando-a mais 
justa; se o indivíduo somente se contrapõe a ela, não se reconhecendo nela, coloca a própria 

possibilidade da cultura em risco. 

Em nenhum desses dois casos é possível falar em indivíduo com autonomia de consciência e 

espontaneidade da experiência, em ambos os casos, o terreno está semeado para o desenvolvimento de 
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preconceitos. No primeiro caso, porque a fragilidade individual nega a própria capacidade de refletir e 

experimentar os objetos fornecidos pela cultura e de pensar as representações que a eles atribui; no 

segundo caso, pelo fato de o indivíduo não conseguir perceber que a sua visão preconcebida da 

realidade é devido à sua própria dificuldade em considerar a cultura como fonte de seu 

desenvolvimento e, assim, poder julgar a si mesmo e aos outros como frutos dela (Crochík, 2006, p. 

15). 

A citação acima mostra que existe uma relação dialética presente entre individuo e 

cultura. E essa é a premissa para analisar a relação entre professores e estudantes oriundos de 

populações historicamente marginalizadas nesta dissertação. Ademais, o trecho contribui a 

esta discussão ao apontar que esta relação dialética ocorre pela via de processos de 

identificação e, portando, considera-se salutar explicitar algumas características do processo 

de identificação, pois ele vai interferir na possibilidade de autonomia de consciência, ou de 

autorreflexão crítica, e na espontaneidade ou disponibilidade para a experiência, fatores 

constitutivos da formação humana que almeja a emancipação, como afirma Rodrigues (2011) 

no excerto da tese em que explicita que a “instituição universidade não pode abrir mão de se 

constituir como formação humana em que a docência e a discência se fazem em uma relação 

de busca do saber” (p. 56). 

Neste sentido, para compreender a concepção de relação professor-aluno que está se 

delineando e que tem como um de seus elementos o processo de identificação, recupera-se do 

Dicionário de Psicanálise o conceito de identificação, definido como: 

Termo empregado em psicanálise para designar o processo central pelo qual o sujeito se 
constitui e se transforma, assimilando ou se apropriando, em momentos-chave de sua evolução, dos 

aspectos, atributos ou traços dos seres humanos que o cercam (Roudinesco & Plon, 1998, p.363). 

Em vista desta conceituação, nota-se que tanto professores quanto estudantes vão se 

apropriar de características de outras pessoas com as quais se relacionam ao longo da história 

de vida, logo, seus papéis sociais vão se expressar na relação sob a influência dos processos 

de identificação. Portanto, as trajetórias da cultura e do próprio indivíduo condicionam a 

relação professor-aluno, contudo esta relação também é palco para o estabelecimento de um 

novo processo de identificação. 

Parte-se de tais considerações para colocar em questão como a leitura pelo viés 

psicanalítico pode conectar o momento da formação que se dá na relação professor-aluno com 

a possibilidade de manifestação do preconceito e de inclusão social na educação superior. 

Deste modo, o estudo da subjetividade individual, dando relevância ao inconsciente como um 

dos sistemas determinantes da relação entre professor e aluno, deve cumprir o objetivo de 
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abrir caminhos para a o fortalecimento de uma formação emancipatória (Adorno, 1995a; 

1995b). Em outros termos, a questão não se encerra no indivíduo, mas ele potencialmente 

possui condições de criticar e transformar em algum nível aspectos da cultura que lhe são 

impostos e que reforçam a desigualdade social e seus desdobramentos. 

A partir deste destaque, é possível dar contorno à concepção quanto à abordagem do 

professor em relação ao aluno, na qual se enfatiza a aproximação compreensiva e não 

opressora que deve partir do professor. Uma das contribuições que a psicanálise pode dar à 

educação, no que se refere à relação professor-aluno, encontra-se na experiência do professor 

de interagir com a camada psíquica do aluno ainda não completamente moldada pelos 

processos civilizatórios, ou seja, a riqueza deste relacionamento baseia-se na impossibilidade 

do inconsciente ser tomado em sua totalidade pela razão (Batista, 1999). 

Por esse viés, visualiza-se dois caminhos decorrentes da relação professor-aluno no 

que se refere à manifestação do preconceito: a intensificação e a diversificação da 

manifestação do preconceito, quando se tem uma personalidade predisposta e uma cultura que 

exacerba a desigualdade social; e a experiência do professor com os alunos pertencentes a 

populações historicamente marginalizadas como forma de reduzir a manifestação – explícita e 

sutil – do preconceito. 

Em Adorno (1995a; 1995b) tem-se que a disponibilidade para a experiência – no nível 

do pensamento, dos afetos e dos comportamentos – é um fator essencial para a formação, e, 

partindo do mesmo fundamento, Crochík (1998) também considera que a experiência 

resultante da interação do sujeito com a cultura possibilita as modificações subjetivas e as 

transformações sociais. 

De igual modo, é válido enfatizar que as condições para que a experiência, entre 

professores e alunos no processo de formação, alcance a emancipação não estão naturalmente 

estabelecidas. As pesquisas de Resende (2005) e de Crochík et al (2011) demonstram que 

condições objetivas de trabalho na instituição educacional, o momento do desenvolvimento 

civilizatório da cultura e as características dos alunos formados por certo professor são fatores 

diretamente ligados à abertura subjetiva para a experiência, mas também para a indisposição 

para a relação com sujeitos que não correspondem às características esperadas por este 

professor. 
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Como Crochík (1998) demonstra em sua pesquisa sobre o estudo da subjetividade pela 

Psicologia, “a subjetividade não é somente fruto das circunstâncias sociais atuais, embora 

estas sejam fundamentais, mas também de um projeto histórico implícito no desenvolvimento 

de nossa civilização” (p.70). De modo semelhante, ressalta-se esta consideração inicial para 

não perder de vista que a reflexão acerca do fenômeno do preconceito precisa ser complexa e 

tem como um de seus determinantes o processo de socialização, através do qual o indivíduo 

torna-se humano, e que essa formação da subjetividade humana é influenciada pelo 

desenvolvimento histórico da cultura (Crochík, 2006). 

Freud (1996b) já em 1930, no texto “O Mal-Estar na Civilização”, apresenta a 

constituição da subjetividade a partir, primeiramente, da indiferenciação entre o indivíduo e o 

mundo externo – fase da predominância do princípio do prazer. Frente às impossibilidades de 

satisfação, secundariamente, a subjetividade se constitui a partir da diferenciação do indivíduo 

em relação ao mundo externo – na fase do desenvolvimento do princípio da realidade –, 

quando o indivíduo percebe que no mundo externo encontram-se as fontes de satisfação e não 

nele mesmo, assim como começa a ter a noção temporal de presente, passado e futuro. 

Oliva (2016) menciona as considerações de Freud no texto “Psicologia dos grupos e 

análise do ego” para salientar que a consciência moral também é um dos fatores que vão 

influenciar o processo de socialização e de individuação. 

Segundo Freud (1921/1976), durante o processo de formação da personalidade, o sujeito se 

identifica com objetos do mundo externo. A impossibilidade de ser e/ou ter o objeto de desejo leva o 

sujeito a reter partes desse objeto em seu ego, na tentativa de mantê-lo para si e devolvê-lo ao mundo 

exterior. Nesse movimento de identificação, retenção de partes do objeto e devolução dele ao mundo 

exterior, o mundo interno se constitui, a consciência moral se desenvolve e o ego do sujeito se 

diferencia. Logo, a formação afetiva e intelectual depende do controle da projeção, de seu 

aprimoramento e inibição. Por sucessivas identificações e projeções conscientes, o sujeito diferencia 
pensamentos e sentimentos seus e do outro, conhece a si mesmo e ao mundo (Oliva, 2016, p. 351). 

Retomadas as observações sobre os processos de identificação na constituição da 

subjetividade, ressalta-se que a diferenciação de um indivíduo em relação ao mundo externo 

também está diretamente relacionada à outra dimensão que é relevante para o pensamento 

sobre o preconceito: a dimensão psíquica da manifestação desse fenômeno. Portanto, destaca-

se inicialmente nessa discussão a relevância de compreender que no processo de tornar-se 

humano, o indivíduo pode manifestar, ou não, o preconceito em relação a certos objetos. 

A discussão proposta por Oliva (2016) sobre as raízes sociais e psicodinâmicas do 

preconceito também contribui de maneira importante para a compreensão do fenômeno do 



42 

 

preconceito. Para tal, a autora faz uma retomada das pesquisas frankfurtianas acerca desta 

temática: 

Para Horkheimer e Adorno (1969/2006)3, o preconceito é formado quando o sujeito não 
consegue diferenciar conteúdos que são seus daqueles que são alheios, resultando em uma falsa 

projeção. Quando isso ocorre, o mundo ambiente se torna semelhante ao sujeito, que projeta no outro os 

impulsos que não admite como seus. A projeção por si só, segundo os autores, não é patológica. O 

distúrbio se configura quando aquele que projeta não reflete sobre si mesmo e sobre o objeto, o que 

leva a uma incapacidade de diferenciar (Oliva, 2016, p. 351). 

Observa-se, a partir desses elementos, que o processo de socialização, pelo qual o 

indivíduo precisa passar para se inserir na cultura, necessita permitir outro processo não 

menos importante, o de individuação. Ou seja, o indivíduo deve tornar-se um homem 

coletivo, mas também deve diferenciar-se em alguma medida da cultura. Caso contrário, este 

sujeito será um reprodutor da cultura, de modo a manifestar em suas relações com seus pares 

os padrões, estereótipos e preconceitos que a cultura estabelece, sem questioná-los. A 

possibilidade de transformação é impedida, nesse caso. 

Oliva (2016) acrescenta que há a personalidades mais propensas à manifestação do 

preconceito. Mas o fator que elas têm em comum é que assumem as referências da cultura 

como suas e não se dispõem à experiência. Em uma sociedade em que a desigualdade social é 

acentuada e as referências estéticas são cada vez mais exigentes e ligadas à capacidade de 

consumo, espera-se que ocorram grandes dificuldades no combate ao preconceito e à exclusão 

social. 

Outro fator a ser apreciado nesta reflexão é que o processo de socialização vai ocorrer 

de forma variada em culturas diferentes e em uma mesma cultura, entretanto, a socialização 

envolve predominantemente a necessidade humana de adaptação para garantir sua 

sobrevivência nesta cultura. Disto, depreende-se que a manifestação do preconceito, por estar 

relacionada ao processo de socialização, vai estar também relacionada aos desdobramentos da 

desigualdade social que emerge dessa diferenciação do indivíduo (Crochík, 2006). 

Salienta-se ainda, conforme os estudos de Crochík (2006), que, ao manifestar o 

preconceito, esta expressão está mais vinculada às necessidades subjetivas do indivíduo que 

manifesta, do que as do objeto que é alvo do preconceito, pois o “indivíduo preconceituoso 

tende a desenvolver preconceitos em relação a diversos objetos” (p. 13). Da mesma forma, os 

                                                             
3 Horkheimer, M. & Adorno, T. W. (1973). Preconceito. In: Horkheirmer, M.& Adorno, T. W.Temas básicos da 

sociologia. São Paulo: Cultrix. 
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conteúdos da expressão do preconceito dependem de estereótipos presentes na cultura, assim 

como também são diferentes para os diversos objetos, ou seja, “cada objeto suscita no 

preconceituoso afetos diversos relacionados a conteúdos psíquicos distintos” (p. 14). 

Portanto, para que a discussão não seja negligente quanto ao que foi exposto nesta 

introdução sobre a manifestação do preconceito, traz-se à luz a observação de Crochík (2006) 

quando diz que: 

Não é raro se pensar que a psicanálise poderia dar conta do fenômeno do preconceito, 

considerando-o um sintoma, cujo significado deve ser revelado pelas técnicas psicanalíticas. Embora 

isso seja verdadeiro, não envolve a verdade toda, pois, como foi dito, se o processo de socialização só 

pode ser vivido pelo indivíduo, as formas, os instrumentos e os conteúdos pertencem à cultura, o que 

significa que a relação entre os indivíduos é sempre mediada por aquela e que, portanto, o indivíduo é 

fruto dessa mediação. Para enunciar o óbvio: não existe indivíduo sem cultura, mas a cultura pode 

facilitar ou dificultar o desenvolvimento do indivíduo, o que já não é tão óbvio (p.15). 

Nos termos de Adorno (1995b), a experiência, que se presta a conhecer a cultura, 

problematizar os estereótipos nelas reproduzidos e que torna desnecessário o medo frente ao 

diferente, seria a possibilidade de romper com uma adaptação imediata à realidade posta. 

Tem-se, dessa forma, como consequência, que o preconceito é sumariamente caracterizado 

pela ausência da experiência com o objeto, pela falta de reflexão consciente sobre seu alvo 

(Crochík, 2006). 

Sobre o medo que barra a experiência com o desconhecido, Freud (1996a) aponta que 

os indivíduos, na interação com seus pares e com a cultura, se deparam com elementos que 

despertam medo e horror, por serem desconhecidos no nível da consciência. Todavia, 

justamente, por provocar tais sentimentos aterrorizantes, estes elementos não podem ser 

considerados totalmente desconhecidos, mas, sim, inconscientes e intensamente temidos. Ou 

seja, a manifestação mais espontânea de impedir a experiência com a diferença que é, para o 

indivíduo, assustadora, pode ser uma expressão da angústia. 

Podemos descobrir que significado veio a ligar-se à palavra „estranho‟ no decorrer da sua 

história; ou podemos reunir todas aquelas propriedades de pessoas, coisas, impressões sensórias, 

experiências e situações que despertam em nós o sentimento de estranheza, e inferir, então, a natureza 

desconhecida do estranho a partir de tudo o que esses exemplos têm de comum. Direi, de imediato, que 

ambos os rumos conduzem ao mesmo resultado: o estranho é aquela categoria do assustador que remete 

ao que é conhecido, de velho, e de há muito familiar (Freud, 1996a, p.238). 

Nesse sentido, Freud (1996a) acrescenta ainda que: 



44 

 

[...] o animismo, a magia e a bruxaria, a onipotência dos pensamentos, a atitude do homem para com a 

morte, a repetição involuntária e o complexo de castração compreendem praticamente todos os fatores 

que transformam algo assustador em algo estranho (p. 260). 

O que liga estes exemplos da face assustadora da estranheza à recusa da experiência 

refletida é o medo. Este pode expressar a fragilidade do indivíduo preconceituoso frente ao 

objeto e confirma, igualmente, a premissa de que a manifestação do preconceito refere-se 

mais ao indivíduo que o manifesta do que às características do objeto considerado estranho e 

inferior. Logo, o que em uma análise rasa poderia ser compreendido como uma questão de 

superioridade do indivíduo preconceituoso, agora pode ser entendido como uma 

demonstração de sua inferioridade, de sua angústia (Crochík, 2006). 

Nesse sentindo, caberia o questionamento sobre qual é o processo em que se baseia o 

entendimento de Freud (1996a) de que há algo de conhecido no que supostamente causa medo 

por ser desconhecido. O próprio autor oferece algumas pistas quando aponta que mesmo os 

adultos carregam consigo marcas da ansiedade infantil frente ao desamparo provocado pela 

solidão, pelo silêncio, pela escuridão. Infere-se que há uma influência da memória e da 

lembrança no caminho que liga a consciência ao campo do que, antes da lembrança, era 

desconhecido. Este trajeto torna possível que afetos infantis se atualizem na vida adulta. 

Sobre a memória na perspectiva freudiana, Peixoto e Oliveira (2012) consideram que:  

Contrariamente ao senso comum, que pensa a memória como um armazenamento de experiências 

disponíveis à evocação, Freud a concebe a partir de um caráter inventivo, o qual, conforme Casanave 

(2008)4, se refere à capacidade da memória de instaurar novos sentidos com base no material 
proveniente da experiência (p. 258). 

Diante de tais considerações, torna-se valioso discorrer sobre a organização dos traços 

mnêmicos na obra freudiana, a fim de compreender como a experiência pode ser uma 

possibilidade de formar novos sentidos a partir da lembrança. Igualmente, é possível 

relacionar este aspecto à formação do preconceito na subjetividade do indivíduo e à 

possibilidade de diminuir a expressão do preconceito a partir de uma experiência refletida – 

aquela que une o conhecimento internalizado a uma prática advinda da relação entre 

indivíduos diferentes deles mesmos (Adorno, 1995b). 

Antes de desenvolver este percurso, se faz necessário destacar que se tem como 

referência a constatação de Peixoto e Oliveira (2012) de que a noção de memória em Freud “é 

                                                             
4Casanave, C. M. I. L. (2008). As tramas de Mnemosine: a memória nos primórdios da teoria freudiana. 

Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas. (Tese 

Doutoramento). 
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tanto um imperativo da pulsão quanto o desdobramento dos efeitos de uma temporalidade 

psíquica” (p.257). Portanto, o olhar psicanalítico sobre a memória baseia-se no fato de que ela 

é determinada pelo inconsciente como uma instância que compõe fundamentalmente – e de 

forma determinante – o psiquismo e não pela consciência, como apontam perspectivas 

científicas que tomam a memória como armazenamento estático de experiências ou 

informações. Ademais, salienta-se que as autoras afirmam que o inconsciente é forjado a 

partir dos traços mnêmicos. 

O ponto de partida para uma reflexão sobre memória, para Peixoto e Oliveira (2012) é 

o texto de Freud de 1895, “Projeto para uma psicologia científica” (Freud, 1996c). Já neste 

momento do desenvolvimento teórico, Freud considera que existem excitações internas e 

externas ao indivíduo que buscam satisfação, assim como buscam evitar o desprazer.  

Nesse sentido, a memória estaria relacionada à excitação provocada pelos estímulos 

internos – aqueles oriundos de necessidades como a fome, por exemplo – e, portanto, esta 

primeira compreensão, vai permitir o entendimento mais amadurecido na teoria freudiana de 

que as pulsões são as responsáveis pela organização dos traços de memória. “Dessa forma, o 

princípio organizador da vida psíquica, o princípio do prazer, que aparece pela primeira vez 

no texto de 1911, refere-se ao funcionamento do psiquismo enquanto portador dos traços 

mnêmicos” (Peixoto & Oliveira, 2012, p. 264). 

Garcia-Roza (2001) apud Peixoto e Oliveira (2012) salienta que: 

[...] para uma adequada leitura de Freud, é preciso entender esse Bahn não necessariamente no sentido 
de uma estrada, que preexiste ao caminhante, mas do ponto de vista de uma trilha, aberta pelos passos 

que a percorrem. O que está em jogo é essencialmente a ideia de que uma recordação que se apresenta 

no momento posterior ao da inscrição, o que faz com que a evocação da lembrança se efetue, não pela 

presença constante do traço, mas por uma associação de envios e reenvios que trilham caminhos e 

possibilitam memória. Em outras palavras, os traços mnêmicos precisam ser entendidos, 

essencialmente, como a condição de possibilidade de rememoração consciente (p. 264 e 265). 

Mais tarde, a obra freudiana inaugura o uso do conceito de fantasia que contribui para 

a conclusão de que a memória possui caráter inventivo. Apresentando esta constatação com 

maiores especificidades, pode-se dizer que o traço mnêmico possui uma nova – para destacar 

que isso ocorre em outro tempo – inscrição no psiquismo a partir da fantasia, ou seja, aos 

poucos ele cria memória, mais do que isso, através dessa inscrição atual, o passado em 

alguma medida é revivido, mas com certa diferença do que ocorreu de fato há tempos atrás na 

vida do indivíduo (Peixoto & Oliveira, 2012). 
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Frente ao exposto, retoma-se a articulação entre o processo de formação do 

preconceito e a construção freudiana acerca da memória
5
. Observa-se que a literatura sobre o 

tema, bem como a obra de autores da teoria frankfurtiana e freudiana permitem compreender 

que a memória tem consigo os traços mnêmicos que marcaram o sujeito em seu 

desenvolvimento psíquico, e que nessas marcas ficam também os sentimentos de desprazer, 

de medo, de angústia, originários das primeiras experiências do indivíduo com o mundo 

externo. São tais marcas – familiares porque estão inscritas no inconsciente – que estão 

relacionadas ao medo do desconhecido e que impedem a experiência com a diferença. Ou 

seja, a memória está ligada à formação do preconceito e à manifestação dele em direção a 

algum objeto. 

Por outro lado, o caráter inventivo da memória permite inferir que, a partir da 

experiência (Adorno, 1995a; 1995b) uma nova inscrição de memória pode ser estruturada e a 

manifestação individual do preconceito pode ser reduzida. Porém, dificilmente isso ocorrerá 

se a sociedade intensifica sua desigualdade social e potencializa a competitividade, pois tais 

fatores evocam a ansiedade infantil frente ao medo de ser eliminado pelo desconhecido e 

como consequência disso, ocorre a manifestação do preconceito, segundo o que os autores 

abordados neste texto apontam. 

Na relação entre subjetivação da cultura e expressão da transformação humana da 

cultura ou de dominação da natureza – objetivação –, a humanidade construiu condições 

concretas que vão se apresentar a cada novo indivíduo (Tonet, 2013). Neste sentido, o 

desenvolvimento da civilização será um condicionante histórico da subjetividade, que, em 

certa medida, se formará de modo diferente de subjetividades de outros momentos da 

civilização. Por aspectos individuais e culturais a diversidade também é um fruto da cultura e 

pode significar novos caminhos na civilização. 

A diversidade e a igualdade em direitos podem ser possibilidades de que os indivíduos 

passem por experiências transformadoras de seu psiquismo e transformem a cultura 

                                                             
5
Esta proposta de articulação entre perspectivas frankfurtianas e psicanalíticas acerca da subjetividade do 

indivíduo pela via do recorte conceitual da memória em Freud é compreendida nesta dissertação de mestrado 

como um caminho possível. Até mesmo com a finalidade de garantir a coerência com demais fatores sociais e 

psíquicos que levam à formação do preconceito, pondera-se que a memória é um dos elementos psíquicos que 

condicionam esse fenômeno e não o único. O destaque dado neste trabalho à memória na concepção freudiana se 

deu pelo percurso teórico já desenvolvido nesta dissertação, mas também por notar que este caminho não é 

comumente citado na literatura sobre o preconceito, logo, acredita-se que este elemento pode corroborar à 

análise que está sendo realizada. 
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desconstruindo estereótipos e preconceitos. Justamente pela memória não ser estática, é que 

tais constatações são plausíveis, pois novos registros podem ser criados frente à experiência.  

Para além do aspecto subjetivo, a relação entre professores e alunos será igualmente 

permeada pelo desenvolvimento cultural que, como Freud (1996b) menciona, é um fator 

constituinte da subjetividade individual, e também é determinado pelo coletivo de indivíduos. 

Sobre essa interação, a Psicanálise corrobora à discussão quando aponta que a cultura, ao 

passo que tem uma versão repressora, uma vez que sua organização faz força contrária às 

satisfações eróticas e agressivas, permite igualmente o convívio social, que é essencial para 

que a humanidade não se autodestrua. Ou seja, as relações humanas são atravessadas pelo 

antagonismo entre as necessidades de satisfação das pulsões e as exigências da cultura. 

Ademais, cabe a ênfase dada por Freud (1996b) ao papel da cultura, visto que a 

situação de desamparo constitutiva dos seres humanos resulta na necessidade de um outro que 

dê organização e amparo. A crítica do autor ao grau das exigências e atuação repressora da 

sociedade – grau tão elevado que tem sido por vezes, insuportável ao sujeito, gerando nele 

grande mal-estar –, assim como a ponderação que Batista (1999) faz a respeito da pedagogia 

no que se refere à relação entre professores e alunos, dirigem-se aos excessos e jamais podem 

ser tomadas como uma oposição ao papel da cultura para os sujeitos – inerentemente, sociais. 

Por uma ampla gama de razões, está muito longe de minha intenção exprimir uma opinião 

sobre o valor da civilização humana. Esforcei-me por resguardar-me contra o preconceito entusiástico 

que sustenta ser a nossa civilização a coisa mais preciosa que possuímos ou poderíamos adquirir, e que 

seu caminho necessariamente conduzirá a ápices de perfeição inimaginada. [...] A questão fatídica para 
a espécie humana parece-me ser saber se, e até que ponto, seu desenvolvimento cultural conseguirá 

dominar a perturbação de sua vida comunal causada pelo instinto humano de agressão e autodestruição. 

Talvez, precisamente com relação a isso, a época atual mereça um interesse especial. Os homens 

adquiriram sobre as forças da natureza um tal controle, que, com sua ajuda, não teriam dificuldades em 

se exterminarem uns aos outros, até o último homem. Sabem disso, e é daí que provém grande parte de 

sua atual inquietação, de sua infelicidade e de sua ansiedade. Agora só nos resta esperar que o outro dos 

dois „Poderes Celestes‟ [pág. 85], o eterno Eros, desdobre suas forças para se afirmar na luta com seu 

não menos imortal adversário (Freud, 1996b, p. 147 e 148). 

Crochík (2006) acrescenta às considerações freudianas que a intensificação da 

desigualdade social resulta em aumento da manifestação do preconceito, ainda que novas 

formas de manifestá-lo emergissem. Portanto, a desigualdade social da sociedade de classes 

expressa nas salas de aula e que se relaciona à diversidade, pode contribuir para o fracasso da 

relação professor-aluno enquanto um dos fatores da formação emancipatória nas instituições 

educacionais. Sob esse enfoque, as teorias e práticas voltadas para a transformação social 

necessitam ser cada vez mais potencializadas. 
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1.3 Considerações sobre a democratização da educação superior, preconceito e relação 

professor-aluno 

 

Visto  que o escopo desta dissertação é realizar levantamento de informações sobre 

fatores que favorecem ou dificultam a inclusão social, considerou-se fundamental para o êxito 

deste objetivo localizar o desafio da inclusão social na educação superior no contexto do 

nacional. Este movimento compreensivo acerca da interferência sociopolítica na mudança do 

perfil do estudante de graduação tornou necessário um segundo passo, que resultou na análise 

do surgimento de consequências do aumento da diversidade nas universidades. Identificou-se 

que, via democratização da educação superior, as contradições relativas à desigualdade social 

passam a estar mais evidentes no contexto, no cotidiano das universidades públicas e na 

relação entre agentes fundamentais da vida acadêmica: professores e estudantes. 

O fortalecimento das ações afirmativas nos anos 2000, acrescidos da luta já anunciada 

em espaços como o Fonaprace e a Andifes, que na mesma direção da Constituição de 1988, 

reafirmavam o objetivo garantir o direito à educação, desdobrou-se em outras políticas e 

ações do Ministério da Educação como criação da Secadi e a seleção pelo SiSU. 

Estas medidas são significativas para o aumento da diversidade, à medida que, a partir 

delas, aumenta-se a probabilidade de ingresso de estudantes cuja origem territorial é diferente 

do local onde a universidade está. Logo, professores e estudantes, bem como toda a 

instituição, têm que lidar com o aumento da diversidade cultural, de processos de ensino-

aprendizagem, de condição socioeconômica e de pessoas que passaram por diferentes 

processos de exclusão na relação com a cultura e que estão afastadas dos vínculos sociais do 

local de origem. Ou seja, as salas de aula e os demais ambientes das universidades passam a 

estar cada vez mais heterogêneos quanto às origens e às condições de permanência. 

Contudo, este aumento da diversidade nas universidades não está deslocado do 

desenvolvimento do capitalismo na cultura, fator manifesto no documento do anteprojeto da 

reforma da educação superior (Brasil, 2005) frente ao qual se nota que a democratização da 

educação superior articula-se ao objetivo de crescimento econômico. Logo, depreende-se que 

o Ministério da Educação entende que a educação superior pode potencializar o crescimento 

econômico e corroborar à justiça social.  

Porém, como o capitalismo possui a desigualdade social como fundamento pode-se 

entender que a inclusão social está limitada pelo capitalismo através – e não somente – dos 

desdobramentos dele na cultura. Um exemplo disso seria a noção de equidade em termos de 
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condições de igualdade equitativa de oportunidades, que não implica em superação do 

capitalismo, mas que é significativa na diminuição dos processos de exclusão social. 

Em outros termos, a democratização da educação superior incide sobre as populações 

historicamente marginalizadas como possibilidade de transformação social, como a chance de 

que o jovem adulto deixe o lugar de resto e passe a ter um lugar de voz e representatividade 

na cultura. Todos esses fatores revelam que, nesse formato de democratização, alguns 

indivíduos e grupos vão avançar no processo de inclusão social a partir da educação – e isso é 

uma justificativa considerável para a luta pelas políticas, programas e ações voltados à 

democratização. 

Este desafio mostra a necessidade de que as universidades públicas possam estar 

asseguradas financeiramente e tenham a própria autonomia reconhecida e respeitada 

nacionalmente, para que não se paralisem diante das mudanças políticas que vão interferir no 

modo como a democratização da educação superior ocorrerá. A inspiração da reforma da 

educação superior brasileira na reforma universitária de Córdoba esclarece que, com 

referência nos princípios da autonomia universitária, da gestão democrática, da gratuidade do 

ensino e do compromisso social, as universidades têm mais condições de avançar na inclusão 

social. 

Deste modo, emerge a discussão sobre as relações sociais como ponto de partida para 

o desenvolvimento e transformação da cultura. Os processos de socialização e individuação 

ocorrem através das relações e, no contexto da inclusão, estas relações são atravessadas pela 

desigualdade e, no âmbito do desenvolvimento do capitalismo na cultura, pela 

competitividade exacerbada, o que implica em aumento da probabilidade de que o preconceito 

se expresse nas relações. 

Neste sentido, o estudo acerca da formação subjetiva e manifestação do preconceito 

fizeram-se necessário para que se tornasse viável encontrar uma trilha que levasse até as 

possibilidades para inclusão social via relação professor-aluno. Esta relação assimétrica dá-se 

tendo em vista expectativas sobre o papel do professor e do estudante, mas no contexto da 

relação do professor com estudantes oriundos de populações historicamente marginalizadas 

estas expectativas são muitas vezes frustradas e marcadas pelo desamparo de ambas as partes. 

Professores são impactados pelo estudante que possui muitas carências para além do 

conhecimento a ser transmitido, assim como estudantes marginalizados lutam contra os vários 

processos que incidem sobre eles no sentido de dificultar o êxito na vida acadêmica.  

O trabalho de desvelar os fatores que foram tomados como desafios para a inclusão 

promoveu indicadores sobre fatores que podem favorecer a efetivação da inclusão a partir da 
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relação professor-aluno, já que se observou que, no desamparo da exclusão na cultura, o 

estudante vê na graduação e na figura do professor uma esperança para que ele mude de vida, 

ou seja, abre-se uma brecha para uma identificação que pode resultar em transformação 

social. Por outro lado, o professor que possua alguma autonomia de consciência e 

disponibilidade para a experiência pode igualmente estabelecer uma identificação com o 

estudante que possui conhecimento relevante acerca do que ele e seu grupo de origem têm a 

contribuir para a humanidade. 

Deste modo, na sequência, realizou-se um levantamento de literatura científica e de 

documentos com o intuito de aproximar a discussão realizada neste capítulo ao cenário em 

que a parte empírica desta pesquisa se realiza, a UFG. Em outros termos, a proposta trata-se 

de uma caracterização – por registros históricos e documentais – da inclusão social nesta 

instituição, mas também de um levantamento dos condicionantes da cultura e da própria 

instituição que incidem sobre a relação entre os docentes e os estudantes advindos de grupos 

socialmente marginalizados na UFG. 
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Capítulo II: Condicionantes da inclusão social na UFG: ações afirmativas e trabalho 

docente 

 

Após a contextualização da inclusão social na educação superior a nível nacional, com 

destaque para os desafios enfrentados por estudantes universitários pertencentes à populações 

historicamente marginalizadas, neste capítulo pretende-se investigar alguns fatores que 

condicionam as relações humanas que se dão na UFG e, deste modo, explicitar fatores que 

impactam a efetivação da inclusão social nesta instituição.  

Para tal, considera-se fundamental abordar documentos disponíveis nos sites da UFG 

que normatizam políticas, programas e ações voltados para a inclusão social, bem como 

produções científicas que se referem ao percurso histórico desta universidade na busca pela 

inclusão. Compreende-se, igualmente, que é preciso apresentar uma problematização sobre o 

trabalho docente, visto que, assim como a condição de acesso e permanência de estudantes 

universitários, este é um importante elemento para a análise dos fatores que favorecem e dos 

que prejudicam a inclusão social nas instituições educacionais e, mais especificamente, na 

relação entre professores e estudantes. 

 

2.1 Documentos da UFG e produções científicas sobre história da inclusão social na UFG 

 

O programa de inclusão da UFG, intitulado UFGInclui foi criado em consonância com 

o objetivo desta universidade de comprometer-se com o pleno exercício da cidadania e com a 

formação de uma sociedade que seja mais justa e igualitária. Tem-se, através deste programa, 

a pretensão de estabelecer medidas que atenuem os desafios relacionados à inclusão social, 

como os que envolvem a necessidade de “uma clara política de apoio ao estudante com vistas 

não somente ao seu acesso ao ensino superior, mas à sua permanência plena nos cursos de 

graduação das universidades públicas brasileiras até a conclusão dos mesmos” (UFG, 2008, p. 

5). 

Conforme a resolução que cria esta proposta de ação afirmativa, o programa 

UFGInclui faz parte da política de inclusão e permanência da Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD) e foi pautado em estudos de documentos e propostas sobre ações afirmativas 

realizados em formato de seminários que envolveram “professores, coordenadores e diretores 

de cursos das redes públicas e privadas de ensino médio, e coordenadores decursos de 

graduação da UFG” (UFG, 2008, p. 5). O programa foi concebido levando em conta as 

diretrizes que orientam a inclusão social na UFG e no documento que normatiza o programa 
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constam as propostas de ações a serem realizadas antes, durante e após o ingresso do 

estudante, assim como apresenta medidas de avaliação destas ações. 

Para melhor compreender o formato atual do programa UFGInclui, assim como 

problematizar alguns aspectos inerentes a ele, compreende-se que é relevante investigar nos 

registros científicos o percurso histórico do processo que culminou na aprovação da resolução 

que cria o programa (Resolução nº 29/ 2008). A própria investigação pode mostrar alguns 

impasses que ainda não foram superados mesmo após mais de dez anos de programa e 

também algumas iniciativas que podem não estar explicitamente contempladas na resolução, 

mas que nesta dissertação de mestrado podem ser compreendidas como fator que favorece a 

inclusão social. 

Já pelo título “As marcas da travessia: o processo de implementação de ações 

afirmativas e cotas na UFG”, Cirqueira, Gonçalves e Ratts (2012)
6
 demonstram que a questão 

da inclusão social na UFG já está em desenvolvimento e possui avanços consistentes, ou seja, 

que essa travessia já foi inaugurada. Contudo, esse mesmo título aponta que não se trata de 

um processo linear ou mesmo tranquilo, pois foi percebido como uma travessia que deixou 

marcas – que quando vistas atualmente, podem ser consideradas indeléveis para a história da 

UFG. Considera-se, em acordo com as ponderações destes autores, que a demanda por ações 

afirmativas no âmbito da educação superior está fortemente relacionada aos embates entre 

discursos de enaltecimento da diversidade racial no Brasil e os que desvelam a desigualdade 

social e a discriminação presentes na sociedade brasileira. 

Isto também é identificado por Queiroz, Resende e Faria (2014) na análise parcial da 

pesquisa longitudinal “As contas da dialética inclusão-exclusão: a experiência das cotas na 

UFG”, coordenado pela professora da UFG Anita Cristina Azevedo Resende. Nesta análise, 

as autoras afirmam: 

Parte-se do suposto de que estão em causa relações, processos e estruturas inerentes e 
fundantes do modo de produção na sociedade capitalista e que as políticas afirmativas, ao partir do 

reconhecimento e da busca de compensação de modos estruturais de exclusão e desigualdade, 

encontrarão nas suas próprias regulações entraves ao seu desenvolvimento. Dessa perspectiva é que se 

consideram também as implicações do princípio da igualdade no campo da educação e os desafios e 

possibilidades de uma formação que possa se contrapor às tendências excludentes que se apresentam na 

contemporaneidade (Queiroz, Resende & Faria, 2014, p. 2). 

Observa-se que a inclusão social na educação superior é fortemente associada à 

questão da implantação das ações afirmativas, visto que estas são medidas institucionais que 

                                                             
6 Utilizou-se esta referência para apresentar o histórico da inclusão social na UFG por se tratar de uma produção 

de autores citados frequentemente em trabalhos científicos sobre o tema, pela análise crítica que é realizada neste 

artigo e pelo fato de que tais autores estiveram presentes e foram atuantes no curso dessa história que está sendo 

retomada nesta dissertação de mestrado. 
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incidem sobre a garantia do direito universal da população brasileira de garantia da educação 

em todos os níveis, tendo por base a proposta de diminuir a desigualdade social. Em outros 

termos, a discussão acerca da inclusão social pela via de políticas de ações afirmativas na 

educação superior existe devido a processos excludentes inerentes à sociedade capitalista que 

se abastece das relações sociais de competitividade e desigualdade. 

Portanto, como medida de confronto à ausência de igualdade, desde os anos de 2002 e 

2003, instituições de educação superior têm feito a implementação de projetos de ações 

afirmativas através de reservas de vagas. Neste mesmo período, o debate sobre a questão 

racial, composto não somente pela comunidade acadêmica, mas também pelos movimentos 

sociais, chegou ao conhecimento da mídia e da população geral (Cirqueira, Gonçalves & 

Ratts, 2012). 

À título de esclarecimento quanto à implementação de projetos de ações afirmativas 

pelo Brasil é necessário, ainda, fazer a seguinte observação: 

É importante ressaltar que a implantação dessas políticas se deu em várias cidades brasileiras e 

foram elaboradas com diversidade de critérios e modalidades: envolveram sistemas de cotas, bônus ou 

outras formas de acesso; e variados beneficiários, como estudantes de escolas públicas, negros/as, 

indígenas, quilombolas, deficientes físicos etc., em alguns casos, estes critérios se combinaram e em 
outros se individualizaram. De alguma forma, cada projeto de ação afirmativa expressa o teor dos 

debates ocorridos em cada localidade universitária, evidenciando as linhas de forças e de poder que 

atuaram na sua reivindicação, elaboração e implantação (Cirqueira, Gonçalves & Ratts, 2012, p. 261). 

Observa-se que a própria UFG normatizou seus programas, projetos e ações de 

inclusão social em tempos e modalidades diferentes, pois tem-se a publicação da resolução 

que cria o Programa UFGInclui em 2008 (UFG, 2008), da Coordenadoria de Ações 

Afirmativas (CAAF) em 2014 (UFG, 2014), da Política de Assistência Social ao Estudante 

(PASE) em 2017 (UFG, 2017), da Política de Acessibilidade também em 2017 (Dalla Déa & 

Rocha, 2017), entre outros. Isto mostra que assegurar a inclusão social de maneira efetiva é 

uma questão complexa, que necessita de muitos debates, de que se assuma a desigualdade 

presente na cultura e de que se encampe um enfrentamento veemente contra os discursos de 

poder que ocultam a discriminação. 

A UFG, para Cirqueira, Gonçalves e Ratts (2012), mesmo com algumas 

especificidades, passou por conflitos e debates acerca das ações afirmativas semelhantes aos 

que se deram em outras universidades brasileiras. Em 2002, a UFG, como outras instituições 

de educação superior, implantou o que os autores – que foram participantes diretos desse 

momento histórico – consideram como seu primeiro projeto de ações afirmativas, o projeto 

Passagem do Meio. Este culminou em debates e a própria conjuntura deste momento histórico 
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provocou na UFG e fora dela um movimento em defesa da reserva de vagas para estudantes 

negros. 

O projeto nomeado Passagem do Meio: Qualificação de Alunos Negros de Graduação 

para Pesquisa Acadêmica na UFG foi lançado no segundo semestre de 2001 e aprovado no 

Concurso Nacional Cor no Ensino Superior, realizado pelo Programa Políticas da Cor na 

Educação Brasileira do Laboratório de Políticas Públicas da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro. O Passagem do Meio foi construído por estudantes e docentes da UFG juntamente 

com um professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e de uma liderança da 

Organização Não Governamental (ONG) Malunga – Mulheres Negras (Cirqueira, Gonçalves 

& Ratts, 2012).  

O objetivo desta ação, que durou de 2002 a 2004, era proporcionar “oportunidades 

para „jovens afrodescendentes‟ permanecerem e construírem carreira na academia” 

(Cirqueira, Gonçalves & Ratts, 2012, p. 264). Isto porque os coordenadores do projeto 

entendiam que aqueles estudantes que passassem pelos primeiros anos da graduação em 

condições adequadas, conseguiriam chegar ao final do curso, o que repercutiria em menores 

índices de evasão universitária de estudantes negros. Esta percepção dos autores do Projeto 

Passagem do Meio confirma o que já foi abordado no primeiro capítulo desta dissertação no 

que concerne aos resultados da pesquisa de Lima e Bianchini (2016), que demonstram que as 

políticas de acesso não garantem integralmente a democratização da educação superior, vez 

que índices de evasão apontam para a necessidade de apoio no decorrer da graduação. 

O artigo de Cirqueira, Gonçalves e Ratts (2012) aponta que o projeto oferecia bolsas e 

cursos de formação, aos estudantes participantes, que corroborassem para a permanência 

destes na instituição. Além disso, a coordenação do projeto observou e fez gestão com 

professores a fim de fazer com que os estudantes tivessem chances de concorrer a bolsas 

como as do Programa Institucional de Iniciação Científica (Pibic), do Programa de Educação 

Tutorial (PET), da Monitoria e do Programa de Bolsas em Licenciatura (Prolicen). Quanto aos 

cursos de formação ofertados pelo Passagem do Meio, o 

projeto trabalhou com a estrutura de módulos temáticos, nos quais temas como raça, ações afirmativas, 
gênero, racismo, sexualidade, educação, história da África etc. foram pautas de estudos e discussões do 

grupo. Estes cursos eram ministrados por professores e especialistas de diversas áreas das ciências 

humanas, e eram abertos a toda comunidade universitária e público externo (Cirqueira, Gonçalves & 

Ratts, 2012, p. 266). 

O trecho citado acima revela algumas ações de permanência voltadas para o apoio 

acadêmico capazes de potencializar a diminuição do preconceito na cultura por intermédio da 

formação humana, que envolve as dimensões da experiência (Adorno, 1995a; 1995b) – 
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pensamentos, afetos e comportamentos. Aliado a isso, considera-se extremamente relevante a 

capacitação para que estudantes participassem de programas acadêmicos que contam com 

suporte financeiro por meio de bolsas, visto que estas contribuem para a superação das 

barreiras socioeconômicas. 

Com a participação de Goiás e de outros estados brasileiros, em 2003 ocorreu, na 

Faculdade de Educação da UFG, o Seminário Universidade e Ação Afirmativa no Coração do 

Brasil, no qual vários projetos relacionados ao acesso e à permanência de estudantes negros 

na educação superior foram analisados. A realização do seminário serviu como possibilidade 

ímpar de aproximação entre o projeto Passagem do Meio e outros que ocorriam pelo Brasil. 

Também participaram do evento, autoridades do governo de Goiás e a reitora da UFG, 

professora Milca Severino, que se mostrou favorável às políticas de ações afirmativas, 

conforme o texto de Cirqueira, Gonçalves e Ratts (2012). 

Os autores identificaram como dificuldade, em relação ao desenvolvimento do projeto 

Passagem do Meio, a invisibilidade das ações afirmativas e a visão negativa da sociedade 

sobre a identidade negra, fatores que juntos resultaram dúvidas dos estudantes acerca da 

participação no projeto, uma vez que ainda não tinham certeza se concordavam com esta 

política de ações afirmativas. Contudo, os professores perceberam que, ao participarem dos 

módulos temáticos, os estudantes passaram a se posicionar de modo menos resistente e mais 

interessado quanto à questão ético-racial e à discussão sobre ações afirmativas (Cirqueira, 

Gonçalves & Ratts, 2012). Percebe-se, novamente, que a experiência pode diminuir 

preconceitos e mudar atitudes. 

Assim, o projeto Passagem do Meio, na visão dos autores, proporcionou um 

redimensionamento pessoal e acadêmico para os seus participantes. Ele igualmente 

proporcionou o estabelecimento de um cenário de debates e reivindicações políticas na UFG, 

visto que identificou-se a necessidade de fortalecer políticas afirmativas nesta universidade  

que é perpassada pela desigualdade social presente na cultura. Mais especificamente, a partir 

do Passagem do Meio, abriu-se na UFG espaço para a discussão sobre a possibilidade de 

reserva de vagas para estudantes negros nos processos seletivos da instituição. Outros 

desdobramentos do projeto foram: 

Deve-se mencionar ainda que o Passagem do Meio em sua fase de consolidação fora alvo de 

muitos questionamentos e críticas na UFG. Segundo alguns bolsistas do projeto, um verdadeiro 

“conflito de guerrilha” foi estabelecido, tendo em vista que muitos comentários preconceituosos sobre o 
projeto eram realizados pelos corredores e em salas de aulas na ausência dos/as bolsistas. Além disso, 

eram feitas anotações racistas anônimas em cartazes e avisos ligados ao projeto. Muitos que cometiam 

tais “atos” temiam o debate aberto, uma vez que não possuíam argumentações fundamentadas sobre o 

assunto. 
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Em um segundo momento, após amplas estratégias para convencer oponentes e conquistar 

aliados, em que estavam envolvidos debates públicos e a própria competência acadêmica dos estudantes 

em seus cursos de origem, o projeto adquiriu legitimidade perante o corpo discente e docente da UFG – 

mesmo ocorrendo ainda fortes embates (Cirqueira, Gonçalves & Ratts, 2012, p. 268 e 269). 

Ainda com o objetivo de percorrer a história da implementação de ações afirmativas 

na UFG, aborda-se as considerações de Cirqueira, Gonçalves e Ratts (2012) sobre o percurso 

de transição entre o final do projeto Passagem do Meio e o momento em que o Programa de 

Inclusão da UFG, o UFGInclui, passa a entrar em vigor. 

Houve, a partir das discussões realizadas no Seminário Universidade e Ação 

Afirmativa no Coração do Brasil, a formulação de um projeto elaborado pelos coordenadores 

do Passagem do Meio, intitulado Proposta de Ação Afirmativa para Estudantes Negros (as) de 

Graduação na Universidade Federal de Goiás, que se tratava de uma proposta de reserva de 

vagas para estudantes negros, mas que também visava implementar medidas de permanência 

– ligadas à assistência estudantil e bolsas acadêmicas – e vagas para estudantes indígenas 

brasileiros. Conforme o artigo em análise, esta proposta não foi discutida pela alta gestão da 

UFG (Cirqueira, Gonçalves & Ratts, 2012). 

Contudo, deste ponto de partida, emergiram dois grupos com finalidade política e 

centrados na questão étnico-racial na UFG:  

O Coletivo de Estudantes Negras/os Beatriz Nascimento (CANBENAS), em 2004, e o Núcleo de 
Estudos Africanos e Afrodescendentes (NEAAD-UFG), em 2005. O CANBENAS foi formado 

inicialmente por estudantes negros/as da UFG – alguns/mas, inclusive, ex-bolsistas do Passagem do 

Meio – e o objetivo inicial do coletivo era receber os supostos cotistas que ingressariam na UFG, tendo 

em vista as promessas da reitora e a maneira hostil como vinham sendo recepcionados os/as cotistas em 

algumas universidades brasileiras, em especial UERJ e UnB. Compondo um contexto nacional de 

“movimentos negros de base acadêmica”, o NEAAD foi constituído por professores/as e 

pesquisadores/as negros/as ex-integrantes do Passagem do Meio e visava dar continuidade as 

discussões iniciadas no projeto mencionado. (Cirqueira, Gonçalves & Ratts, 2012, p. 271). 

Em 2006, tanto o CANBENAS quanto o NEAAD reuniram esforços na defesa da 

reserva de vagas para estudantes negros, visto que, com a mudança de reitorado e as 

atividades realizadas dentro e fora da UFG voltadas à questão étnico-racial, haveria a 

possibilidade de retomar o diálogo sobre a implantação de um projeto de ações afirmativas. 

Sendo assim, estes grupos juntos elaboraram um projeto intitulado Pré-Projeto de Ações 

Afirmativas para Estudantes e Docentes Negros (as) na UFG, que foi entregue à Pró-Reitoria 

de Graduação. Também não houve um profundo diálogo acerca deste projeto, conforme 

Cirqueira, Gonçalves e Ratts (2012). Porém, 

Contraditoriamente, buscando angariar verbas do Governo Federal dentro da proposta de expansão da 

educação superior com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni), no dia 25 de junho de 2007, em reunião da Câmara de Graduação, a UFG tenta 

implantar o programa de Ação Afirmativa UFGInclui (Cirqueira, Gonçalves & Ratts, 2012, p. 272). 
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A perspectiva da Câmara de Graduação à época era de que as ações de inclusão 

deveriam ser direcionadas para estudantes da rede pública, com o intuito de fazer uma 

reparação social ampla, que não fosse organizada por critérios étnicos, uma vez que 

considerava-se a pobreza como o principal fator de exclusão (Cirqueira, Gonçalves & Ratts, 

2012) . A pesquisa de Queiroz, Resende e Faria (2014) apresenta informações que tocam a 

questão racial ao indicar que o desempenho da população negra que entrou pelo sistema de 

cotas na UFG não é o mesmo dos demais estudantes que também ingressaram por cotas, são 

igualmente oriundos de escolas públicas, contudo não são negros. 

Por outro lado, CANBENAS e NEAAD, junto a outros grupos, contestaram a proposta 

da Câmara de Graduação, o que foi materializado no manifesto assinado pelo CANBENAS 

intitulado O grande golpe: “UFG exclui”, entregue à reitoria em 14 de agosto de 2007 e 

acompanhado de uma manifestação no Campus Samambaia da UFG (Cirqueira, Gonçalves & 

Ratts, 2012). 

A partir das discussões e manifestações contrárias ao UFGInclui, emergiram outras 

reivindicações relacionadas à inclusão social, que expressam pautas de vários grupos de 

estudantes oriundos de populações historicamente marginalizadas. Os principais temas das 

lutas destes grupos são os que se relacionam ao acesso e à permanência dos diferentes grupos 

de cunho étnico-racial, de diversidade de identidade de gênero e de orientação afetivo-sexual. 

Quando se adentra as reivindicações de modo mais detalhado, encontram-se elementos 

apontados pelos próprios estudantes como fundamentais para o ingresso e para que eles 

cursem adequadamente a graduação. 

São alguns destes elementos: criação de grupo de trabalho especializado composto por 

representantes de movimentos sociais, pesquisadores especializados e estudantes, para a 

discussão de temáticas ético-raciais; análise da questão do estabelecimento de vagas 

excedentes para estudantes transexuais e travestis; formação de grupo de trabalho sobre 

assistência estudantil e garantia dessa assistência em todas as modalidades para todos que 

necessitarem; ampliação dos horários de funcionamento de bibliotecas e setores 

administrativos para aumentar a possibilidade dos estudantes acessarem os serviços 

oferecidos pela universidade; aumento das ações de comunicação que permitam que os 

estudantes conheçam instâncias consultivas e decisórias da UFG, bem como dos projetos de 

democratização da educação superior; equilibrar o aumento de vagas em cursos com o 

quantitativo de professores; estabelecimento de recortes ético-raciais, de identidade de gênero 

e de orientação afetivo-sexual nos programas de permanência (Cirqueira, Gonçalves & Ratts, 

2012). 
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Os elementos indicados pelos grupos refletem dificuldades vividas diariamente na 

UFG e que, se superados, podem ser encarados como possibilidades de atenuar as barreiras 

para a permanência na universidade. Atualmente, algumas dessas reivindicações já foram 

materializadas em mudanças institucionais, como, por exemplo o aumento do horário de 

funcionamento das bibliotecas e a ampliação da comunicação e divulgação de informações 

sobre a UFG, porém, nota-se que ainda existem dificuldades para expandir o alcance das 

ações voltadas para a permanência. Além disso, observa-se que a manifestação do preconceito 

nas relações sociais – tampouco na relação professor-aluno – não é claramente identificada 

nas pautas destes grupos, mas com o atual crescimento da porcentagem de ingressantes pelo 

sistema de cotas na UFG, foi se tornando cada vez mais evidente. 

Após desentendimentos entre os grupos que refutavam a proposta da Câmara de 

Graduação da UFG e a reitoria, adiou-se a implementação do UFGInclui em 2007 – ainda que 

o projeto já havia sido aprovado na Câmara de Graduação e estivesse sendo tramitado no 

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) e no Consuni (Conselho 

Universitário) – e abriu-se o diálogo com a comunidade acadêmica (Cirqueira, Gonçalves & 

Ratts, 2012). 

Com maior inserção de participantes do CANBENAS nas instâncias consultivas e 

decisórias da UFG, houve uma intensa mobilização para modificar a proposta inicial do 

UFGInclui. Assim, em 2008, foi apresentado ao CEPEC a proposta: Programa de ação 

afirmativa para estudantes de escola pública, negros/as, indígenas e quilombolas na 

Universidade Federal de Goiás que consistia em: 

20% de cotas para estudantes negros/as, 20% para estudantes de escola pública e a criação de duas 

vagas excedentes para estudantes indígenas e para estudantes quilombolas – de acordo com demanda 

dos grupos. Eram apresentadas várias ações referentes à assistência estudantil para a permanência dos 

estudantes cotistas, como: bolsas, vagas nas casas de estudantes, bolsa alimentação no restaurante 
universitário, ampliação do acervo da biblioteca etc. Também, como no projeto anterior, apresentado 

pelo CANBENAS e o NEAAD, foram expostos pontos que contemplavam as “políticas do 

conhecimento”, que intentavam alterar as bases teóricas e simbólicas de produção e reprodução do 

conhecimento na instituição (Cirqueira, Gonçalves & Ratts, 2012, p. 277). 

Mesmo com alterações, este projeto foi aprovado em 2008, porém foi mantido o nome 

da proposta de 2007: UFGInclui. A principal conquista, para Cirqueira, Gonçalves e Ratts 

(2012), foi a concepção de ingresso dos estudantes, que deixou de ser o bônus na nota do 

vestibular e passou a ser a reserva de vagas. Algumas questões emergiram na discussão desse 

projeto como, por exemplo, a defesa de que as cotas deveriam ser de cunho somente social, o 

que aqui parece ser igualado ao fator socioeconômico, sem considerar o quesito étnico-racial 

ou de gênero.  
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Cirqueira, Gonçalves e Ratts (2012) rebatem este argumento indicando que os estudos 

da questão ético-raciais relacionados ao debate das ações afirmativas apontam que há uma 

diferenciação nos processos de inclusão de diferentes categorias ético-raciais e de gênero. 

Para ilustrar, os autores trazem os seguintes dados: 

Ao analisarmos brevemente os dados do processo seletivo (PS) 2011-1 da UFG, percebemos 

que sem cotas que contemplem o/a estudante negro/a seriam mínimas as chances de ingresso deste/a na 
instituição. Por exemplo, os dados do PS 2011-1 revelam que das 110 vagas oferecidas no curso de 

Medicina (integral), 88 são reservadas à categoria universal, 11 aos/às estudantes de escolas públicas e 

11 para os/as estudantes negros/as de escolas públicas. Analisando as menores notas obtidas em cada 

categoria, temos respectivamente: 259, 240 e 192. Isso demonstra que o problema a ser reparado no 

Brasil não é somente o social, pois se tanto o/a estudante branco/a quanto o/a negro/a são oriundos de 

escola pública, o que então justifica tamanha diferença em termos de rendimento na prova do 

vestibular? [...] Da mesma forma, estudos demonstram que o desempenho acadêmico e o desempenho 

no vestibular não estão correlacionados diretamente. Há cotistas que apesar de terem um menor 

rendimento no vestibular, conseguem traçar a sua trajetória acadêmica com sucesso – o que depende 

muito mais das condições que lhes são oferecidas do que propriamente de um mérito individual. Por 

isso, além de termos cautela no que se refere a esses indicadores, é preciso também atentar às políticas 

de permanência e inserção do/a estudante negro/a no ensino superior – principalmente na UFG, pois, 
com certeza estas pessoas continuarão a sofrer com os mesmos obstáculos racistas que perpassaram nos 

níveis do ensino básico – o que, inclusive, as levam a ter um baixo rendimento no vestibular (Cirqueira, 

Gonçalves & Ratts, 2012, p. 279 e 280). 

Este mesmo dado também é identificado por Queiroz, Resende e Faria (2014) que 

apontam que, mesmo com médias numericamente inferiores à média de estudantes que 

também ingressaram por cotas, estudantes negros oriundos de escolas públicas apresentam 

crescimento do valor numérico da média durante a trajetória acadêmica. De modo semelhante, 

o estudo também identificou que esta categoria de estudantes apresentou menores índices de 

desistência. Queiroz, Resende e Faria (2014) e Cirqueira, Gonçalves e Ratts (2012) não 

apresentaram uma análise extensa sobre o porquê de estudantes negros apresentarem menores 

índices de desistência e apresentarem uma trajetória acadêmica de crescimento, mas os dados 

deixam claro que as medidas que garantem o acesso da população negra à educação superior 

têm tido resultados positivos e consistentes. 

Tanto Cirqueira, Gonçalves e Ratts (2012), quanto Queiroz, Resende e Faria (2014) 

tecem críticas ao UFGInclui no que se refere à permanência e ao acompanhamento de 

estudantes cotistas. Esta falha parece existir até hoje e por isso este trabalho se propõe a 

investigar desafios atuais para a inclusão social na UFG. Também houve críticas ao programa 

como um todo, pois os autores entendem que a inclusão ainda não foi efetivada, como 

percebe-se no trecho a seguir: 

Apesar de reconhecermos a importância do projeto UFGInclui encampado por alguns 
gestores/as da UFG, que permite a “inclusão” de estudantes negros/as, ele ainda apresenta lacunas. 

Estas podem ser preenchidas, quem sabe, se os/as gestores tomarem como exemplo a fase inicial de sua 

implantação. Isto é, reconhecerem que as políticas afirmativas se fazem a partir de uma construção 

coletiva que envolva relações dialógicas, francas e abertas. No mais, consideramos que as marcas desse 
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processo, ou melhor, dessa “travessia”, são indeléveis na história da UFG. Agora se deve pensar sobre 

esse novo momento e refletir acerca da possibilidade de ampliação e consolidação dessas políticas 

nessa universidade (Cirqueira, Gonçalves & Ratts, 2012, p. 283 e 284). 

Observa-se através da Resolução Nº 31 de 19 de outubro de 2012, uma mudança na 

aplicação do programa UFGInclui, que passa a acrescentar uma vaga em cada curso de 

graduação para candidatos oriundos de escolas públicas que sejam indígenas e uma para os 

que sejam quilombolas (UFG, 2012).  Conforme Queiroz, Resende e Faria (2014), esta 

mudança deu-se a partir da “Lei de Cotas”, através da qual o governo federal estabelece novas 

diretrizes: 

A “lei das cotas” estabelece que 50% das vagas das IFES, por curso e turno, sejam destinadas 
a estudantes oriundos de escolas públicas, sendo que desse total, 25% destinam-se a estudantes em que 

suas famílias tenham renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. Estabelece, ainda, 

um recorte étnico-racial, destinando-se vagas para estudantes pretos, pardos e indígenas (Queiroz, 

Resende & Faria, 2014, p. 04). 

Esta mudança é um marco relevante na história da inclusão social na UFG, uma vez 

que ela significa uma nova representatividade nas salas de aulas: a população oriunda das 

escolas públicas ocupando 50% das vagas de cada curso de graduação. Mais um desafio é 

colocado para o processo de ensino-aprendizagem, a heterogeneidade entre estudantes que 

passaram por processos de escolarização e por experiências de vida desiguais e que vão 

deparar-se desde os primeiros períodos com a alta exigência característica das universidades 

públicas brasileiras. 

É, portanto, neste contexto que a relação entre professores e estudantes na UFG é 

pensada nesta dissertação. Observa-se, a partir deste resgate histórico de trâmites internos da 

implementação das ações afirmativas na UFG, que o racismo e outras manifestações de 

preconceito por vezes não têm seu impacto dimensionado na tomada de decisões 

institucionais em proporção comparável com o impacto destes fenômenos nas relações 

cotidianas da universidade.  

Outro aspecto que a discussão igualmente evidencia trata-se da contradição 

fundamental da sociedade capitalista que necessita da desigualdade para se reproduzir e que, 

consequentemente, apresenta impasses para inclusão social. Sendo assim, o objetivo desta 

pesquisa de realizar um levantamento de informações sobre aspectos que favorecem ou 

dificultam a inclusão social, está, de modo irrefutável, atravessado pela contradição presente 

na cultura de que, enquanto ela estiver organizada pelo capital, a luta pela igualdade sempre 

se fará necessária.  
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2.2 Trabalho docente: características do trabalho do professor universitário 

 

Considerando-se o escopo desta dissertação, realiza-se uma reflexão acerca da 

influência das condições de trabalho do professor universitário nos processos de inclusão e de 

exclusão, bem como na manifestação do preconceito na relação professor-aluno. Pretende-se 

traçar uma relação entre a literatura que versa sobre as contradições nas condições subjetivas 

e objetivas do trabalho e dos trabalhadores e estudos realizados no cenário da UFG, bem 

como aqueles que tratam do trabalho do professor de modo geral e na especificidade da 

educação superior. 

Em consonância com a constatação de Mariz e Nunes (2013) de que as organizações 

de educação formal e, consequentemente os professores, estão lidando com um momento em 

que os problemas sociais estão sendo considerados como demandas destas organizações e dos 

processos de formação, torna-se fundamental compreender os fatores que estarão implicados 

nesta experiência formativa. Para estes autores, estes espaços formativos vivem uma relação 

paradoxal entre as necessidades de ocupar-se dos processos de ensino-aprendizagem, do 

respeito à diversidade entre os sujeitos e a falta de tempo adequado para atender a tantas 

exigências, como as que podem ser identificadas no trecho a seguir: 

As escolas acolhem essas demandas por vezes induzidas pela legislação em vigor, por políticas 

públicas, programas de financiamento ou ainda por demandas das famílias. O fato é que quase sempre 

não estão preparadas para as novas demandas. 

A relação com as novas demandas quase sempre seguem o seguinte itinerário: são “acolhidas” 
pelas escolas, que ampliam a expectativa quanto à atuação do professor. Este, por sua vez, costuma 

viver um duplo desconforto com a ampliação das demandas. Por um lado, convive com a dificuldade de 

atender as novas demandas, que quase sempre se apresentam como uma pauta nova, ou seja, um 

aumento de pautas frequentemente distinta de sua formação inicial. 

Por outro, passa a conviver de forma direta ou indireta com a crítica da sociedade, 

especialmente dos meios de comunicação, quanto à falta de capacidade da escola e dos professores para 

atendê-las (Mariz & Nunes, 2013, p. 55). 

A partir do excerto acima, nota-se que as organizações educacionais – nomeadas pelos 

autores como “escolas” – são pressionadas por determinações que não são construídas junto a 

elas, na maioria das vezes. Elas estão submetidas ao cumprimento de certos desígnios 

estabelecidos sem o dimensionamento das possibilidades destas organizações cumprirem. 

Aqui, percebe-se uma reflexão cara à análise dos processos de exclusão e inclusão na 

educação superior: ações de inclusão, como, por exemplo, as ações afirmativas, são 

implantadas geralmente antes da construção de uma estrutura que suporte o desenvolvimento 

destas ações. A consequência disso pode ser a crítica social à instituição e aos professores, 
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bem como as duras dificuldades diárias enfrentadas pelos estudantes que ingressaram pelas 

ações afirmativas. 

Portanto, observa-se que a visão simplificada sobre a competência da instituição 

educacional ou de seus professores para resolverem as demandas sociais mascaram a 

complexidade de fatores que dão forma à relação entre instituição, professores, estudantes e 

comunidade externa. Ademais, entende-se que é substancial explicitar aspectos históricos do 

desenvolvimento do capitalismo na cultura para que se evite incorrer no erro de analisar as 

condições de trabalho do professor de maneira apartada da influência desse modo de produção 

e de modelo de sociedade na subjetividade do sujeito social. Isto porque o desenvolvimento 

do capitalismo na cultura é também um condicionante das demandas que emergem no 

contexto educacional. 

Sobre essas demandas, Mariz e Nunes (2013) dizem que: 

O estado de incerteza se coloca como uma plataforma político-econômica e como eixo de 

vários discursos gestionários. Um estado que se apresenta como interpretação a realidade, mas que se 
comporta de fato como construtor da realidade que anuncia. 

Se retomarmos a questão do trabalho do professor e professora na educação, encontraremos a 

incerteza como justificativa da quebra de contratos e ampliação das demandas e expectativas. Essa 

ampliação de demandas pode ser verificada na discussão sobre o enfrentamento da evasão, 

“fidelização” dos estudantes, ampliação do número de estudantes por sala de aula etc (p. 51). 

De modo semelhante a Mariz e Nunes (2013), parte-se, nesta análise, da centralidade 

do trabalho, pois é uma categoria determinante dos elos sociais, visto que estes “são 

constituídos de forma marcante pelos elos no mundo do trabalho e seus „sistemas‟ de proteção 

social” (p.50), logo, a precarização e a desregulamentação do trabalho e desta proteção social 

podem desgastar os elos sociais. Portanto, realiza-se a seguir pontuações sobre momentos 

relevantes do desenvolvimento histórico do capitalismo e o impacto disso na esfera do 

trabalho para compreender com mais clareza que os processos de exclusão e inclusão, que são 

atualmente inerentes aos espaços educacionais, são condicionados pela ruptura desses elos no 

mundo do trabalho. 

Considera-se a crise do padrão de acumulação taylorista/fordista, que ocorreu a partir 

dos anos de 1970, um marco fundamental para a reflexão sobre o campo do trabalho, visto 

que este quadro foi expressão de uma crise estrutural do capital que perdura até o período 

histórico recente e que culminou no processo de reestruturação do capital. Deste modo, com a 

reestruturação, o capital objetivou “recuperar do seu ciclo reprodutivo e, ao mesmo tempo, 

repor seu projeto de dominação societal, abalado pela confrontação e conflitualidade do 

trabalho, que, como vimos, questionaram alguns dos pilares da sociabilidade do capital e de 

seus mecanismos de controle social” (Antunes, 2009, p.49). 
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Assim, houve transformações do processo produtivo, através das formas de 

acumulação flexível, de gestão organizacional e do avanço tecnológico. Ou seja, para 

combater as lutas sociais que eclodiam, o capital instaurou novos meios de dominação social 

reorganizando o processo produtivo, mas também estabelecendo um projeto de recuperação 

da hegemonia na sociabilidade, como, por exemplo, no plano ideológico, “por meio do culto 

de um subjetivismo e de um ideário fragmentador que faz apologia ao individualismo 

exacerbado contra as formas de solidariedade e de atuação coletiva e social” (Antunes, 2009, 

p.50). 

Mancebo, Maués e Chaves (2013) trazem uma informação sobre o momento da crise 

da acumulação fordista e do Estado de Bem-Estar Social cara a esta reflexão: a transferência 

de serviços da área da educação, da saúde e da previdência dos órgãos públicos para às leis do 

mercado. Em outros termos, as conquistas sociais, a exemplo do direito à educação, deixaram 

de ser garantidos pelo Estado e passaram a ser dirigidos e disponibilizados pelo mercado. 

Disso resulta a interpretação de que a exclusão e a desigualdade são os fundamentos da 

competitividade considerada necessária para que os indivíduos se motivem, para que 

percebam que suas conquistas são definidas pelo próprio esforço e competência. 

Neste sentido, o final do taylorismo-fordismo e início do toyotismo caracteriza-se pelo 

processo de intensificação do trabalho, contexto do qual emerge a acumulação flexível, 

descrita pelo autor da seguinte maneira: 

[...] se fundamenta num padrão produtivo organizacional e tecnologicamente avançado, resultado da 
introdução de técnicas de gestão da força de trabalho próprias da fase informacional, bem como da 

introdução ampliada dos computadores no processo produtivo e de serviços. Desenvolve-se em uma 

estrutura produtiva mais flexível, recorrendo frequentemente à desconcentração produtiva, às empresas 

terceirizadas etc. Utiliza-se de novas técnicas de gestão da força de trabalho, do trabalho em equipe, das 

„células de produção‟, dos „times de trabalho‟, dos grupos „semiautônomos‟, além de requerer, ao 

menos no plano discursivo, o „envolvimento participativo‟ dos trabalhadores, em verdade uma 

participação manipuladora e que preserva, na essência, as condições do trabalho alienado e estranhado. 

O „trabalho polivalente‟, „multifuncional', „qualificado‟, combinado com uma estrutura mais 

horizontalizada e integrada entre diversas empresas, inclusive nas empresas terceirizadas, tem como 
finalidade a redução do tempo de trabalho (Antunes, 2009, p.54). 

A acumulação flexível, baseada na ideia de qualificação do trabalho, não visa de fato 

atender uma carência efetiva do processo de produção, mas sim obter do trabalhador a entrega 

de sua subjetividade. Em convergência com esse processo, essa nova forma de organização do 

trabalho também pretende eliminar o trabalho improdutivo, ou seja, aquele que não produz 

valor, diminuindo desta forma o tamanho da força de trabalho e aumentando a produtividade. 

Ademais, sinaliza-se a desregulamentação dos direitos trabalhistas, o crescimento das rupturas 
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entre a classe trabalhadora, a precarização e a terceirização da força de trabalho como 

sequelas dessa nova forma de intensificação do trabalho (Antunes, 2009). 

Cabe sinalizar que esse momento da história cujo marco inicial se dá na década de 

1970, ocorreu no Brasil anos mais tarde, como Mancebo, Maués e Chaves (2013) explicitam: 

No cenário brasileiro, todo esse ideário só é implementado com sistematicidade a partir de 

1990, quando foi iniciada uma série de reformas no Estado, tendo como centralidade a privatização. O 
discurso privatista dos governos brasileiros, desde Fernando Collor de Mello, proclama a superioridade 

do setor privado sobre o público, ao mesmo tempo em que atribui ao mercado características de 

impulsionador do crescimento econômico (p.41). 

A consequência disso no Brasil foi a crise na economia acarretando o crescimento do 

desemprego e da necessidade de serviços públicos, como os relativos à assistência social, 

previdência e saúde. Perdeu-se de vista o intento de universalização de direitos sociais, mas 

devido a este cenário, fez-se necessário substituir a igualdade pela concepção de equidade. 

Essa lógica chega ao setor da educação fortemente nas reformas educacionais das décadas de 

1980 e 1990, que seguem as orientações de organizações internacionais, que indicam que, 

para a maior competitividade e contenção dos gastos públicos, os sistemas de ensino deveriam 

ser mais flexíveis e variados. Tais fatores são considerados como indicadores para o 

fortalecimento da educação superior privada em detrimento da pública (Mancebo, Maués & 

Chaves, 2013). 

A síntese desse momento é esclarecida pelo trecho a seguir: 

Como consequência para o setor educacional, em especial para a educação superior brasileira, os 
sucessivos governos brasileiros neoliberais vêm implementando uma reforma estrutural nas 

universidades por meio de um intenso processo de privatização que tem, dentre outros aspectos, afetado 

a organização do trabalho docente (Mancebo, Maués & Chaves, 2013, p.42). 

No contexto da reestruturação do capital, cuja marca fundamental é o emergente 

toyotismo, é válido retomar a noção de classe trabalhadora, para que uma discussão sobre o 

recorte teórico dos professores enquanto classe trabalhadora possa ser realizada. Para tal, 

recorre-se ao que Antunes (2009) denomina “classe-que-vive-do-trabalho”, que consiste em 

uma visão mais ampliada e atualizada do conceito marxiano de classe trabalhadora, de modo a 

deixar claro que o autor se opõe à ideia do fim da classe trabalhadora ou mesmo do fim do 

trabalho. Destaca-se que 

a classe-que-vive-do-trabalho engloba também os trabalhadores improdutivos, aqueles cujas formas de 

trabalho são utilizadas como serviço, seja para uso público ou para o capitalista, e que não se 

constituem como elemento diretamente produtivo, como elemento vivo do processo de valorização do 

capital e de criação de mais-valia. São aqueles em que, segundo Marx, o trabalho é consumido como 

valor de uso e não como trabalho que cria valor de troca. O trabalho improdutivo abrange um amplo 

leque de assalariados, desde aqueles inseridos no setor de serviços, bancos, comércio, turismo, serviços 

públicos etc., até aqueles que realizam atividades nas fábricas mas não criam diretamente valor. 

Constituem-se em geral num segmento assalariado em expansão no capitalismo contemporâneo – os 
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trabalhadores em serviços –, ainda que algumas de suas parcelas encontrem-se em retração, como 

veremos adiante (Antunes, 2009, p. 102). 

Observa-se, em Antunes (2009), que o setor da área de serviços da “classe-que-vive-

do-trabalho” vem sofrendo impacto do processo de reestruturação do trabalho. Nesta 

dissertação, de modo semelhante ao que Silva Júnior (2009) realiza em sua pesquisa, aborda-

se esta temática para compreender como o trabalho do professor universitário – neste contexto 

com a especificidade das universidades públicas –, compreendido como trabalho improdutivo 

e da área de serviços, vem sendo modificado pela reestruturação da organização do trabalho. 

Vale demonstrar, no sentido da compreensão do professor das universidades públicas 

brasileiras como pertencente à “classe-que-vive-do-trabalho”, algumas tendências do mundo 

do trabalho da história recente. Na perspectiva de Antunes (2009), houve um aumento do 

número de trabalhadores assalariados do setor de serviços – muitos deles oriundos das 

transformações na produção industrial e mesmo do fenômeno da desindustrialização –, bem 

como o condicionamento do assalariamento destes trabalhadores à lógica do trabalho 

produtivo. Nota-se, portanto, uma interpenetração entre trabalho produtivo e trabalho 

improdutivo, implicando em intensificação das condições de exploração da força de trabalho. 

Igualmente, considera-se relevante trazer à luz a reflexão acerca da expansão do 

trabalho em domicílio, visto que este não caracteriza o trabalho do professor universitário em 

sua totalidade, mas consome parte significativa do dia deste trabalhador, já que este fica cada 

vez mais sobrecarregado de atividades no tempo que passa na instituição. Nas palavras de 

Antunes (2009): “[...] Com a introdução da telemática, a expansão das formas de 

flexibilização (e precarização) do trabalho, o avanço da horizontalização do capital produtivo 

e a necessidade de atender a um mercado mais „individualizado‟, o trabalho em domicílio vem 

presenciando formas de expansão em várias partes do mundo” (p. 114). 

A partir do apontamento introdutório de Antunes (2018) referenciado em Marx de que 

a “sociabilidade do capital é responsável pelo advento da forma do trabalho assalariado, do 

trabalho-mercadoria ou, de modo mais preciso, da generalização da mercadoria força de 

trabalho” (Antunes, 2018, p. 109), aprofunda-se a análise sobre condições de trabalho dos 

assalariados e, consequentemente, compreende-se um pouco mais acerca dos fatores que 

condicionam a vida profissional do professor universitário. 

Nota-se, frente ao exposto, que a subjetividade do trabalhador assalariado será 

atravessada pelo “complexo social da alienação” (Antunes, 2018, p. 109), visto que, conforme 

as considerações marxianas, à medida que a mercadoria ganha mais valor que o humano, que 

conjunto de sujeitos que transformam a natureza, o trabalho passa a estar relacionado tão 
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somente à produção de mercadorias e aquilo que concerne estritamente ao humano, passa a 

ser tomado também como mercadoria. Disso depreende-se, que no recente desenvolvimento 

histórico do capital, as relações humanas se dão como relações entre mercadorias e a própria 

mercadoria ganha um poder que independe de quem a produziu. 

A desumanização do trabalho ocorre, entre outros fatores, devido à gradativa 

eliminação do trabalho vivo em detrimento do trabalho morto, ou seja, pela substituição de 

pessoas que trabalham por máquinas – com o desenvolvimento tecnológico cada vez mais 

avançado – que trabalham. Essa introdução da engenharia produtiva alcançou não somente o 

mundo industrial, mas também atingiu o setor de serviços. Disso infere-se que o trabalho do 

professor universitário estará permeado por essas características que têm se intensificado no 

curso da história (Antunes, 2018). 

Antunes (2018) retoma a reestruturação do capital que ocorreu a partir da década de 

1970 para identificar que a subjetividade do trabalhador passa a estar condicionada pela 

personificação do capital. Assim, o autor descreve a influência das transformações deste 

período na subjetividade do trabalhador: 

Desenha-se, então, uma nova forma de organização e controle do trabalho cuja finalidade 
central é, de fato, a intensificação do processo laborativo, com ênfase também no envolvimento 

qualitativo dos trabalhadores e das trabalhadoras, em sua dimensão cognitiva, procurando reduzir ou 

mesmo eliminar os espaços de trabalho improdutivo, que não criam valor (Antunes, 2018, p. 118). 

O autor ainda acrescenta que: 

 

Essas metamorfoses no processo de produção tiveram – e ainda têm – consequências 

significativas no universo do trabalho: desregulamentação dos direitos sociais; precarização e 

terceirização da força humana que trabalha; aumento da fragmentação e heterogeneização no interior da 

classe trabalhadora; enfraquecimento do sindicalismo de classe e incentivo à sua conversão em um 
sindicalismo mais negocial e de parceria, mais de cúpula e menos de base, mais parceiro e colaborador 

e menos confrontacionista (Antunes, 2018, p. 118). 

Houve, neste contexto, uma intensa alteração espacial, temporal e da organização 

social e técnica a partir do toyotismo, que incentivou o a ideia de multifuncionalidade, 

polivalência, bem como aumentou a competitividade, ainda que disfarçada de uma interação 

mais envolvente e participativa. Intensificou-se também a “expropriação do intelecto do 

trabalho” que significa para Antunes (2018) que: 

a empresa da flexibilidade liofilizada acabou por engendrar novos e mais complexificados mecanismos 

de interiorização, de personificação do trabalho, sob o “envolvimento incitado” do capital, incentivando 

o exercício de uma subjetividade marcada pela inautenticidade, isto é, aquela que ocorre quando o 

estímulo para o exercício da subjetividade do trabalho é sempre conformado pelos interesses das 
empresas, não comportando nenhum traço que confronte com o ideário do lucro e do aumento da 

produtividade. O exercício da subjetividade empresarial não comporta, por exemplo, a propositura de 

uma greve para melhorar as condições de trabalho. Ao contrário, trata-se de um exercício de 

subjetivismo anticoletivo, antissindical e intensamente empresarial. O exercício da subjetividade 
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autêntica se dá quando não há constrangimentos que “obrigam” o “envolvimento incitado”, a realização 

de práticas empresariais que objetivam melhorar a “integração” entre trabalhadores e empresas. Por 

isso, o exercício da subjetividade autêntica expressa formas de autonomia, enquanto as formas de 

subjetividade inautêntica são próprias da heteronomia (Antunes, 2018, p. 120). 

Assim, frente às considerações de Antunes (2018), nota-se que o toyotismo apropria-

se cada vez mais da dimensão intelectual do operário para que ela esteja cada vez mais 

envolvida e disponível para o capital. Seja diretamente na expressão do fazer do trabalhador, 

seja na atividade intelectual, que foi transferida para as máquinas informatizadas, a 

expropriação do intelecto do trabalho se torna cada vez mais potente, até mesmo porque a 

máquina ainda não suprime completamente o trabalho humano e exige deste uma interação 

com ela cada vez mais próxima.  

As novas formas de envolvimento que se expressam em intensificação do trabalho 

acabam por tornar o trabalhador uma força que explora a si mesmo a serviço do lucro. Dá-se, 

desta forma, a clara expressão da “subjetividade marcada pela inautenticidade” (Antunes, 

2018), uma vez que no âmbito do trabalho ela está estritamente condicionada aos interesses 

empresariais e continuamente desinvestida da finalidade crítica, coletiva e solidária de opor-se 

ao sistema de acumulação do capital. 

Ao analisar o impacto da acumulação flexível no âmbito do trabalho e especificamente 

do trabalho do professor universitário, nota-se que este é condicionado por um sistema 

marcado por uma nova organização do trabalho e o produto de seu trabalho é, 

consequentemente afetado por essa nova organização. Mancebo, Maués e Chaves (2013) 

explicam como isto ocorre neste excerto: 

Em relação ao primeiro aspecto, as mudanças e conseqüências são múltiplas e, quase sempre, 
desastrosas: (1) precarização do trabalho docente, visível até mesmo nas grandes universidades 

públicas, onde proliferam as (sub) contratações temporárias de professores; (2) intensificação do regime 

de trabalho, donde decorrem aumento do sofrimento subjetivo, neutralização da mobilização coletiva e 

aprofundamento do individualismo competitivo, atingindo, obviamente, não somente os trabalhadores 

precários, mas acarretando grandes conseqüências para a vivência e a conduta de todos aqueles que 

trabalham nas instituições de ensino superior; (3) flexibilização do trabalho, em cujo nome novas 

atribuições são agendadas para os professores, muitas das quais desenvolvidas, anteriormente, por 

funcionários de apoio, de modo que o docente agora é responsável não apenas pela sala de aula e pelo 

desenvolvimento de sua pesquisa, mas por um crescente número de tarefas, como o preenchimento de 
inúmeros relatórios e formulários, a emissão de pareceres, a captação de recursos para viabilizar seu 

trabalho e até para o bom funcionamento da universidade e, por fim, (4) submissão a rigorosos e 

múltiplos sistemas avaliativos onde a eficiência do professor e sua produtividade são objetivadas em 

índices.  

Em relação ao segundo aspecto – os produtos do trabalho do professor – faz-se necessário 

destacar para análise as duas principais atividades docentes: (1) o ensino e a neoprofissionalização do 

sistema de educação superior e (2) a produção do conhecimento e a ênfase na produção de 

conhecimento economicamente útil, isto é, comercializável (p.47). 

Ao levar esta reflexão para a realidade para a realidade do campo de pesquisa desta 

dissertação de mestrado – a UFG – culmina-se na perspectiva de que finalidades das leis de 
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mercado são contrárias aos interesses de crítica, emancipação e autonomia que a universidade 

deveria ter. A pesquisa de Rodrigues (2011) sobre o sentido e o escopo das reformas 

acadêmicas do ensino de graduação da UFG realizadas a partir de 1982 e de 2002, confirma 

que, no que se refere a este tema, há uma relevante contradição entre o propósito de 

autonomia e crítica que fundaram as primeiras universidades no mundo no século XIII e os 

ideais da acumulação flexível. A autora compila e analisa este percurso histórico no seguinte 

trecho de sua tese de doutorado: 

A universidade no seu nascimento era definida como um conjunto de escolas de mestres e 
alunos, organizados segundo o modelo das corporações de ofício que se espalhavam pelas cidades da 

Europa do século XIII. Reconhecida como uma das criações mais originais e fecundas da civilização do 

Ocidente foi a principal instituição do sistema educativo medieval, sendo caracterizada por um 

dinamismo criador, alto grau de autonomia, de crítica e inúmeros conflitos internos. Em Bolonha, Paris 

e Oxford surgiram as primeiras universidades, onde se ministravam uma única disciplina e às vezes 

mais de uma como o direito, a medicina, a filosofia e a teologia. Apesar de importante o saber 

pragmático e profissional, não era a única nem a principal fonte de aspiração para o estudo. Existia uma 

consciência dos valores específicos da cultura erudita medieval, especialmente por parte da corporação 

dos mestres em suas cátedras cuja maior preocupação era a busca dos amplos saberes e de autoridades 

intelectuais ricas o suficiente para oferecer aos estudantes mais do que saberes técnicos. O trabalho 
coletivo desenvolvido pelos intelectuais era o de ler, comentar e pôr as questões da cultura antiga em 

debate, o que acabou por constituir a universidade como instituição de busca, sistematização, 

questionamento e difusão do saber, com implicações em toda a realidade social (Rodrigues, 2011, p. 

14). 

Este resgate histórico demonstra que o fazer das universidades vem se transformado de 

maneira importante, de modo que a formação humana (Adorno, 1995a; 1995b) tem perdido 

espaço em detrimento do aumento da formação técnica e profissional, que está mais 

relacionada aos fatores econômicos e técnico-científicos. 

Villa (1998) agrega elementos a esta discussão ao identificar que a partir da mudança 

da forma como os sujeitos de relacionam com o conhecimento há também uma mudança do 

papel social do professor. Para o autor, “quando o conhecimento era um valor de grande 

estima social e um bem escasso” (p. 67) ao papel do professor era atribuído respeito e 

admiração. Essa visão era característica do período do Renascimento, momento em que a 

razão era o caminho para a ciência verdadeira e para a erudição. Assim, nesse contexto, o 

professor era a figura responsável pela transmissão da herança social de uma civilização e 

pela crítica da realidade existente. O professor, pertencente à profissão da erudição, através da 

pesquisa e da promoção do conhecimento reunia as novas contribuições e descobertas, assim 

como transmitia a erudição. 

Contudo, esse contexto sofre mudanças a partir da segunda metade do século XX, 

quando ocorre o acesso das massas à educação. Ao passo que há um crescimento da 

especialização das ocupações intelectuais, ocorreu também o declínio daquelas voltadas à 
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erudição. Isso porque neste momento já existiam correntes que criticavam o poder da razão, 

relativizavam as descobertas científicas e as teorias existentes. Deste modo, essa mudança do 

valor do conhecimento na cultura soma-se aos fatores que atualmente impulsionam a “erosão 

da autoridade do professor na qualidade de intelectual” (Villa, 1998, p. 68). 

Mariz e Nunes (2013) igualmente identificam que já no século XVIII cientistas 

permaneciam predominantemente a um campo de conhecimento, ou seja, a uma ciência, 

diferentemente do período passado, em que um mesmo cientista era médico, filósofo, 

matemático, ou seja, visava à erudição. Atualmente, muitas pesquisas científicas concluem 

que há necessidade de recorrer a variados e diferentes campos de conhecimento, o que, 

conforme os autores, gera uma contradição: a de que o processo do trabalho pedagógico 

precisa de diversos campos do conhecimento, mas o resultado deste trabalho é focar ao 

máximo na especificidade de um determinado campo. 

Acrescenta-se a essa crise da autoridade do professor e do próprio conhecimento 

(Villa, 1998) as mudanças que emergem na modernidade e que provocam alterações 

significativas nas universidades. Prioriza-se, principalmente nas universidades públicas, a 

gestão institucional e as atividades de ensino, pesquisa e extensão (Rodrigues, 2011), o que 

não está necessariamente vinculado ao objetivo de prover formação humana, autonomia e 

emancipação, como observa-se no seguinte trecho: 

Os princípios que nortearam a constituição da sociedade moderna como o utilitarismo, o 

pragmatismo, a racionalidade instrumental e o paradigma técnico-científico formam a base da 

administração da universidade. O sistema computacional de controle da vida acadêmica passa a ter uma 

desmedida importância na dinâmica curricular, particularmente, na caracterização das disciplinas, 

quanto ao tempo de duração, horários, classificação dos alunos que poderão se matricular numa 

determinada disciplina de natureza obrigatória, livre, optativa, teórica ou prática, no controle da 

integralização curricular, das colações de grau e expedição de documentos relativos à vida da 

instituição e dos que nela trabalham ou estudam, bem como o controle do trabalho e da vida dos 

professores. Ou seja, as atividades que deveriam ser meios de ação acabam se impondo e ditando regras 

que interferem na existência e na definição do caráter e das finalidades do trabalho acadêmico. 

O paradigma técnico-científico, cada vez mais, ganha espaço no ensino e na pesquisa em 
detrimento de seu caráter filosófico, de abertura para o todo, de crítica e questionamento da realidade. 

O movimento atual é o de adaptação da universidade à sociedade com a perda do pensamento crítico, 

do debate das teses divergentes, da interrogação das idéias e práticas, do sentido e dos princípios que 

constituíram a universidade e sustentaram sua existência ao longo de quase oito séculos, hoje isso lhe 

parece estranho (Rodrigues, 2011, p. 14-15). 

Nesse sentido, a pesquisa de Resende (2005) anteriormente apresentou conclusões que 

vão à mesma direção que as constatações de Rodrigues (2011). Observa-se que tanto 

reflexões as empíricas quanto as teóricas demonstram que a UFG, assim como outras 

instituições de educação superior públicas brasileiras, tem sido atravessada por mudanças 

provocadas pelas imposições do capital sobre a cultura e, consequentemente, sobre ela, ao 

passo que os professores universitários estão expressando uma subjetividade cada vez mais 
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próxima da inautenticidade, ainda que, voluntariamente, busquem resistir na luta por algum 

nível de autenticidade, de autonomia e de posicionamentos críticos. 

Diante disso, realiza-se uma breve discussão de algumas informações oriundas da 

pesquisa que resultou na tese de doutorado de Resende (2005). O estudo desta autora foi 

desenvolvido tendo como amostra professores que trabalham em regime de dedicação 

exclusiva na UFG e orientou-se pelo objetivo de investigar a formação de professores dessa 

instituição e as possibilidades de autonomia nas relações em seu interior.  

Os resultados desta pesquisa foram trazidos neste momento para corroborar à 

caracterização da classe dos professores universitários da UFG, bem como para melhor 

consolidar a relação entre os condicionantes inerentes ao mundo do trabalho, a expressão 

disso no fazer profissional e nas relações interpessoais entre professores e estudantes. 

Resende (2005) apresenta como resultado fundamental da pesquisa que “as condições 

objetivas de trabalho dos professores das universidades públicas Federais (UFG) afetam as 

possibilidades diárias de sua formação, servindo como obstáculo para sua autonomia” (p.176), 

isto porque a formação de consciência crítica, imprescindível para a formação da autonomia, 

também é barrada por tais condições de trabalho. Ou seja, a pesquisa demonstra que os 

professores universitários da UFG têm apresentado uma subjetividade marcada pela 

acomodação, adaptação, apatia e conformação e isso tem sido um produto fortemente 

influenciado pela burocratização das atividades docentes. 

A autora também demonstra que uma consequência relevante desse processo de perda 

de autonomia ocorre na relação entre professores e estudantes, uma vez que a formação 

proporcionada por esses professores não será direcionada para a formação da autonomia do 

estudante, tampouco constituirá uma educação emancipatória (Resende, 2005). A lógica 

individualista, competitiva e produtivista, oriunda do capitalismo, também é apontada pela 

autora como impedimento para a formação da autonomia. 

Neste momento, fica o ensejo para o questionamento de como os fatores descritos ao 

longo desta dissertação estão implicados no problema de pesquisa – as possibilidades e os 

desafios para a inclusão social na relação professor-aluno. Esta reflexão se faz necessária 

tendo em vista que o papel do professor está estritamente associado à relação com os 

estudantes, ou seja, ele é constantemente atravessado pela produção dos estudantes e das 

expectativas deles e dos demais grupos sociais que compõem a cultura. 

Partindo desta premissa, a discussão de Mariz e Nunes (2013) pode ser retomada no 

que se refere às pontuações sobre a centralidade da sala de aula nas organizações 

educacionais. O próprio fato do processo de ensino-aprendizagem ocorrer prioritariamente no 
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ambiente da sala de aula já incide sobre a relação entre professores e estudantes. Os autores 

acrescentam que a perspectiva de gestão, termo comum da linguagem empresarial, incide 

sobre o processo de ensino-aprendizagem quando excede sua possibilidade de organização do 

tempo e das atividades e passa a ser uma estratégia de garantia da produtividade. Assim 

sendo, a gestão que visa indivíduos que produzam mais e melhor no contexto da sala de aula 

tem sido mais um elemento que condiciona o trabalho docente e corrobora à perda da 

autonomia. 

Observa-se a perda de autonomia quando, a exemplo do que ocorre nas empresas, a 

lógica da gestão passa a ser mais uma fonte de tensão sobre os indivíduos e possui como 

consequência a impossibilidade de estabelecer uma relação professor-aluno voltada para a 

autonomia. Ao contrário disso, os fatores condicionantes do trabalho docente levantados nesta 

dissertação têm mostrado que a relação professor-aluno atualmente está voltada para ao 

aumento da produtividade. Esse movimento exacerbado da inserção da gestão como forma de 

organização das relações, resulta no que os autores consideram como perspectiva 

gerencialista, ou seja, como mais um desdobramento do capitalismo nas relações humanas 

(Mariz & Nunes, 2013). 

A relação professor-aluno, nos moldes do capital, tendo por base as análises marxianas 

e a contextualização do cenário educacional feitas por Mariz e Nunes (2013) e Villa (1998), 

configura-se pela inversão entre o fator humano e a organização. Em outros termos, 

professores e estudantes são compreendidos como recurso da organização educacional e não o 

contrário – a escola, ou a universidade, como uma produção humana histórica. 

Nesse sentido, o professor é percebido como o recurso mais estratégico da organização 

educacional e maior custo operacional. Logo, as relações de ensino-aprendizagem entre 

professores e estudantes também serão afetadas por esse fator. Soma-se a isso a pressão 

gerada pelas exigências das políticas de avaliação que possuem foco no desempenho e tendem 

a sintetizar o trabalho oriundo das relações acadêmicas a indicadores numéricos e 

classificatórios. Logo, os professores “vivem sob a pressão das urgências por resultados e a 

pressão pelo respeito aos ritmos diferenciados de aprendizagem de seus estudantes” (Mariz & 

Nunes, 2013, p.64). O excerto a seguir ilustra esta constatação: 

Vive-se em sala de aula uma pressão em que o emergencial não coincide, por vezes, com o 

essencial da prática educativa e à retórica cabe a tarefa de ofuscar as contradições de um processo que, 

na maioria dos casos, busca tratar o conhecimento como uma mercadoria e as relações pedagógicas 
como relações de trocas comerciais. A perspectiva utilitária dessa compreensão gera uma urgência por 

determinados resultados (Mariz & Nunes, 2013, p. 64). 
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Para Mariz e Nunes (2013), em certa medida, a educação superior repete um cenário já 

vivido na educação básica, o de que a ampliação do acesso coexiste com a precarização das 

condições de trabalho. Além disso, o processo de ensino-aprendizagem na lógica gerencialista 

desconsidera ou diminui a relevância do impacto provocado pela mudança do perfil dos 

estudantes e da variedade entre indivíduos. 

Neste sentido, este capítulo segue para suas considerações finais com a constatação de 

que, para pensar a inclusão social no contexto da educação superior e a partir da relação entre 

professores e estudantes, é necessário considerar os vários elementos que interferem 

diretamente nesse processo, mas a contradição inerente a uma cultura condicionada pelo 

capital, que impacta diretamente as condições de trabalho e de formação do professor 

universitário pode ser tomada como um elemento crucial dessa análise. 

2.3 Influência das ações afirmativas e das condições de trabalho do professor 

universitário na inclusão social 

 

Realizou-se neste capítulo um levantamento de literatura cujo tema central foi a 

análise de fatores que condicionam a UFG no que se refere à inclusão social. A partir de 

produções científicas de cunho histórico, de estudos teóricos, empíricos e de documentos 

institucionais, buscou-se compreender condicionantes das relações interpessoais na instituição 

que inauguraram e proporcionaram avanços na democratização da educação superior e na 

tentativa de superação do processos de exclusão social, ao passo que intentou-se indicar 

obstáculos inerentes à própria cultura e à UFG, especialmente, que impedem o avanço das 

políticas e ações de inclusão social. 

A análise desse material permitiu identificar que a inclusão social na UFG pela via da 

relação professor-aluno não tem sido explicitamente alcançada pelas políticas e ações já 

desenvolvidas na UFG. Contudo, as ações já realizadas antes da implantação do UFGInclui 

juntamente com as transformações institucionais provocadas por esta ação afirmativa e 

adequação da UFG à lei de cotas tem trazido possibilidades para que professores possuam 

melhores condições de corroborar para a inclusão social de estudantes oriundos de populações 

historicamente marginalizadas. 

Por outro lado, este mesmo levantamento de literatura, principalmente através dos 

materiais científicos que avaliam criticamente o programa UFGInclui e dos que analisam 

teoricamente a sociedade direcionada pelas normas do desenvolvimento do capital, mostra 

que há uma relação dialética entre os processos de inclusão e de exclusão. Em outros termos, 

a UFG reproduz internamente a contradição presente na cultura: na perspectiva do 
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capitalismo, a exclusão, a desigualdade e competitividade são os fundamentos da 

continuidade desse modelo societário, logo, a luta por inclusão, igualdade e democratização 

da educação superior possuem suas possibilidades de avanço condicionadas por esse 

desenvolvimento do capital. 

Isto torna a discussão sobre as possibilidades de atuação do professor no âmbito da 

inclusão social mais restritas e complexas, sobretudo quando considera-se as condições do 

trabalho docente nas universidades públicas. Na conjuntura do capitalismo e, especificamente, 

na da reestruturação do capital, observa-se que o trabalho assalariado tem ocorrido em 

condições cada vez menos direcionadas à satisfação das necessidades essencialmente 

humanas, do mesmo modo que tem corroborado para inautenticidade na expressão subjetiva 

que se dá no trabalho. Logo, os estudos mostraram que o capital retira algumas possibilidades 

de autonomia e potencializa a degradação do sujeito que trabalha enquanto ser social, visto 

que, na perspectiva da competitividade combinada com o individualismo, a percepção de que 

um sujeito somente se humaniza nas relações sociais é perdida. 

O sujeito do tempo da intensificação do trabalho, da acumulação flexível, da 

expropriação do intelecto do trabalho é um ser progressivamente mais impotente, mais 

ameaçado pela consciência de que ele concorre a todo o tempo com outro sujeito 

supostamente melhor que ele e – a partir do referencial teórico desta dissertação – um sujeito 

altamente propenso à formação e à manifestação do preconceito nas relações sociais. 

Apresenta-se, deste modo, um ambiente fecundo para a exclusão social e para o aumento da 

desigualdade, da intolerância e da reprodução de estereótipos presentes na cultura. 

Ao levar estas condições para a área da educação superior e pensando o professor 

universitário como exemplo desse sujeito que parece descolado de sua própria humanidade, 

infere-se que devido ao fato das condições de trabalho do professor diminuírem 

sucessivamente sua autonomia, este sujeito tende a apresentar atitudes de discriminação, 

intolerância e preconceito na relação com os estudantes desde as formas mais veladas até 

àquelas mais explícitas e graves. Portanto, considera-se que, referenciando-se no marco da 

história recente, os fatores sociais que condicionam o trabalho docente nas universidades 

públicas brasileiras têm sido desfavoráveis à inclusão social. 

As ações afirmativas em âmbito nacional e na própria UFG mostram-se como medidas 

que concretizam a mudança do perfil do estudante das universidades públicas. Esta mudança 

representa um relevante desafio para a relação professor-aluno, mas igualmente significa um 

avanço concreto no curso da história da educação superior brasileira, uma vez que mais 

pessoas estão concluindo sua formação nesse nível educacional e transformando a realidade 
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social. Os materiais históricos revelam o quanto os professores foram fundamentais nas lutas 

pela democratização da educação superior nas universidades públicas e na UFG, muito por 

serem agentes fundamentais na formação humana, como os fundadores da Teoria Crítica da 

Sociedade já haviam apontado em suas obras, mas também pelas lutas travadas pelos 

professores em suas instituições para assegurar o sucesso acadêmico dos estudantes. 

Frente ao exposto, esta dissertação segue para sua parte empírica, na qual realizou-se a 

identificação de fatores que favorecem ou não a inclusão social na UFG, à luz da conjuntura 

já explicitada, mas também a partir de elementos característicos da UFG enquanto 

organização educacional e das relações interpessoais que acontecem neste espaço. 
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Capítulo III: A palavra do professor: possibilidades e desafios na relação professor-

aluno 

 

Com referência na possibilidade de corroborar à permanência dos estudantes 

universitários na UFG, esta pesquisa também foi composta pelas informações obtidas na 

escuta dos professores pela pesquisadora por intermédio de entrevistas semiestruturadas. 

Pretendeu-se com esta iniciativa, atualizar a análise desse cenário de inclusão social na UFG, 

a partir da experiência compartilhada pelos professores, mas também identificar entraves 

ainda presentes, como o preconceito. Ademais, as informações oriundas da entrevista servirão 

para identificar propostas e atitudes dos professores que já contribuam ou futuramente possam 

ser implantadas para melhores condições de permanência. 

 

3.1 Desenvolvimento da metodologia da pesquisa 

 

Maria Cecília de Souza Minayo compila seus referenciais de pesquisa e sua própria 

experiência em um estudo acerca do processo de análise na pesquisa qualitativa de estudos 

com base empírica (Minayo, 2012). Este estudo foi a principal referência metodológica que 

iluminou a organização desta pesquisa, visto que o modo de investigação de Minayo é 

processual, possui embasamento na relação dialética entre indivíduo e sociedade e realiza uma 

narrativa teorizada acerca do material empírico da pesquisa. Ademais, a autora destaca alguns 

limites como o fato de que o conhecimento é aproximativo, provisório e também incompleto, 

deixando sempre a necessidade de que novas pesquisas sejam realizadas, o que também foi 

considerado nesta pesquisa. 

Minayo (2012) apresenta o processo de pesquisa qualitativa através de um conjunto de 

dez normas, ou seja, um decálogo com as etapas necessárias para garantir a fidedignidade da 

pesquisa. A primeira destas etapas trata-se do estudo acerca dos termos estruturantes da 

pesquisa qualitativa que são os substantivos experiência, vivência, senso comum e ação, que 

possuem sentidos complementares, na perspectiva da autora. Para que essa estrutura seja 

alcançada, o pesquisador deve buscar a informação seguindo o movimento destes três verbos: 

“compreender, interpretar e dialetizar” (p. 622). 

A compreensão do ser humano sobre si mesmo e sobre seu sentido no mundo ocorre a 

partir da experiência e ela que constitui a existência humana, para Minayo (2012). Nesta 

pesquisa considera-se que a narrativa do (a) professor (a) que participou desta pesquisa possui 

em si parte dessa experiência, ou seja, a pessoa entrevistada fala a partir de uma compreensão 
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clara, ou não, acerca de uma visão de homem e de mundo. Contudo, a singularidade é 

observada na pesquisa através do substantivo vivência. Conforme a autora, a vivência “é 

produto da reflexão pessoal sobre a experiência” (p. 622), portanto, ao realizar as entrevistas, 

é possível compreender as características próprias de um (a) dado (a) professor (a) que possui 

uma experiência, mas que concebe esta experiência com uma particularidade. 

Nesse sentido, o tema dos desafios e possibilidades da inclusão na relação professor-

aluno, quando abordado frente às informações trazidas pelas entrevistas com professores (as) 

universitários (as), pretende alcançar tanto o nível da experiência, quanto o da vivência destas 

pessoas que participaram da pesquisa. Em outros termos, esta pesquisa partiu tanto da 

premissa de que há uma articulação psíquica que influencia o relacionamento interpessoal, 

mas também considerou que esse psiquismo foi forjado na e partir da cultura. Disso 

depreende-se que o (a) professor (a) possui uma experiência acerca do que apreendeu de seu 

lugar no mundo, mas também sua organização psíquica confere-lhe certa singularidade, 

expressa a partir de sua vivência, que “tem como suporte os ingredientes do coletivo em que o 

sujeito vive e as condições em que ela ocorre” (Minayo, 2012, p.622). 

O próximo substantivo estruturante da pesquisa qualitativa abordado pela autora é o 

senso comum. Este se caracteriza por ser um nível de conhecimento utilizado no cotidiano e é 

fruto de experiências e vivências (Minayo. 2012). Para esta dissertação, considera-se que o 

senso comum também vai se apresentar na relação professor-aluno, que visa cumprir um 

objetivo epistemológico de transmissão de conhecimento, da mesma forma que é permeada 

por modos de pensar – em termos de valores e crenças –, de sentir e de agir. Portanto, o senso 

comum é o que se expressa hodiernamente no espaço da universidade e que é o ponto de 

partida da pesquisa qualitativa.  

Por fim, a pesquisa é igualmente estruturada pelo substantivo ação, Este é 

compreendido como “o exercício dos indivíduos, dos grupos e das instituições para construir 

suas vidas e artefatos culturais, a partir das condições que eles encontram na realidade” 

(Minayo, 2012, p. 622), que nesta ocasião poderá ser percebido pelas atitudes narradas pelos 

(as) participantes da pesquisa. 

Quanto aos verbos que dão movimento à busca por informações na pesquisa 

qualitativa, Minayo (2012) diz que o verbo compreender é o principal verbo de uma análise 

qualitativa. Compreender é o movimento que pretende alcançar o conhecimento do outro, é 

“exercer a capacidade de colocar-se no lugar do outro” (p. 623). A autora explica que: 

Para compreender, é preciso levar em conta a singularidade do indivíduo, porque sua 
subjetividade é uma manifestação do viver total. Mas também é preciso saber que a experiência e a 
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vivência de uma pessoa ocorrem no âmbito da história coletiva e são contextualizadas e envolvidas pela 

cultura do grupo em que ela se insere. Toda compreensão é parcial e inacabada, tanto a do nosso 

entrevistado, que tem um entendimento contingente e incompleto de sua vida e de seu mundo, como a 

dos pesquisadores, pois também somos limitados no que compreendemos e interpretamos. Ao buscar 

compreender é preciso exercitar também o entendimento das contradições: o ser que compreende, 

compreende na ação e na linguagem e ambas têm como características serem conflituosas e 
contraditórias pelos efeitos do poder, das relações sociais de produção, das desigualdades sociais e dos 

interesses (Minayo, 2012, p. 263). 

A caracterização realizada por Minayo (2012) acerca do verbo compreender é coerente 

com o escopo desta pesquisa que é, fundamentalmente, o levantamento de informações, visto 

que objetiva-se, a partir da fala do (a) professor (a) entrevistado (a), captar tanto as 

informações que dizem respeito à singularidade do (a) participante, quanto às que estão 

relacionadas ao que a autora designa como história coletiva, que é importante para explicitar o 

contexto no qual a fala se localiza e para traçar relações com a literatura e os documentos 

abordados nesta dissertação.  

Em seguida, o movimento de busca por informações na pesquisa qualitativa segue 

através da interpretação. O verbo interpretar, conforme a autora, refere-se à capacidade de 

perceber os sentidos possíveis que são projetados pelo conteúdo que foi compreendido, logo, 

após colocar-se no lugar do outro, é possível realizar elaborações sobre os sentidos que podem 

estar presentes na fala do (a) entrevistado (a) (Minayo, 2012). Para esta pesquisa, a 

interpretação poderá fornecer uma leitura mais fidedigna e crítica acerca dos desafios e das 

alternativas que a UFG possui para a inclusão dos estudantes oriundos de populações 

historicamente marginalizadas. 

A segunda etapa do decálogo para a realização da pesquisa qualitativa, para Minayo 

(2012), é realizar o delineamento teórico do objeto partindo-se de uma pergunta. Nesta 

dissertação, considerando os elementos expostos acerca da diversidade humana e da inclusão 

social a partir da educação superior, bem como da permanência de setores da sociedade 

comumente marginalizados na universidade, estabeleceu-se como problema a seguinte 

pergunta: “Na perspectiva dos professores da UFG, quais são os fatores presentes na relação 

professor-aluno que dificultam e favorecem a inclusão social dos estudantes oriundos de 

populações historicamente marginalizadas?”.  

Buscou-se, por intermédio do levantamento de literatura e de documentos dialogar 

com o conhecimento nacional e internacional acerca dos elementos que envolvem a 

problemática do objeto de pesquisa, assim como visou-se esclarecer as contribuições da 

Teoria Crítica da Sociedade para esta leitura ampliada e teórica. Com referência no 

estabelecido nas etapas anteriores, seguiu-se para a terceira etapa do decálogo de Minayo 

(2012). 
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A terceira etapa trata-se do delineamento de como a pesquisa será realizada no campo 

(Minayo, 2012). Considerou-se nesta pesquisa a experiência que a pesquisadora possui com o 

campo tanto na condição de psicóloga, quanto na condição de estudante do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia, para traçar as estratégias de realização da pesquisa. Observando a 

literatura, a centralidade do tema “relação professor-aluno” neste estudo, bem como a 

possibilidade de que a pesquisa disponibilizasse um espaço de expressão aos participantes, 

definiu-se o uso de entrevistas semiestruturadas para obtenção de informações.  

Os aspectos considerados na terceira etapa também possibilitaram a realização da 

quarta etapa, que refere-se a uma observação informal no cenário da pesquisa, realizada por 

diversas vezes pela pesquisadora nos espaços da UFG tanto como servidora da instituição, 

quanto como aluna. A quinta etapa está estreitamente ligada às duas anteriores e consiste em 

outra ida ao campo de pesquisa, mas, agora, com teorias e hipóteses já delineadas. 

No cotidiano do trabalho como psicóloga da universidade realizou-se imersões em 

espaços da UFG – através de atendimentos psicológicos a estudantes com transtornos mentais 

crônicos, em condição de vulnerabilidade social, indígenas, com deficiência, quilombolas, 

estrangeiros, bem como participação em reuniões direcionadas à inclusão e permanência na 

UFG e outras com professores que pretendiam auxiliar seus alunos com dificuldades no 

processo de ensino-aprendizagem – que resultaram na modificação da forma de aplicação da 

entrevista, no sentido de tornar a entrevista um momento favorável para a construção de 

conhecimento e não de julgamento pessoal. Além disso, esta experiência possibilitou o 

acréscimo de temas para os capítulos teóricos da dissertação. 

Para produzir os dois primeiros capítulos desta dissertação, realizou-se o que Minayo 

(2012) descreve como o sexto passo da pesquisa qualitativa que é o agrupamento e a 

ordenação dos materiais oriundos da observação e dos primeiros testes do roteiro de entrevista 

com materiais do levantamento de literatura e dos documentos da UFG que foram relevantes 

no tocante ao tema desta pesquisa. Esse movimento serviu para realizar o que a autora 

costuma “chamar de „impregnação‟ ou „saturação‟” (p. 624). 

A sétima etapa do esforço compreensivo presente no desenvolvimento da pesquisa 

qualitativa é “construir a tipificação do material recolhido no campo e fazer a transição entre a 

empiria e a elaboração teórica” (Minayo, 2012, p.624). Em outros termos, este momento da 

pesquisa está voltado para o estabelecimento de subconjuntos dentro de toda a amostra de 

participantes da pesquisa empírica.  

Nesse sentido, realizou-se o recorte de categorias da amostra composta por professores 

(as) universitários (as) em três subconjuntos, a saber, o de professores (as) exclusivamente 
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bacharéis, o de professores (as) com licenciatura e o de professores (as) que estão inseridos 

(as) na gestão de programas e projetos de inclusão da UFG. Tais categorias foram 

estabelecidas já no projeto desta pesquisa considerando que um professor exclusivamente 

bacharel poderia ter menos embasamento advindo da formação acadêmica sobre a inclusão 

social a partir da relação professor-aluno do que um professor que possui licenciatura, bem 

como o professor inserido na gestão de programas de inclusão poderia ter maior autonomia de 

consciência e disponibilidade para a experiência a partir de sua trajetória de formação 

acadêmica, mas também através do contato próximo com os estudantes oriundos de 

populações historicamente marginalizadas. 

Após a realização das entrevistas junto aos professores, observou-se que essa primeira 

categorização da amostra teve sua justificativa confirmada, haja vista que professores 

exclusivamente bacharéis apresentaram a falta de formação pedagógica e sobre inclusão como 

queixa e fator que dificulta a relação professor-aluno, bem como os professores que possuíam 

licenciatura apresentaram mais informações acerca do que contribui para uma relação 

professor-aluno considerada por eles como uma relação de sucesso ou positiva. Já os 

professores inseridos na gestão de programas de inclusão destacaram-se na exposição de 

informações sobre ações e intervenções que possibilitam a inclusão social a partir da relação 

professor-aluno e realizaram uma análise crítica sobre os desafios que ainda estão presentes 

na área da inclusão na educação superior. Observou-se, a partir da fala dos professores, que o 

contato com estudantes oriundos de populações historicamente marginalizadas têm provocado 

transformações na subjetividade do professor e em seu exercício profissional. 

Na oitava etapa, conforme as orientações de Minayo (2012), deve-se realizar uma 

nova leitura do material empírico, dos subconjuntos, das unidades de sentido já estabelecidas 

para produzir um novo processo de teorização. A autora pondera a possibilidade que o 

referencial teórico que estrutura a leitura feita pelo pesquisador possa ser insuficiente e que 

ele necessite de outras para interpretar as informações obtidas. Nesse sentido: 

[...] cada uma das unidades de sentido deve então merecer uma leitura de referências nacionais e 

internacionais, de forma a colocar o material classificado, no contexto das questões nacionais e 

internacionais que ele suscita. E igualmente, é importante enriquecer todo o conjunto de falas e 

observações, com elementos históricos e contextuais: para que de sua “aldeia” o pesquisador converse 

com o mundo e sobre o mundo, de forma compreensiva e crítica (Minayo, 2012, p. 625). 

A nona etapa consiste na confecção de um texto que articule as informações obtidas no 

campo de um modo contextualizado, conciso e coerente. Nesse momento da pesquisa, deve 

ficar claro o movimento de compreensão e interpretação feito pelo pesquisador, da mesma 
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forma que é considerado comum pela autora que novas indagações apareçam e anunciem 

novos estudos (Minayo, 2012). 

O décimo passo do decálogo trata-se de “assegurar os critérios de fidedignidade e de 

validade” (Minayo, 2012, p. 625), de modo a verificar se há coerência entre o que foi 

realizado, a proposta e os métodos utilizados na pesquisa. O envolvimento da pesquisadora 

com o campo, com as informações obtidas nas entrevistas e o estudo teórico foram passos 

seguidos com bastante atenção e procurou-se, a todo tempo, alcançar essa articulação concisa, 

objetiva e fidedigna. 

 

3.2 A análise: estudo das informações obtidas nas entrevistas 

 

Realizou-se ao todo seis entrevistas, que iniciaram-se com a entrega do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e as elucidações sobre a pesquisa para os 

participantes, que aceitaram ser entrevistados e assinaram o termo. Ainda que a proposta de 

duração da entrevista fosse de 75 minutos, observou-se que os professores exclusivamente 

bacharéis responderam aos questionamentos em menos tempo do que professores envolvidos 

na gestão de programas de inclusão e os que possuem licenciatura.  

Os participantes eram de cursos das seguintes áreas: Artes, Ciências Humanas, 

Engenharias, Ciências da Saúde e Ciências Exatas. A perspectiva inicial era de que nove 

professores fossem entrevistados, sendo três de cada categoria – gestão de programas de 

inclusão, licenciatura e bacharelado. Contudo, no Exame de Qualificação do Mestrado este 

quantitativo foi colocado em discussão, visto que o tempo gasto para realização das 

entrevistas – conforme a disponibilidade de cada professor – e de transcrição dos áudios foi 

mais extenso que o esperado e poderia comprometer a possibilidade de encerrar o processo de 

pesquisa no período determinado pelo programa de pós-graduação. Diante desses fatores, a 

amostra foi redimensionada para seis participantes, sendo dois de cada categoria e 

pertencentes a cursos de graduação diferentes. 

A presente pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa/Plataforma Brasil. Ela está de acordo com o disposto na Resolução Nº 466 (Brasil, 

2012) e na Resolução Nº 510/16 (Brasil, 2016)
7
. A previsão de encerramento desse processo 

investigativo foi março de 2020. 

                                                             
7 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem como o roteiro para entrevista semiestruturada 

foram elaborados e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa designado pela Plataforma Brasil. 
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3.2.1. Relação professor-aluno 

 

A categoria relação professor-aluno foi a que esteve presente na maior parte dos 

questionamentos e das repostas apresentados nas entrevistas. O intento de abordar esta 

temática com os professores foi atualizar o conhecimento sobre a práxis em sala de aula, mas 

também sobre a interação deles com os estudantes em outras instâncias, como nas atividades 

de gestão e outros espaços fora da sala. Desenvolver este tema na entrevista também 

viabilizou a compreensão sobre o que o professor tem feito e o que gostaria de fazer para que 

a relação professor-aluno fortaleça a inclusão social por meio da educação, assim como 

permitiu identificar contextos de manifestação de preconceito nesta relação. 

Esperava-se que os professores explicitassem a própria concepção acerca da relação 

professor-aluno indicando elementos de sua experiência. A concepção acerca desta relação 

permeou todo o curso da entrevista, visto que nesta pesquisa, compreende-se a relação 

professor-aluno como uma via primordial que liga as subjetividades individuais envolvidas 

diretamente no processo de ensino-aprendizagem: a do professor e a do estudante. 

A concepção de relação professor-aluno apresentada na maioria das entrevistas 

concentra-se principalmente no papel do professor e na tentativa de delimitação da assimetria 

que a maioria deles reconhece que existe entre os papéis de estudante e de professor. Nota-se 

que nem todos fizeram apontamentos claros e diretos acerca do que objetiva esta relação – 

exceto um que infere que o objetivo desta relação é que o professor ensine e o estudante 

aprenda – mas, todos os professores entrevistados mencionaram que é papel do professor 

provocar o diálogo com os estudantes e que isso resulta em uma aproximação entre ambas as 

partes. Consequentemente amplia-se as possibilidades para que o professor identifique 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem e faça sua intervenção. 

Neste sentido, o diálogo proposto pelos professores aos estudantes é o recurso 

mencionado, por todos os participantes da pesquisa, como ponto de partida para o 

estabelecimento da relação professor-aluno. Todos os participantes evidenciaram que os 

momentos iniciais do curso e/ ou da disciplina podem ser utilizados para uma aproximação 

entre professores e estudantes, bem como para obtenção de informações sobre como a turma 

se caracteriza. Destaca-se, a partir das informações obtidas nas entrevistas, que, ao conhecer 

um pouco da trajetória pessoal e sobre os conteúdos que os indivíduos da turma já trazem de 

outros momentos de formação, bem como suas expectativas acerca da disciplina e suas 
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preferências metodológicas, torna-se possível para o professor organizar a transmissão do 

conteúdo de modo a tentar superar as barreiras do processo de ensino-aprendizagem. 

Sujeito 1: – O diálogo. Eu sento. Eu gasto e acho que é importantíssimo gastar uma 

aula, antes, às vezes, de apresentar um programa. Saber quem está ali na minha frente. E aí 

você fica sabendo muita coisa. [...] aí você vai conhecendo um pouco e isso vai fazendo um 

vínculo. Porque sem vínculo, não tem relação. 

Sujeito 5: – Eu acho que essa concepção ela mudou, ela vem mudando, mas acho que 

mais assim, nos últimos dez anos, ela mudou de uma forma mais intensa, ela vem mudando de 

uma forma mais intensa. [...] aí a gente vem caminhando, caminhando, acho que aumentando 

mais esse contato social, tentando é [...] conversar, entender mais como ser humano, né?! 

Ver mais né?! Que é uma pessoa é [...] que tem as mesmas, as mesmas é [...] aspirações, 

vontades, dificuldades e, às vezes, até alguns anseios [...], como o próprio professor. 

O diálogo inicial propicia o contato necessário para que um novo processo de 

identificação (Roudinesco & Plon, 1998) ocorra e possibilite a experiência (Adorno, 1995a; 

1995b), bem como atenue as condições subjetivas de formação do preconceito. Considera-se 

que o resgate da memória – lembrar-se –, necessário para que sujeitos apresentem sua 

trajetória, é favorável para que professores e estudantes percebam quais são as expectativas 

que ambas as partes têm acerca desta relação que está se iniciando e para que potencialidades 

e desafios também sejam percebidos e a intervenção do professor possa ser articulada aos 

dispositivos institucionais da UFG – como, por exemplo, o núcleo de acessibilidade, o 

programa UFGInclui e os serviços da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. 

As atitudes direcionadas à identificação das características dos estudantes para os 

quais professores ministram uma disciplina são nesta pesquisa reconhecidas como 

possibilidade de constituição do que (Adorno, 1995a; 1995b) considera como experiência. 

Essa modificação intelectual e afetiva decorrente da interação social possibilita que 

professores alcancem mais autonomia em seu fazer profissional, mas também permite que 

reações psicossociais, frente ao medo de toda a imprevisibilidade que a relação com o 

estudante pode conter, diminuam, o que leva à inferência de que momentos de diálogo do 

professor com a turma podem levar à redução da manifestação do preconceito e, por 

consequência, favorecer a inclusão social a partir da relação professor-aluno. 

Outra característica, mencionada na entrevista, é a formação de vínculo a partir da 

aproximação entre professores e estudantes. Assim como Adorno e Horkheimer fizeram, 

regata-se nesse momento a leitura freudiana para compreender a relevância da reflexão sobre 

as nuances do vínculo nas relações sociais. O vínculo pensado a partir desses referenciais 
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teóricos é ponto de partida para a socialização e para a individuação (Oliva, 2016). Ou seja, o 

vínculo entre professor e estudante é tanto o que estrutura a relação, quanto o que possibilita 

uma formação voltada à autonomia, à emancipação e redução do preconceito. Crochík (2006) 

aponta que o investimento de um afeto genuíno no outro, trata-se de uma maneira de atenuar a 

manifestação do preconceito. Dada a importância deste aspecto também é válido ressaltar que 

este é um componente, mas que não pode ser colocado como um substituto para a relação com 

o conhecimento. Retomando-se Rodrigues (2011) a relação visa à busca pelo conhecimento. 

Uma das entrevistadas destaca a reflexão acerca de como se dá o ingresso do professor 

na universidade. A participante aponta que, a partir da longa carreira que possui como 

professora da UFG e dos diversos cargos de gestão que assumiu, percebeu que a forma de 

contratação desta universidade tem valorizado mais a experiência que o candidato a professor 

possui em sua área de pesquisa do que sua experiência como professor. Ou seja, conforme 

esta reflexão observa-se que a própria forma de contratação do professor incide sobre as 

possibilidades dele contribuir para a inclusão social a partir da relação professor-aluno na 

educação superior, uma vez que conforme esta informação apresenta pela participante, o 

conteúdo é priorizado em detrimento da habilidade de transmiti-lo. 

Sujeito 5: – Então acho que falta essa formação. E eu acho que isso era alguma coisa 

que tinha que ser incluído no curso [...] como é que ele chama? Aquele curso pra docência 

[...] para aquelas pessoas que estão entrando e alguma coisa nesse sentido deveria ser 

também nos processos seletivos de contratação. Porque a contratação do professor 

permanece focada só na pesquisa. [...] no final das contas quem desempata, quem manda, é o 

currículo. Então a pessoa pode ser pedagogicamente muito bem preparada, dar uma aula 

muito legal, muito bacana, diferenciada, mas se ele não tiver uma lista de artigos publicados, 

vem outro que, às vezes, não era o mais interessante. [...] E os programas de pós-graduação 

deveriam ajudar a formar pra Docência também, não abordam isso. 

Este aspecto pode ser refletido frente à discussão de Rodrigues (2011) que explica que 

a prioridade dada à pesquisa em detrimento do ensino na UFG ficou explícita em uma de suas 

Reformas Universitárias: 

A reforma de 2002, indiretamente acabou por reavivar seus princípios e lógica, ao criar o regime de 
matrícula por disciplinas, ao pôr como principal finalidade a melhoria do sistema de controle administrativo do 

ensino de graduação, preocupando-se mais com os aspectos instrumentais ligados aos meios do que aos fins 

acadêmicos, ao utilizar o argumento da flexibilidade curricular e da liberdade individual e ao situar a pesquisa 

como a principal atividade docente em detrimento do ensino que assume claramente posição secundária 

(Rodrigues, 2011, p. 142). 
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Outro aspecto presente nas falas acerca da relação professor-aluno no decorrer da 

entrevista é que não há consenso sobre como se dá a assimetria entre os papéis nesta relação. 

Alguns afirmam claramente que são contrários à hierarquia e a assimetria entre os papéis se 

dá desta maneira: professores transmitem um conteúdo formal aos estudantes e estes 

transmitem saberes de sua própria trajetória ao professor.  

Sujeito 2: – Assim, que faz parte da minha formação é que a relação professor-aluno 

ela não pode ser hierarquizada. [...] Eu gosto muito de fazer cartografias, desenhos, né?! E 

na minha primeira cartografia é justamente essa que existe um conteúdo, mas este conteúdo 

tem dois sujeitos a princípio, né?! E é a relação desses sujeitos que vai materializar esse 

conhecimento. Então, [...] a gente quebra todos os paradigmas do que é conteúdo e do que é 

saberes, né?! Então quando eu pergunto para eles quais são os saberes que eles trazem [...]. 

Então eu acho que eu colocaria nessa resposta, de relação que a gente vem buscando no 

curso [...] e em todas as minhas falas é que é uma relação, entre duas pessoas, né?! 

Outros participantes não utilizaram ou diminuíram o peso do termo hierarquia, 

contudo, no decorrer da entrevista, deixaram mais evidente a preocupação com a transmissão 

de conteúdos formais em detrimento da reflexão sobre o saber que o estudante já possui. 

Atribuem ao professor a função de ensinar e não referem-se à possibilidade de que eles 

próprios busquem na subjetividade do estudante algum conhecimento. 

Sujeito 1: – Então parte do professor aquilo ali. Ele tem mais maturidade, tem uma 

posição hierárquica diferente, não tem jeito. Ele é o professor e o outro é aluno, né?! Apesar, 

de que eu acho que tem uma horizontalidade enquanto pessoa, mas enquanto função, cada 

um tem uma função ali dentro. Um é professor o outro é aluno. 

Sujeito 3: – A minha concepção de relação professor-aluno é [...] a concepção de [...] 

interação para que o nosso objetivo ele seja alcançado, né?! Então, eu penso muito que nós 

somos aqui professores. Nós precisamos ensinar. Estamos aqui para ensinar, mas [...] o 

ensino e, consequentemente, né?! A aprendizagem, que ambos acontecem concomitantemente, 

né?! Eu só ensino se o outro aprende. Isso perpassa pelas interações sociais, né?! Então, se 

você trata com respeito, se você pensa em quem você está [...] a quem você está ensinando e 

leva em consideração as suas características ou especificidades, né?! Isso é fundamental 

para que a aprendizagem ocorra, né?! 

A premissa de que existe uma assimetria no par professor-aluno perpassa a concepção 

de Voltolini (2011) quando o mesmo defende a ideia de que é impossível que o professor 

determine todo o processo de ensino-aprendizagem. Com referência na Psicanálise, o autor 

aponta que há uma intenção do professor de ensinar, ou seja, de controlar a aprendizagem do 
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estudante, contudo, a impossibilidade se dá porque o professor não é capaz de controlar a 

influência dos conflitos inconscientes do estudante – ou seja, os processos de socialização e 

individuação que antecedem a relação professor-aluno – na aprendizagem dele. Portanto, isto 

é o que “se estabelece na dupla professor-aluno, herdeira da primeira, a dupla pais-filhos. Os 

alunos também terão que se deparar com uma investidura de seus professores que se sustenta, 

em última instância, nas fantasias destes” (Voltolini, 2011, p. 31).  

Portanto, para o autor, a relação é condicionada mais pela aprendizagem do que pelo 

ensino, como se observa neste excerto: 

O processo de aprendizagem implica a-prender, ou apreender, como se diz com frequência, 

mas nem sempre compreendendo o que se quer dizer com isso. Apreender indica muito mais uma 
operação ativa, de ir lá e pegar algo no campo do Outro, do que receber passivamente algo do outro que 

me ensina. Não há dúvidas de que há ensino, ação deliberada de alguém que visa pôr en-signos alguma 

coisa, mas o que se aprende não está condicionado estritamente por isso (Voltolini, 2011, p.33). 

Ao articular as considerações teóricas do autor às informações obtidas nas entrevistas 

percebe-se que a assimetria na relação professor-aluno ocorre porque professores e estudantes 

originam-se de processos de socialização e individuação diferentes, logo, suas fantasias, suas 

expectativas conscientes e inconscientes, que são diferentes – e conflitantes – vão incidir 

sobre a relação. Neste contexto, o conceito de Adorno de experiência é o que permite 

considerar que a assimetria não é uma barreira, mas que é um componente da relação 

professor-aluno, que pode gerar avanços no sentido da formação emancipatória e da 

efetivação da inclusão social dos estudantes historicamente marginalizados. 

Alguns professores ressaltam que de forma geral, houve mudanças na forma dos 

professores se relacionarem com os estudantes. Conforme estas informações, no passado – 

que a maior parte dos professores não demarca cronologicamente –, o professor fazia a 

exposição das informações sem aproximar-se do estudante com o intuito de contribuir para a 

diminuição das dificuldades dele, bem como notava a evasão sem problematizar este 

fenômeno. 

Sujeito 4: – Relação? [...]. Houveram mudanças. Eu acho que nós tínhamos uma visão 

no início diferente. Uma visão que a gente era mais [...] Vamos dizer assim, que [...] a gente 

mais passava informação. [...] A gente passava informação, a gente tentava tirar algumas 

dúvidas, mas a gente se preocupava menos se [...] o aluno tinha condição ou não de, de fazer 

aquilo. Se ele não fizesse, acho que o pessoal pensava mais ou menos assim: “Não, esse aí 

não tem condição mesmo, eu acho não, não, não vai seguir adiante”. 

  Conforme a maioria dos participantes, atualmente, o professor interage mais com os 

estudantes, procura, por iniciativa própria, possibilitar o diálogo, contudo identifica que a falta 
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de formação voltada para as especificidades dos processos de ensino-aprendizagem dificulta a 

mudança de postura do professor na relação com o estudante e, mais intensamente, na relação 

com estudantes oriundos de populações historicamente marginalizadas. Em suas falas, 

professores indicam os caminhos pelos quais percorreram no sentido de buscar a superação 

das dificuldades na docência. Há, inclusive, a indicação de que os espaços nos quais 

professores de diferentes áreas de conhecimento possam trocar experiências sobre a docência 

provocam mudanças na práxis do professor na universidade. 

Sujeito 4: – A nossa formação não é essa. Entendeu? A gente não é formado pra ser 

professor. Então, a gente não tem curso de pedagogia. A gente aprende com a prática depois, 

quando você começa a dar aula, é que você vai atrás de informação, você vai buscar. 

Sujeito 2: – Eu tive muita sorte que na universidade que eu comecei a dar aula. E ali 

em [faz referência à universidade em que dava aula no início da carreira docente], é uma 

coisa que eu sinto muita falta aqui, [...] eu lembro que lá tinha muita formação para 

professores. Nós tínhamos a cada início de semestre [...] a gente era muito bem assessorada. 

E aqui parece que eu sinto certo abandono dos professores. Então, depois que eu estou na 

gestão, a gente ouve muito. Tem aquele curso de formação, que pra mim ele apresenta a 

universidade, ele não consegue discutir que práticas pedagógicas a UFG quer. Isso não dá 

conta. [...] eu não consigo desenvolver um trabalho ali, por exemplo, enquanto [cita o nome 

da coordenadoria pela qual responde como gestora], agora, pra falar dessas singularidades 

e acredito que nenhuma outra pasta, porque a gente só consegue apresentar a realidade. [...] 

Eu me sentia lá [com referência na universidade em que trabalhava] muito mais amparada, 

sabe com relação à minha prática pedagógica. [...] Lá a gente parava, sentava e planejava. A 

nível de universidade, com cursos gerais, fiz muita formação. 

Sujeito 5: – Assim, eu sempre fui muito envolvida com situações de gestão, mas 

quanto mais a gente participa [...] do processo de gestão e a gente convive com pessoas é que 

[...] com diferentes pensamentos, diferentes visões dentro da instituição, a gente conversa 

mais [...] a partir do momento que a gente sai mais da unidade acadêmica, a gente começa a 

ter novos olhares. A gente discute mais outras questões e vê a percepção, é [...], em termos de 

professor, de professores de outras unidades, de outras áreas e a gente vê que tem 

determinados, determinadas situações que são recorrentes e a gente vê também que tem 

algumas coisas que as pessoas dão encaminhamentos um pouco diferentes do que [...] a 

unidade acadêmica da gente está dando, que a gente mesmo está vendo, né?! Vai agregando, 

vai enriquecendo. [...] eu me envolvi muito com a parte de educação, em si. Não só a parte de 

formação específica [...] Então a partir do momento que eu vim me envolvendo com 
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coordenações de curso e com reestruturações curriculares e com educação e formação [...] a 

minha visão foi mudando, porque eu comecei a ler mais a respeito dessa é [...], dos 

problemas de sala de aula, né?! De todas essas questões. 

 Outro fator que aparece principalmente nas entrevistas dos professores 

exclusivamente bacharéis, é que a concepção de relação professor-aluno deles foi inicialmente 

forjada na identificação com seus próprios professores da graduação. Alguns ressaltam que 

havia um modo tradicional de relação cuja principal característica é a existência de poucos ou 

inexistência de quaisquer momentos de diálogo entre professores e estudantes.  

Sujeito 4: – Então a gente vai aprendendo com o passar do tempo e a gente tem essa 

experiência, vamos dizer assim, muito [...] de [...] do professor que [...] a gente achava que 

era bom, que a gente é [...] gostava, que a gente aprendeu com ele. Entendeu? É [...] às vezes 

ele era duro, mas a gente achava que aquilo foi o melhor caminho que a gente teve na época. 

E nem sempre aquilo pode ser o melhor, a melhor forma. [...] agora essa relação que a gente 

estava falando, assim [...] esse que [...] parecia um pouco de distanciamento né?! Era mais 

na forma de, de, de passar o conteúdo. Certo? Que [...]. Essa, essa, essa forma eu acho que 

ela sofreu mudanças nesse passar dos anos. Isso eu acho que melhorou. Inclusive a gente tem 

professores que estão tentando técnicas novas, coisas que [...] E acho que pra gente é difícil 

também. Que a gente é bem tradicional, mas as mudanças pra gente é mais difícil. Ainda 

mais que a gente tem professores mais antigos também, né?!. 

Sujeito 5: – Assim, se eu pegar lá desde o início da minha [fala não concluída], de 

quando eu comecei a trabalhar na faculdade, né?! A gente não percebia muito essa [fala não 

concluída], qual seria a melhor forma da gente se conduzir perante os alunos. Porque 

naquela época determinadas pessoas meio que colocavam pra gente que “não, é como se 

fosse assim: é o professor aqui e o aluno lá”, não se relacionando é [...] enquanto ser 

humano, né?! É uma relação muito assim: professor [faz gesto que indica distância] aluno. 

“Eu vou [...] estou aqui pra ver o que você precisa, né?! Quer aprender e eu vou passar pra 

você. Então, é meio que assim, parece uma certa barreira, né?! 

Portanto, os participantes percebem que houve transformações na forma do professor 

se relacionar com os estudantes, porém assinalam que esta mudança está em processo e que 

mudar a forma tradicional de se relacionar é difícil. O que novamente confirma as 

considerações de Voltolini (2011) sobre a experiência do professor enquanto estudante ter 

influência sobre sua forma atual de docência. 

Alguém que escolheu ser professor (o mesmo vale para qualquer outra profissão) não chegou a 
essa decisão por acaso, mesmo se acredita ter feito sua opção sem muita reflexão, já que contam numa 
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escolha profissional não só motivações conscientes, mas também fantasias inconscientes. Pesará, 

certamente, seja em sua decisão, seja no estilo que esse professor adotará em sua prática docente, a 

influência recebida dos vários professores que teve. 

Com isso, pode ser que um aluno conte com a simpatia gratuita de um professor por 

representá-lo narcisicamente, lembrando-lhe o aluno que ele mesmo foi no passado; e outro conte com 

sua antipatia, por lembrar-lhe o irmão mais velho que só caçoava dele etc (Voltolini, 2011, p. 31 e 32). 

A maioria dos participantes da pesquisa identifica que há ou um modelo antigo de 

relação professor-aluno ou professores antigos que exercem a profissão de modo a priorizar a 

especificidade do conteúdo que ministram em detrimento da contribuição no processo de 

ensino-aprendizagem. Conforme os participantes é mais difícil para estes professores 

desenvolverem uma práxis orientada pelo objetivo de efetivar a inclusão social, visto que eles 

se identificam em demasia com o modelo de universidade no qual estiveram enquanto 

estudantes. 

Nesse caso, nota-se que estes professores antigos, percebidos atualmente como 

representantes do distanciamento na relação professor-aluno influenciaram os professores 

contemporâneos não necessariamente pelo potencial opressor, mas como um “indutor de 

comportamento ideal” (Voltolini, 2011, p. 30). Portanto, revela-se um desafio, uma demanda 

para a inclusão e para a diminuição da manifestação do preconceito: a ruptura com um 

modelo de professor. Este desafio, entre os professores com licenciatura ou envolvidos em 

programas ou ações de inclusão tem sido enfrentado com apoio de referenciais teóricos, 

eventos sobre educação e experiências que promovem a autorreflexão crítica sobre a 

docência.  

Sujeito 2: – Então é uma relação que eu venho, assim, encontrando metodologias e 

paradigmas da educação [...]. Então, assim, eu uso muito Paulo Freire, eu uso autoras 

negras, todo esse processo [...] autoras. Tudo que a pedagogia decolonial vem nos dizer, que 

a gente precisava no mínimo romper ou tensionar. 

Sujeito 6: – Eu acho que muito os estudos na área de inclusão, da diversidade e das 

diferentes formas de aprender, sem hierarquia, né?! Da melhor aprendizagem e da pior 

aprendizagem, mas sim de aprendizagens diferentes, de formas de aprender diferentes. Então 

essa visão que a inclusão traz pra gente, ela favorece. [...] Eu acho que tem favorecido que 

tem sido muito positiva nas minhas turmas independente de eu ter na turma, as pessoas, como 

Amaral fala, “significativamente diferentes” ou não. Mas entendendo que somos todos 

diferentes, aprendemos de formas diferentes, por vias sensoriais diferentes, com maior ênfase 

em uma ou em outra, de forma individual. Não somos todos iguais. Não aprendemos da 

mesma forma. Eu acho que esses pressupostos teóricos e a vivência prática dentro da 

inclusão me proporciona uma concepção de ensino-aprendizagem diferenciada. [...] Eu não 
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tenho licenciatura. Eu fiz, durante a minha formação, várias disciplinas da educação, hoje 

trabalho dentro da educação lá no [cita um local de atuação enquanto docente da UFG], 

então, estudo autores da educação, mas a minha formação é bacharelado. 

Ao retomar as informações acerca do que constitui a experiência do professor da UFG, 

observa-se que a trajetória deles foi marcada por um movimento no sentido de refletir sobre 

os desafios da relação professor-aluno, seja pelas provocações teóricas de autores que leram, 

sejam pela reflexão crítica sobre os professores que tiveram. Assim, diferentemente do que foi 

apontado como prática tradicional dos professores antigos, que parece estar focada na 

transmissão de um conteúdo formal previsto, a concepção de relação professor-aluno 

contemporânea foi colocada pelos participantes como centro do processo de ensino-

aprendizagem.  

Nesta perspectiva, identifica-se a relação do professor com os estudantes oriundos de 

populações historicamente marginalizadas como possibilidade de contribuir para a inclusão 

social a partir do que é constituído na relação professor-aluno. Esta afirmação pauta-se na 

transformação que os próprios professores narram ao refletirem acerca da própria trajetória 

em processos formativos, desde quando eram formalmente estudantes até o momento em que 

concentram a maior parte do tempo na universidade ao papel de professor. Em outros termos, 

notou-se que os entrevistados consideram que assim como os estudantes da graduação e da 

pós-graduação, estar envolvido na educação requer ver a si mesmo como um sujeito em 

formação. 

No decorrer das entrevistas, todos os participantes deram exemplos sobre o que têm 

feito para contribuir para a inclusão. Todos eles expuseram situações da experiência de 

professor nas quais a partir do diálogo com estudantes oriundos de populações historicamente 

marginalizadas conseguiram diminuir as barreiras enfrentadas pelos estudantes. Portanto, 

ainda que os participantes sejam unânimes ao afirmaram que avanços no sentido da inclusão 

precisam ocorrer, eles próprios têm utilizado os espaços de relacionamento com os estudantes 

para reconhecimento e transformação dos desafios que emergem da relação professor-aluno 

no contexto da inclusão. 

Sujeito 6: – Eu estou num momento de já localizar no começo, pra que a gente passe 

pelo processo já adequado a todos os estudantes, né?! Então, na primeira aula, a gente faz 

[...], na disciplina [...] a gente faz as relações com a água, né?! E a gente faz as relações com 

o ensino. Que necessidades eles têm, o que eles vivenciaram na educação até chegar aqui na 

universidade. Porque é o primeiro ano, o primeiro semestre é uma delícia![...] primeira aula 

e depois processual. 
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As análises das informações obtidas nas entrevistas também põem em questão a 

necessidade de que o professor reconheça especificidades na relação com estudantes oriundos 

de populações historicamente marginalizadas. O levantamento de literatura, com destaque 

para os estudos avaliativos acerca dos resultados das ações afirmativas implantadas na UFG, 

como os de Queiroz, Resende e Faria (2014), demonstra que a desigualdade social repercute 

no percurso do estudante nas instituições educacionais ao logo de toda sua trajetória. Disso, 

depreende-se que o estudante da graduação já chega na sala de aula com marcas advindas dos 

prejuízos dos processos de escolarização de níveis anteriores. A literatura também 

demonstrou que as condições de permanência na educação superior são desafios que incidem 

sobre o cotidiano do estudante pertencente a populações marginalizadas. 

Sujeito 6: – Acaba se tendo mais especificidades porque a gente tem uma prática 

pedagógica que considera todos iguais, né?! Deveria se tiver menos ênfases. A partir do 

momento que eu levo pra minha aula, que eu respeito todos, né?! Como diferentes condições 

socioeconômicas, como diferentes é [...] lugares da sociedade, como diferentes formas de 

aprender, né?! Então eu trago uma aula que considera tudo isso. Por exemplo, é [...] quando 

eu vou trazer uma informação, eu a trago de maneira visual, tátil, auditiva. Quando eu vou 

levar um material pedagógico, eu levo o material pedagógico impresso, em braile. É [...] no 

PDF, que eu posso considerar que eu tenho um aluno que não tem condições financeiras de 

imprimir, né?! E aí ele vai ler ali no celular ou no computador da própria universidade, 

quando não tiver. Que tem diferenças linguísticas, né?! Já é o segundo semestre que eu estou 

dando, que eu voltei a dar aula na [cita a unidade em que trabalha] que eu tenho alunos 

indígenas. E aí estou aprendendo com eles, né?! As especificidades linguísticas e como que 

eu posso fazer pra [frase não concluída]. E tenho feito trabalhos diferenciados pra eles em 

sala de aula. Os dois necessitaram. A gente propõe o que a gente propõe pra turma, mas 

sempre com um olhar sensível pra ver: “vai dar certo?”. As duas vezes ainda não deram 

certo. Apesar de propor práticas pedagógicas que eu considero mais inclusivas, ainda não foi 

inclusiva para os indígenas. Pra você ter uma ideia do desafio que a gente tem, né?!  

No que concerne à existência de especificidades na relação do professor com 

estudantes oriundos de populações historicamente marginalizadas, predominantemente, os 

professores mencionaram na resposta a este questionamento que há especificidades. Contudo, 

em outros momentos da entrevista apontaram que a relação com todos os estudantes necessita 

de mais diálogo, mas as especificidades mais utilizadas como exemplo pelos professores 

foram quanto à relação com estudantes com deficiência e indígenas e menos com outros 
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públicos marginalizados como os que sofrem preconceito racial ou de identidade de gênero ou 

de orientação afetivo-sexual.  

A maioria dos participantes, inclusive, indica que é necessário que a UFG tenha mais 

profissionais capacitados para lidar com tais especificidades, o que igualmente foi ressaltado 

na revisão de literatura e compreendido nesta dissertação como elemento fundamental para 

inclusão social a partir da educação superior, mas isto também mostra que nem sempre o 

professor reconhece que modificar sua forma de se relacionar com um estudante que 

apresenta marcas de processos de exclusão social é papel do dele. 

Sujeito 2: – Aí tem a CIP que cuida da questão pedagógica, mas tem muito mais coisa 

pra ser inclusão, né?! E aí tem a PRAE que cuida da subsistência. Mas aí você tem lá na 

ponta um professor que não dá conta dessa diversidade. 

Sujeito 1: – Então, eu acho que é isso que o professor tem que fazer com uma pessoa 

que está passando por alguma dificuldade, seja doença mental, igual você colocou, 

dificuldade de aprendizado, é [...], que o professor pode ajudar. Eu acho que o professor não 

pode resolver, às vezes, é [...], porque ele se sente mal porque ele é negro. Isso eu acho que 

não é do professor. Eu acho que onde o professor mais tem que ajudar mesmo é que no que 

diz respeito ao aprendizado. O professor está ali pra isso. Sinceramente, se tem uma pessoa 

que tem dificuldade porque é negra ou porque [...], sei lá, outra coisa que é, e [...], você citou 

o negro, é [...]. Eu não sei se é com o professor que ela tem que resolver. Acho que ela tem 

que resolver numa terapia, em outros lugares. Agora, se isso começa a afetar ela na sala, aí 

passa a ser da alçada do professor. Então, eu acho que o professor tem que estar ligado, pra 

não também não ampliar, não achar que ele é um psicólogo, psicoterapeuta dentro da 

faculdade.  

Essa discussão põe em debate a relação dialética existente entre os processos de 

exclusão-inclusão e de desigualdade-igualdade. Os posicionamentos que silenciam ou tornam 

invisível a existência de prejuízos no processo de ensino-aprendizagem decorrentes da 

exclusão social e do preconceito demonstram que a inclusão se torna necessária porque a 

exclusão se instaura enquanto resultado da desigualdade (Miranda, 2009). Algumas falas 

parecem transmitir que o professor deve relacionar-se com os estudantes a partir da igualdade, 

de modo que o processo de ensino-aprendizagem possibilite formação a todos. Porém, não há, 

nesse momento um explícito reconhecimento das contradições sociais que levam estudantes 

de uma mesma turma a terem desempenhos acadêmicos discrepantes. 

Com referência na Teoria Crítica da Sociedade, esta questão foi incluída na entrevista 

porque considera-se que o espaço da sala de aula pode ser o cenário que possibilita que se 
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faça algo por uma sociedade com menos desigualdade. Ou seja, as interações que acontecem 

na sala de aula vão refletir as contradições existentes na cultura, mas, justamente porque há na 

relação professor-aluno uma intencionalidade formativa, pautada na experiência e na 

existência de um elo afetivo é que a sala de aula também pode ser um espaço de 

transformação da relação entre indivíduo e cultura. 

Tais considerações partiram da reflexão apresentada por Crochík (2006), ilustradas 

pelo seguinte citação: 

Parece à primeira vista que é uma questão de ênfase, ou seja, enquanto Freud vê o indivíduo e 
a sociedade de um prisma psicológico, isto é, calcados nas características da natureza humana, que a 

Psicanálise ajudou a configurar, Adorno et al. vêem o indivíduo como fruto da cultura, percebendo-o 

como mais passível de modificação do que considera o pensador vienense. Freud (1986), contudo, não 

deixa de detectar e „hipotetizar‟ as mudanças na configuração humana durante períodos filogenéticos, 

que precisariam, segundo Marcuse (1981), ser „historicizados‟, e, assim, a estrutura pulsional e a 

formação das instâncias psíquicas e as suas relações não são indiferentes às ações da cultura, e Adorno 

et al. (1950) não deixam de dar ênfase à formação das estruturas psíquicas como algo mais ou menos 

duradouro. Dessa forma, todos eles apontam para a relação entre o indivíduo e a cultura (p. 157). 

As informações obtidas como resposta ao questionamento sobre a intervenção do 

professor em situações de preconceito manifestas em sala de aula dividiram-se mais 

notoriamente entre professores exclusivamente bacharéis e as outras duas categorias – 

licenciatura e cargo de gestão em inclusão. Observou-se que professores da primeira categoria 

– bacharéis – referiram que não presenciaram ou não perceberam qualquer manifestação de 

preconceito entre estudantes em sala de aula, que somente perceberam brincadeiras que eles 

consideram que nestes casos não foi necessário fazer nenhuma intervenção. Já os professores 

com licenciatura ou inseridos em gestão na área da inclusão afirmaram que intervêm quando 

identificam manifestações de preconceito, consideram que isso é papel do professor e utilizam 

o diálogo e a abordagem de temáticas relativas à inclusão – as questões ético-raciais – como 

forma de intervenção. 

Sujeito 3: – Então, eu não me recordo de ter tido caso [...] de preconceito, qualquer 

tipo de preconceito que seja, dentro da minha sala de aula [...] Mas existe sim e quando 

existe, geralmente, eu procuro intervir, né?! Porque eu acho que é o nosso papel também 

enquanto professor não só de um conteúdo em específico, mas responsável por essas relações 

dentro e fora de sala de aula. [...] Geralmente é [...] se eu não tiver conhecimento suficiente 

para intervir naquela situação específica. Nós temos outros professores, [...] que trabalham 

especificamente com essa temática, por exemplo, trabalha com a temática das relações 

étnico- raciais e a gente chama e pede pra dar uma aula, às vezes, a gente abre o espaço na 

aula, faz uma relação do conteúdo com a temática e a gente tenta sempre proporcionar. E 
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nós temos também essa disciplina no curso, né?! É uma disciplina de educação inclusiva e 

relações étnico-raciais e gente discute muito isso dentro dessa disciplina. 

Esta forma de intervenção se assemelha da percepção de professores e estudantes que 

participaram da construção das ações afirmativas da UFG. Durante a narrativa e a 

argumentação de Cirqueira, Gonçalves e Ratts (2012) nota-se que a discussão sobre a 

discriminação racial permeia vários espaços de ensino-aprendizagem e inclusive fomentou 

propostas de disciplinas ofertadas no período do projeto Passagem do Meio. 

As propostas de intervenção mencionadas pelos professores mostraram uma tentativa 

de reduzir os aspectos agressivos que poderiam levar à ruptura do relacionamento entre os 

estudantes da turma. Sobre a presença da agressividade nas relações humanas, a contenção 

dela e a busca por relações mais justas, Crochík (2006) resgata fundamentos da Psicanálise e 

da Teoria Crítica da Sociedade para dizer que é um desafio muito difícil de ser alcançado, 

porém, necessário, como é possível concluir a partir deste trecho: 

Se efetivamente a educação deve se voltar para a realidade, ela encontra um impasse, ao que 

tudo indica, apontado nas obras de Freud e de Adorno. 

Freud (1986), embora reconheça a importância da ética da nossa cultura, que prevê relações 

amistosas entre os homens, não deixa de considerar que o desconhecimento da natureza humana, 
sobretudo no que diz respeito a seus aspectos agressivos, pode ser uma má orientação para a criança, e 

recomenda que se deva dizer ao jovem que a realidade deveria ser de outra forma, mas não é. 

[...] 

Já Adorno et al. (1950), se não são otimistas em relação às possibilidades de alteração da atual 

realidade, entrevêem, ao menos, nas atuais circunstâncias, aquilo que é negado ao indivíduo e que 

aponta para uma sociedade justa, e, assim, podem propor educar o indivíduo para que ele perceba a 

possibilidade de uma sociedade melhor e lute por ela, embora reconheçam as suas dificuldades 

(Crochík, 2006, p. 156 e 157) 

Assim, compreende-se que a intervenção do professor em situações de manifestação 

de preconceito como um elemento favorável à inclusão. Contudo, como pontuado por alguns 

participantes da pesquisa e confirmado pelo referencial teórico, essa intervenção precisa ser 

fundamentada na intencionalidade de formação humana, de compreensão da importância do 

outro para o indivíduo, bem como na superação de toda forma de opressão e violência – 

aspectos constitutivos do preconceito. Portando, apontar a irracionalidade da constituição do 

preconceito. 

Em suma, a análise das informações obtidas nas entrevistas à luz da Teoria Crítica da 

Sociedade, de conceitos psicanalíticos e marxianos, possibilitou compreender a relação 

professor-aluno como uma importante via para que, a partir da educação, a inclusão social 

avance. Tanto pela transformação que a universidade como instituição social provoca na 

cultura, quanto na que provoca na subjetividade dos estudantes oriundos de populações 

historicamente marginalizadas, a experiência na universidade tem potencial inclusivo. 
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Esta análise também demonstrou que ainda que o desenvolvimento intelectual permeie 

a experiência do professor e que ele produza grandes avanços no âmbito da pesquisa, 

professores não são imunes à formação subjetiva do preconceito. Foi possível identificar em 

alguns relatos sobre a própria experiência do participante ou sobre a conduta de colegas, que 

há predominantemente uma manifestação de preconceito na relação dos professores com 

alguns estudantes, cuja principal característica é de que, a depender do que o alvo do 

preconceito suscita na subjetividade do professor, ele se dispõe menos à experiência com este 

estudante e, progressivamente, se desresponsabiliza do papel de agente da inclusão, tendendo 

a depositar expectativas nos profissionais da universidade que devem ser capacitados para 

dirimir as barreiras para a inclusão. 

Quanto à diferenciação nos posicionamentos de professores que estão envolvidos na 

gestão de programas de inclusão, os que possuem licenciatura e os que são exclusivamente 

bacharéis, percebeu-se frente ao exposto pelos participantes que a maior diferença está entre 

professores que na carreira docente ficam voltados prioritariamente para a pesquisa e os que 

se voltam para o ensino e para a gestão. Percebeu-se que os entrevistados que são 

exclusivamente bacharéis dedicados ao ensino identificaram que havia uma necessidade de 

buscar espaços formativos em que as temáticas inerentes à educação fossem abordadas e 

enfatizaram que por iniciativa própria buscaram tais informações e isso, consequentemente, 

alterou a forma pela qual se relacionavam com os estudantes e como transmitiam os 

conteúdos. 

Por outro lado, os relatos dos participantes mostraram que eles próprios identificam 

que é comum entre professores cuja docência é orientada predominantemente pelas demandas 

da pesquisa e que vivenciam o espaço da sala de aula como lugar condicionado pela 

expectativa de passar os resultados da trajetória de desenvolvimento de um conhecimento 

específico aos estudantes, que ocorram distanciamento ou frustrações na relação professor-

aluno. Uma participante inclusive salienta que nem sempre o conhecimento resultante da 

experiência de pesquisa de um professor estabelece alguma implicação com desafios 

enfrentados pela humanidade no desenvolvimento da cultura, ou seja, que são de difícil 

compreensão intelectual e que não estão necessariamente comprometidos com a emancipação. 

A participação em gestão de políticas, programas ou ações voltados para a inclusão, a 

partir da análise realizada, revelou-se como uma experiência nos termos de Adorno. Nota-se 

pelas falas que o envolvimento na gestão provocou autorreflexão crítica e mais 

disponibilidade para a experiência, ao passo que diminuiu as reações psicossociais de medo e 

angústia frente à relação com os estudantes oriundos de populações historicamente 
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marginalizadas, ainda que esta relação seja permeada por conflitos e frustrações – elementos 

presentes em todas as relações, ou seja, presentes para gestores, professores e estudantes. Em 

outros termos, observou-se que esta participação atenuou os condicionantes da formação 

subjetiva do preconceito. Ademais, observou-se que antes mesmo de ocupar o cargo de gestão 

na área da inclusão estes professores já tinham uma trajetória de defesa da inclusão de grupos 

marginalizados, mas que intensificaram as reflexões acerca da inclusão na educação superior. 

Frente ao exposto, verifica-se também que a formação na área de Ciências Humanas e 

de Educação impacta de modo significativo a forma como professores interagem com 

estudantes, como conduzem o processo de ensino-aprendizagem e aumenta as possibilidades 

de fazer inclusão na relação professor-aluno. Aqui novamente se encontra a visão ampliada de 

formação fundamental para a Teoria Crítica da Sociedade, ou seja, tanto na teoria quanto no 

resultado empírico – a fala dos professores – a formação para a emancipação e para a 

autonomia é a interação entre o conhecimento acadêmico e a reflexão crítica sobre a prática 

que é forjada historicamente. 

 

3.2.2. A influência dos condicionantes da inclusão social na UFG: observações sobre o 

trabalho docente e o reconhecimento das contradições da cultura 

 

A revisão da produção científica e documental dos dois primeiros capítulos desta 

dissertação levou à necessidade de abordar nas entrevistas realizadas com os professores da 

UFG as seguintes temáticas: influência do trabalho docente na inclusão social a partir da 

relação professor-aluno e a influência de aspectos culturais nas relações que se dão na UFG. 

Isto porque, com o intuito de compreender o que possibilita e o que barra a inclusão social no 

âmbito da educação, foi de suma relevância evidenciar fatores associados à formação e à 

manifestação do preconceito pelo indivíduo. Considera-se nesta pesquisa que a diminuição do 

preconceito é uma possibilidade para o fortalecimento da inclusão social ainda que pese sobre 

ela os desdobramentos do capital na cultura. 

Trazer estas temáticas para a entrevista cumpre com o intento de identificar o 

posicionamento dos professores sobre a necessidade de superação da exclusão social e se eles 

associam o próprio trabalho a este desafio. Igualmente, as perguntas realizadas nas entrevistas 

visavam promover uma reflexão crítica sobre a cultura como um dos condicionantes do 

preconceito manifesto nas relações que se dão na UFG. Deste modo, o impacto das condições 

de trabalho do professor de IFES na possibilidade dele atuar no sentido da inclusão social foi 

colocado em questão nas entrevistas. A expectativa acerca da resposta a esta pergunta era de 
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analisar se, na perspectiva do participante, a condição de trabalho é um obstáculo ou um fator 

que favorece a inclusão.  

Sujeito 2: – Interfere, mas não justifica totalmente. Eu acho que não dá pra negar que 

a gente tá tendo uma precarização do trabalho do professor. [...] Então eu vim pra uma 

pública, mas, assim, vejo também [...] o quanto é precário, né?! [...] Aqui não tem prestígio 

quem faz extensão. Só pesquisa, né?! [...] Aqui eu fico vendo, porque eu sou uma professora 

do trabalho. [...] Eu acho que eu sou de um grupo de docentes aqui que não deixa de falar na 

precarização do trabalho. Eu senti um abandono. É isso: ficar em qualquer sala, você tem 

que ligar o computador [...] eu trago o meu. [...] A gente pediu um outro computador. [...] 

Tem uma cobrança imensa, né?! Em termos de carreira. Eu vejo que cada professor tem uma 

história aqui dentro, né?!Também vejo que tem professores que se quiserem também não se 

dedicam tanto [...] Eu fui ensinada, eu fui formada, que aquele professor tem que estar 

sempre se atualizando na sua docência. Eu sou uma professora [...] que o meu perfil é sala 

de aula, é formar. [...] Aqui o professor quer ser pesquisador, aqui o professor quer dar aula 

na pós, aqui [...], sabe?! Várias identidades, vários perfis aqui dentro. Então eu acho que tem 

uma precarização do trabalho, sim. Tem um abandono na formação. 

Sujeito 2: – Acho que agora estando mais próximo do dia-a-dia, de, realmente, grupos 

que sentem na pele, no cotidiano, na prática pedagógica o quanto a exclusão é um fator de 

adoecimento, de desistência. [...] O que é o êxito, né? É a nota daquela avaliação que eu faço 

ou é como o aluno chega na minha disciplina, os desafios que ele apresenta e como ele sai? 

Eu não estou dizendo que eu vou aprovar o aluno quando ele falta aula, mas, por exemplo, se 

me mostra um atestado [...] ela está tomando remédio, ela está doente, é uma menina que 

mora na casa, os pais moram no Maranhão. É óbvio que eu vou fazer a prova com ela. É 

óbvio! Não precisa nem passar por nenhum lugar. Então, assim, é uma leitura também que 

está faltando pros professores. [...] Pra mim, tem sim uma precarização, um abandono. A 

gente poderia sim, dar mais cursos. Mas é isso, se a gente monta uma proposta de curso aqui, 

quem me garante que esse vai fazer? Porque aqui tudo a gente precisa convencer. Fica 

naquela coisa. Eu não tenho obrigatoriedade, né?! Facultativo. Então uma autonomia de 

professor. Eu não estou defendendo o outro sistema, mas, assim, tinha que ter alguma coisa 

pra que esses professores fizessem essas capacitações. E, ao mesmo tempo, acho que tem 

coisas que quando a gente fala em inclusão, é isso: é só olhar pra pessoa e dar um bom dia, 

que, às vezes, é só isso que eles precisam. E não tem. Isso não precisa de capacitação, isso 

não precisa de carga horária. 
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O levantamento de literatura, a partir do qual se destaca as observações de Vila (1998), 

de Mariz e Nunes (2013) e de Adorno (1995a), demonstra que a alta demanda de trabalho, a 

burocratização de atividades que vão além do processo de ensino-aprendizagem e a perda da 

autonomia e da autoridade são exemplos que caracterizam o desafio de ser professor. 

Ademais, elementos como a competitividade e, em alguns casos, o descontentamento do 

professor, que também é pesquisador, em exercer necessariamente a função de ministrar aulas 

– como exemplifica a pesquisa de Resende (2005) – contribuem para um cenário de trabalho 

mais propício para a formação do preconceito e para outros entraves para a inclusão. 

Contudo, a pesquisa ao investigar as possibilidades de inclusão social na relação 

professor-aluno, demonstrou que mesmo diante de uma realidade que impõem inúmeros 

obstáculos é viável e necessário diminuir a manifestação do preconceito e encampar a luta 

pela inclusão social nas instituições educacionais. Batista (1999) demonstra que o psiquismo 

não é totalmente controlado pelos processos civilizatórios e pode transgredir a estes a partir 

das experiências do indivíduo com a cultura, com seus pares. Logo, como o trabalho do 

professor envolve a relação dele com os estudantes e com outros servidores da universidade, 

necessariamente, abre-se uma margem para inclusão. 

Sujeito 3: – Eu trabalho junto com [frase não concluída]. Apesar de o meu 

laboratório trabalhar nessa perspectiva inclusiva, né?![...] A professora [...] trabalha com as 

relações ético-raciais e eu trabalho com deficiência, eu acabo tendo uma relação muito 

próxima com o Núcleo de Acessibilidade, participo da Comissão de Verificação, né?! No 

início e no meio do ano [...]. Mas eu vejo, inclusive, já comentei em reuniões sobre isso, eu 

acho que existe sim, como a gente falou anteriormente, polos dentro da universidade isolados 

que com essa temática e que precisam se unir constantemente durante o ano pra tomar 

determinadas decisões, assumir determinados caminhos para que tudo isso facilite. [...] Eu 

acho que muitas ações já foram tomadas na UFG, um Núcleo de Acessibilidade é um 

exemplo, a Comissão de Verificação é outro exemplo, né?! A própria cota, né?! É 

fundamental. Só que agora eu acho que a gente precisa descobrir uma maneira de atuar para 

a permanência, né?! Nós atuamos na entrada e agora estamos começando a trabalhar com a 

permanência. 

Em linhas gerais, é possível afirmar que os professores entrevistados reconhecem que 

as condições de trabalho do professor interferem nas possibilidades de inclusão dos 

estudantes. Identificou-se a partir das entrevistas dois posicionamentos predominantes na 

forma de caracterizar a forma como as condições de trabalho incidem sobre as possibilidades 

de realizar atitudes voltadas à inclusão. O primeiro posicionamento possui referência nas 
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possibilidades do professor enquanto indivíduo e, neste sentido, os professores entrevistados 

se consideram pessoas engajadas e dedicadas à docência, de modo que buscam meios de 

contribuir para a inclusão no relacionamento direto com os estudantes, no planejamento da 

disciplina e nas propostas de espaços de diálogo com o estudante que apresenta explícita ou 

implicitamente dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. Também identificam que 

buscam por demanda própria formação na área da educação e da pedagogia com a intenção de 

desenvolverem práticas mais inclusivas. 

O outro posicionamento evidenciado foi de que as condições de trabalho são 

desfavoráveis. Predominantemente, os professores demonstram que as demandas de 

atividades burocráticas ou administrativas lhes sobrecarregam e diminuem possibilidades de 

realizarem uma autorreflexão crítica do próprio trabalho e de desenvolverem novas formas de 

transmitir o conteúdo acadêmico. Estas mesmas demandas, na perspectiva dos professores 

também dificultam que eles participem de atividades formativas. Em resumo, a maioria 

reconhece que houve declínio nessas possibilidades de inclusão, quando se considera as 

condições de trabalho nas universidades públicas, mas consideram que isso não é 

impedimento completo para o professor quanto a sua potencialidade de transmitir o conteúdo 

que pretende e promover a formação acadêmica que pode viabilizar a inclusão social. 

A literatura analisa o impacto da cultura – mais especificamente do capitalismo – 

sobre a universidade e, consequentemente, sobre a atividade da totalidade dos professores. Já 

a referência de alguns participantes é a subjetividade do indivíduo, o empenho pessoal no 

cumprimento de atividades ou na capacidade do professor de se organizar para realizar o que 

a instituição exige. Logo, pode-se conceber que as condições de trabalho do professor das 

universidades públicas influenciam na possibilidade de inclusão social, porém, características 

pessoais de cada professor também vão incidir sobre tais possibilidades. 

Os participantes também foram convidados a expor sobre a percepção acerca do 

impacto das contradições sociais na manifestação do preconceito. Em linhas gerais este 

questionamento se origina de um referencial que percorre toda a pesquisa, a relação ente 

indivíduo e cultura. Conforme as considerações de Oliva (2016), ao percorrer as raízes 

psíquicas e sociais do preconceito compreende-se que as contradições presentes na cultura 

culminam em impacto na vida do indivíduo e um dos caminhos que possibilita que isso ocorra 

são as próprias relações sociais entre os indivíduos. 

Quanto à possibilidade da sociedade ser fonte de elementos que possam corroborar à 

manifestação do preconceito, os entrevistados problematizam a questão por meio de uma 

comparação entre a parte da sociedade que não está necessariamente implicada no processo 
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formativo proposto pela UFG e os indivíduos que compõem esta universidade e garantem seu 

funcionamento. Com base nesta comparação, todos os professores participantes dessa 

investigação reconhecem que muito conhecimento é produzido e transmitido na universidade, 

mas, mesmo assim, ela terá em seu interior expressões das contradições próprias da cultura. 

Sujeito 2: – Então, pra mim, a inclusão, no sistema que a gente está vivendo hoje, 

capitalista, neoliberal. Ainda com [...] Nós ainda temos um estado de colonialidade muito 

forte, né, a gente vai sente essa coisa de: “nós somos menos que os [...], que a Europa”, 

então a gente aceita, assim, sabe?! Então, fica se comparando, fica [...]. Pra mim a inclusão 

é utopia. Eu não sou marxista, não sou, mas eu acho que a gente pode fazer fendas, 

possibilidades, mas essa inclusão de que: “nossa! O aluno aqui, aqui ele vai ser respeitado. 

Ele vai sair lá fora, aí a entrevista de emprego vai avaliar essas três camadas de raça, 

gênero, classe, ou [...] a condição de existência dele”. Eu estou [...], estou precisando mudar 

essa palavra. Assim, eu acho que a gente tenta desenvolver, agora falando mais da [cita o 

nome coordenadoria pela qual responde como gestora], né?!É uma lei que foi importante. 

Não tenho dúvida que a lei garantiu à escola pública entrar. O acesso à universidade é a 

principal ação, né?! E que a gente depois não dá conta dessa diversidade aqui dentro. A 

gente não dá conta porque essa inclusão pra mim, ela [...]. Mesmo que seja na perspectiva da 

utopia do Paulo Freire, a gente tem que caminhar pra conseguir, ela [...] sempre 

esperançoso, porque é isso, né?! Não que eu estou perdendo as esperanças. 

Alguns fazem referência direta ao capitalismo, por esse ter um sistema de produção 

excludente, como uma barreira para a inclusão que também condiciona as relações na 

universidade e que está diretamente ligada à manifestação do preconceito na UFG. Outros não 

fazem este recorte acerca do modelo societário contemporâneo em suas falas, fazem 

referência ao cenário político brasileiro do momento, e apontam que preconceitos têm 

referência em estereótipos constituídos pela cultura e que por isso vão se manifestar na 

universidade porque a reconhecem como instituição social. Ademais, há professores que 

consideram que na UFG se observa mais diversidade do que fora dela. 

Sujeito 1: – Interfere. Interfere. Da sociedade! Agora, eu acho que tem um mundo ali 

dentro da universidade pública, a UFG, que tem muito espaço pra diversidade. Eu acho que 

dentro da universidade tem muito espaço. Eu não acho que tem ali no Shopping Flamboyant, 

no Goiânia shopping [...] porque as pessoas, a diversidade é vista com medo ou com 

discriminação. Aquele olhar [frase não concluída]. Agora, eu acho, que tem muito espaço 

para diversidade dentro da universidade. Acho mesmo. É só você chegar lá e ver. Uma vez eu 

convidei uma professora da PUC para dar aula lá. E aí tinha: gente cantando, gente de 
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cabelo pintado, mulher com mulher beijando, agarrando, sentado no puff [...] Tinha de tudo! 

Ela falou assim “Gente, isso não acontece na PUC!”. Entendeu? Então, eu acho que lá 

dentro da nossa universidade tem espaço pra diversidade sim. 

Sujeito 6: – Desde as microrrelações até as macrorrelações ações interferem, né?! 

Por exemplo, essa semana foi cruel pra nós. A gente vem trabalhar chateado, né?!Ouvindo 

um ministro da educação e um presidente, dizendo que na universidade a gente faz tudo 

menos estudar, né?! E aí o ministro da educação citou especificamente a nossa instituição 

essa semana, né?! A UFG como um local de drogas, né? Aonde? Aonde, né?! Todo lugar 

tem. Está na sociedade! Não está só na universidade, né?! A gente tem jovem. Então está na 

sociedade, nos jovens, mas a gente também [frase não concluída]. Não é essa realidade, 

né?![...]. Então essas relações são complexas. E ao mesmo tempo as microrrelações. [...] 

Semana passada, sexta e sábado, eu tive, eu coordenei um seminário nacional [...] e da 

minha unidade não apareceu ninguém! Nenhum diretor, nem ninguém da direção, ninguém 

da coordenação, nenhum colega professor. Então tudo isso pra mim me deixa mais forte, 

inclusive. E com raiva. [...] Institucionalmente, eu estou muito chateada! Muito chateada, 

né?! Outro colega podia usar essa chateação e falar: “Não vou me esforçar, né?! Não vou 

melhorar a minha prática pedagógica, porque esse espaço não merece”. E é isso que tem 

acontecido. Cada vez mais distanciamento entre as pessoas, né?! As pessoas vêm os 

professores, muitas vezes, vem pra UFG, dão aula e vão embora, porque as relações estão 

ruins. Aqui na nossa unidade nós não vamos ter uma confraternização. 

Quando analisaram a influência da cultura nas relações e quando apresentaram 

exemplos sobre situações de preconceitos manifestos na sala de aula ou em outros ambientes 

da UFG observa-se que professores identificam que o desenvolvimento contemporâneo da 

cultura e condição histórica, política e social do Brasil são favoráveis à formação do 

preconceito e ao aumento das possibilidades de manifestação. Ademais, também se observou 

que o aumento da diversidade na UFG não significa necessariamente mais inclusão social. 

Sujeito 1: – [...] essa mudança na característica do perfil do aluno, né, ela está é [...], 

é [...] não significando, então, inclusão? No sentido de que agora o público que entrou e está 

em maioria está discriminando o outro público? [...] Não era assim. Eu acho que hoje está 

tendo, sabe, assim, quem é [...], “para eu fazer parte, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou eu 

tenho que ser isso, ou aquilo, ou aquilo, alguma coisa que é considerado marginal eu tenho 

que ser pra estar lá no meio”. 

Sujeito 6: – E eu não tenho dúvida que grande parte disso é esse governo. Antes de 

entrar, já desvalorizou as mulheres, né?![...] Os indígenas, que os indígenas ocupam espaço 
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demais. Então a gente tem que acabar com indígenas. Ele ocupou nossas terras, né?!Não 

fomos nós que ocupamos a terra deles. Questões racistas. Então são muitas questões 

colocadas subjetivamente e que objetivamente aparecem nas relações e dentro da 

universidade, já é duro, né?! Sempre foi você ser mulher, você ser mãe, não é meu caso, mas 

você ser negra ou você ser gay. Já é um espaço difícil e aí com ele, tornou-se tudo permitido. 

[...] E na questão das pessoas com deficiência, ele deixa claro a questão assistencialista. 

Assim, né?!“Então vão voltar pra educação especial. Acaba com essa política que é da 

inclusão, e vamos efetivar uma, uma política na educação em que eles vão pras instituições, 

pra atender bem eles”. O discurso é assim: “Vamos atendê-los bem, porque eles precisam, 

né?!”. Porque eles vão pra lá e a sociedade e a universidade ficam de cá. Então tudo isso vai 

modificando as microrrelações. [...] Mas eu espero que logo a gente tenha uma modificação. 

A gente tem esperança, né?!Do macro pro micro que a gente volte a ter outras relações. 

Sujeito 6: – Todos nós viemos da sociedade. Vamos e voltamos e estamos! Então as 

concepções da sociedade e a liberdade de ser machista, de ser homofóbico, de ser 

capacitista, de ser racista e todo tipo de preconceito. Se ela, se essa liberdade é dada né?! 

Essa possibilidade é dada fora da universidade, aqui ela grita. Porque a gente está em um 

espaço de diversidade e aí aqui ela fica muito presente, muito gritante. E aí ela interfere 

diretamente nas relações pedagógicas, na prática pedagógica e na relação professor-aluno. 

Tanto de um lado, do aluno pro professor, quanto do professor pro aluno. Então, muito 

complicado. 

Sujeito 1: – E, assim, eu acho que entre os colegas, entre os alunos. Eu acho que 

[frase não concluída]. [...] Cada dia mais, assim, pra você ter uma [frase não concluída], ser 

[...], sei lá. Qualquer coisa, diferente de [...], assim, marginalizado. Às vezes, eu vi uma coisa 

difícil esses tempos. Uma menina estava sendo marginalizada dentro da sala de aula, [...] 

assim, ela falou em público na sala de aula o quanto ela se sentia discriminada, porque ela 

ficou, ela ficou sendo a diferente lá dentro. Entendeu? Então, é [...] eu acho que hoje dentro 

da universidade está mais difícil aceitar uma menina branca, hétero, classe social média, 

hétero, do que aceitar um homossexual, o negro, o quilombola, o índio, o cotista. 

Professores notam que no cenário da sala de aula ainda há conflitos oriundos da 

intolerância quanto à diferença e que mesmo com o aumento do ingresso de estudantes 

oriundos de populações historicamente marginalizadas, em turmas em que há predominância 

de tais grupos não ocorre uma integração completa entre os estudantes, que continuam a 

manifestar preconceito, ainda que pertençam a grupos que sofrem preconceito na cultura. 

Portanto, elementos como a discriminação e a intolerância interferem nas relações e o 
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preconceito se manifesta mesmo entre pessoas pertencentes a grupos marginalizados, como 

aponta Crochík (2006). 

O material empírico desta pesquisa apresentou grade riqueza de informações e 

demonstrou que a relações internas da UFG são permeadas pelas contradições da cultura, mas 

que o conhecimento pode mudar atitudes progressivamente. Mesmo na fala de professores das 

ciências exatas foi destacado que conhecimentos da área das ciências humanas são cruciais 

para que o professor possa transmitir conhecimento de modo a diminuir as barreiras para a 

inclusão. Outrossim, as informações oriundas das entrevistas revelaram que, mesmo que não 

seja em sala de aula, professores estão atentos às manifestações de preconceito e buscam 

formas de combate-las. 

As informações obtidas pelos materiais científicos, documentos nacionais e da UFG e 

das entrevistas junto aos professores, ou seja, a articulação entre aspectos teóricos e empíricos 

proporcionaram esta análise sobre os desafios e as possibilidades que a UFG possui para 

corroborar à inclusão social. O caminho que ligou a inclusão social, algo muito abrangente, à 

relação professor-aluno, algo muito específico, é apenas um recorte, um modo buscar 

apreender um fenômeno tão complexo e não qualquer tentativa de resposta definitiva ou 

previsível. De igual modo, a análise das falas dos professores não cumpriu o papel de 

culpabiliza-los ou mesmo centralizar neles a função de promover reparos à desigualdade 

social, pois isso seria contraditório ao referencial teórico e ao processo dessa pesquisa. 

Procurou-se, fundamentalmente, reduzir barreiras e demonstrar possibilidades. 

 

 



103 

 

Considerações Finais 

 

A partir do lugar de psicóloga da área de assistência estudantil da UFG, a escuta de 

estudantes oriundos de populações historicamente marginalizadas provocou grande 

inquietação acerca de como questões culturais, históricas e relacionais estão afetando a saúde 

mental destes estudantes. Também restaram dúvidas sobre quais eram os impasses para que a 

formação humana dirigida à autonomia de consciência e à transformação social resultasse em 

experiências inclusivas no ambiente universitário, sobre o qual havia expectativa de que a 

formação acadêmica promovesse a emancipação dos indivíduos. Estava em questão a 

problemática acerca da percepção de que o acesso à educação superior pública não estava 

vinculado, para todos os estudantes, às condições adequadas de permanência que 

favorecessem o processo de ensino-aprendizagem e à diminuição das situações de agravos de 

saúde vinculados aos contextos de conflitos na relação professor-aluno. 

A base das reflexões estava em uma concepção de universidade que promovesse a 

formação humana – incluindo a acadêmica e a profissional – e que isso provocasse avanços na 

superação da desigualdade social, uma vez que a experiência universitária poderia gerar 

transformações sociais. Sob este viés é que a inclusão social se tornou foco nesta pesquisa. Ou 

seja, enxergou-se a universidade como uma instituição capaz de contribuir para que a 

exclusão pudesse ser desvelada e combatida pelas atitudes dos indivíduos na cultura. Porém, o 

que estava emergindo frequentemente como queixa entre os estudantes que buscaram 

tratamento psicológico era a constatação de que o sonho de que a formação acadêmica 

mudasse condições de vida havia se tornado uma frustração, que provocava intenso 

sofrimento psicológico. 

A investigação sobre causas de adoecimento entre o público atendido na UFG 

iluminou a percepção acerca da inclusão social como um fator relacionado aos processos de 

saúde e adoecimento, bem como à qualidade de vida na comunidade universitária. Deste 

modo, o intento de levantar informações sobre aspectos que são obstáculos e os que são 

favoráveis à inclusão social tendo por base a realidade da UFG possui sua raiz no 

entendimento do papel científico, social e profissional que a Psicologia possui no combate à 

exclusão e na diminuição dos agravos de saúde. 

O desafio de atenuar a exclusão por intermédio da educação superior pública foi o que 

provocou a reflexão sobre o papel da universidade na cultura no sentido de que promova uma 

formação capaz de subsidiar transformações sociais. Como a literatura e a análise documental 
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demonstraram, este desafio tem sido apresentado de forma mais explícita nas políticas para a 

educação superior no Brasil a partir de posicionamentos do Ministério da Educação voltados à 

democratização deste nível de educação. Isto ficou mais evidente com a adesão nacionalmente 

cada vez mais frequente de políticas de ações afirmativas nas universidades. 

A democratização da educação superior tornou as universidades públicas brasileiras 

culturalmente mais diversas, mas também isso significa que a educação superior assume o 

desafio de formar indivíduos com diferentes – e desiguais – condições de lograr êxito neste 

processo formativo. Esta diversidade reflete uma transformação social significativa quando 

são inseridos na universidade segmentos da população que estão inaugurando sua presença 

nesse nível de educação e mais ainda quando estes indivíduos se formam e mudam a própria 

realidade, as condições de sua família e as condições do segmento que representam. Em 

síntese, o aumento da diversidade na universidade é tomado nesta pesquisa como um avanço 

no sentido da emancipação dos indivíduos na cultura. 

Esta mesma diversidade gera nas universidades – e na UFG não seria diferente – uma 

problemática sobre como se dá o processo de ensino-aprendizagem no contexto da 

democratização da educação superior quando se constata que a sala de aula possui um 

coletivo de estudantes cada vez mais heterogêneo em termos de origens culturais e de 

condições de aprendizado. Neste âmbito, foi necessário colocar a relação professor-aluno em 

discussão, uma vez que não há um padrão de estudante que chega previamente preparado para 

apreender o conteúdo acadêmico. Pelo contrário, aumentou o quantitativo de estudantes com 

diversas dificuldades de permanecer, com a dedicação que a universidade exige, e com 

condições de aprendizagem aquém do que muitos professores esperam. 

Tendo por base que a democratização da educação superior se dá no Brasil como 

tentativa de reparação da exclusão, garantia de direitos e de ascensão econômica para o país, 

mas não necessariamente como superação de um modelo societário que é constituído sobre a 

desigualdade social – o capitalismo –, questionou-se quais seriam os elementos cruciais 

concernentes à subjetividade do indivíduo que poderiam barrar o processo de ensino-

aprendizagem na relação entre professores e estudantes oriundos de populações 

historicamente marginalizadas. Como produto desta discussão desvelou-se a manifestação do 

preconceito como um dos meandros da exclusão que serve de obstáculo para uma relação 

professor-aluno voltada para a formação emancipatória, bem como se levantou a hipótese de 

que esta mesma relação, a partir da experiência obtida no relacionamento do professor com o 

estudante que foge às suas expectativas como uma possibilidade de diminuição da formação 

do preconceito na subjetividade e de mudança de estereótipos presentes na cultura. 
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Construiu-se uma concepção de relação professor-aluno contrária à opressão e à 

imposição do conhecimento acadêmico ao estudante e favorável às possibilidades que as 

expectativas do estudante sobre a transformação que o conhecimento acadêmico pode 

promover em sua vida como o substrato inicial para a formação humana. Ou seja, a concepção 

que embasa esta pesquisa é de um estudante ativo em seu processo de ensino-aprendizagem, 

que busca na formação universitária expectativas sobre reparação da exclusão social. O 

professor, por sua vez, está como um transmissor do conhecimento acadêmico que necessita 

se dispor à experiência com o estudante que está aquém do nível de conhecimento científico 

que ele espera, mas que tem muito a transmitir sobre sua cultura de origem. 

Portanto, compreender as raízes sociais e psíquicas da manifestação do preconceito a 

partir da Teoria Crítica da Sociedade, entendendo os impasses que o capitalismo impõe 

quanto à diminuição da desigualdade social e como isso repercute na manifestação do 

preconceito pelo indivíduo, assim como compreender a socialização, a individuação e as 

identificações enquanto fenômenos psíquicos implicados na formação de uma subjetividade 

predisposta ao preconceito e em uma mais disponível para a experiência e com maior 

autonomia de consciência, fomentou as reflexões sobre a relação professor-aluno no contexto 

da exclusão e da inclusão. 

Diante das constatações emergiram dúvidas sobre como a UFG tem historicamente se 

desenvolvido no âmbito da inclusão e este resgate revelou avanços significativos desta 

universidade em direção da redução da desigualdade social a partir da educação, mas também 

se identificou muitas falhas nesse processo. As principais delas foram: as dificuldades quanto 

às condições de permanência, o posicionamento ideológico de integrantes da comunidade 

acadêmica que não se debruçam sobre o desafio da inclusão, o preconceito que se manifesta 

no ambiente universitário de diversas formas e a carência de formação docente que trate sobre 

a relação professor-aluno implicada com a mudança do perfil do estudante universitário. 

Outro aspecto igualmente considerado na reflexão acerca da realidade da UFG diz 

respeito às condições de trabalho do professor. Na comparação entre as informações do 

levantamento de literatura com as informações apresentadas pelos professores entrevistados, 

observou-se que no contexto da reestruturação do capital, as condições de trabalho do 

professor universitário dificulta que ele desenvolva uma prática docente inclusiva e favorece a 

manifestação do preconceito contra o estudante oriundo de populações historicamente 

marginalizadas. Por outro lado, nas entrevistas existe a demonstração por parte dos 

professores de suas tentativas no sentido de atenuar os efeitos da exclusão social, contudo não 

conseguem dedicar todo o potencial que eles consideram que possuem, uma vez que nem 
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sempre existe uma autonomia profissional e uma segurança garantida por políticas 

institucionais que orientem a atuação do professor. 

Sobre o impacto das condições de trabalho nas possibilidades de inclusão, através da 

relação professor-aluno, os professores enfatizam que sentem falta de uma formação 

direcionada às especificidades do campo da educação. Referem que tratar sobre temáticas 

como relação professor-aluno, inclusão, democratização da educação superior e condições 

psicológicas que interferem no processo de ensino-aprendizagem são fundamentais para que o 

papel de professor seja cumprido satisfatoriamente. 

A partir da parte empírica da pesquisa houve o reconhecimento do preconceito 

manifesto nas falas de alguns professores e a identificação de que a formação em licenciatura, 

bem como a experiência na gestão em programas voltados à inclusão influenciam na 

diminuição dos fatores da formação do preconceito na subjetividade do professor. Além disso, 

obteve-se como resultado geral a confirmação de alguns desafios e possibilidades para a 

inclusão já apontados no levantamento da literatura. Porém, as entrevistas trouxeram mais 

informações e indicaram caminhos desvelados pelos professores da UFG a partir do diálogo e 

de uma aproximação deles com os estudantes no sentido de diminuir as barreiras do processo 

de ensino-aprendizagem. 

A pesquisa empírica também permitiu identificar na narrativa de alguns professores 

entrevistados que a manifestação do preconceito se deu predominantemente por intermédio da 

falta de reconhecimento de alguns segmentos de estudantes, que possuem dificuldades no 

processo de ensino-aprendizagem decorrentes das sequelas da exclusão social. Percebeu-se 

que certos grupos historicamente marginalizados não são vistos como tal pelos professores e 

estes não identificam que o preconceito é um elemento que interfere negativamente na 

aprendizagem e na permanência. A maioria dos entrevistados não apresentou atitudes 

deliberadamente ou voluntariamente preconceituosas, mas narraram exemplos do que 

presenciaram ou dos casos de manifestação de preconceito de professores contra estudantes 

que ficaram sabendo. 

A experiência de cursar o mestrado e desenvolver esta pesquisa, em nível de afetos, 

pensamentos e atitudes, provocou mudanças no modo como esta autora olha para o tema da 

inclusão. Oscilou-se entre as frustrações e inquietações, quando percebido o tamanho do 

desafio que é a diminuição da exclusão e quantos prejuízos ela provoca ao indivíduo e à 

sociedade; e entre a esperança, despertada pelos apontamentos teóricos e pelos relatos dos 

professores sobre o que eles têm tentado implementar na direção da inclusão. Esta experiência 
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foi voltada para a formação humana e foi forjada em provocações sobre a necessidade de 

conhecer e transformar a cultura. 

Os processos envolvidos nesta pesquisa mostraram que a exclusão e a inclusão são 

fenômenos de composição e desdobramentos complexos, uma vez que são multideterminados. 

Mas estes processos também indicaram possibilidades. Uma relação professor-aluno que 

promova a experiência dirigida para a formação emancipatória é potente quanto à capacidade 

de atenuar o preconceito e a desigualdade das condições de aprendizagem. Mais ainda, 

considera-se esta relação como um fator relevante para a melhoria das condições de 

permanência na universidade e para redução dos agravos de saúde. 

Ao reconhecer a relevância desta relação, esta pesquisa abre novos questionamentos 

sobre como a Psicologia, enquanto ciência e profissão, pode contribuir para a democratização 

da educação superior – ou mesmo para a superação desse modelo de inclusão social na 

educação – sem que isso incorra em perda de qualidade do ensino. Portanto, sugere-se que se 

realizem estudos que visem avaliar as possibilidades de contribuição da Psicologia no 

contexto da educação superior que tenha pretensão de ser inclusiva. De toda forma, em suas 

várias especialidades, vislumbra-se que a Psicologia pode oferecer contribuições consistentes 

para a educação superior. 
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Anexos 

 

Anexo I: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), da pesquisa Inclusão social 

na Universidade Federal de Goiás: possibilidades e desafios na relação professor-aluno, que 

tem como objetivo realizar levantamento de informações sobre aspectos que favorecem ou 

dificultam a inclusão social. Posteriormente, este estudo poderá servir de embasamento para 

intervenções psicológicas na UFG, que corroborem para a permanência dos estudantes 

oriundos de populações historicamente marginalizadas. Meu nome é Raiana Vaz Barroso sou a 

pesquisadora responsável e minha área de atuação é a Psicologia. Esta fase da pesquisa consiste 

na realização de entrevista semiestruturada que tem por objetivo discutir temas como inclusão, 

relação professor-aluno e o contexto da UFG. A entrevista será realizada em local previamente 

definido e terá duração de 75 minutos prorrogáveis por mais 15 minutos. Nesta etapa, você será 

convidado (a) a contribuir com a sua opinião a respeito dos temas propostos. Caso você permita, a 

entrevista será gravada em áudio e a qualquer momento você poderá solicitar que o gravador seja 

desligado. Cabe ressaltar que a sua participação é voluntária e será mantido o mais rigoroso sigilo 

por meio da omissão total de quaisquer informações que possam identificá-lo (a), assegurando-se 

que seu nome não aparecerá em nenhum momento. Assumo o compromisso de manter sob sigilo 

todo o material colhido ao longo da investigação, bem como de armazenar os dados da pesquisa 

por cinco anos. Se os resultados desta pesquisa forem publicados, bem como apresentados em 

eventos e atividades científicas, sempre garantiremos o sigilo do seu nome e sua privacidade será 

assegurada. Em caso de recusa, sinta-se à vontade em não participar, sabendo que esta recusa não 

terá qualquer consequência. Você não será responsabilizado ou penalizado em hipótese alguma. 

Esta pesquisa é orientada pela professora doutora Maria do Rosário Silva Resende. Sua 

participação na pesquisa é voluntária, portanto não haverá nenhum tipo de pagamento ou 

privilégios, mas você irá contribuir para a produção do conhecimento científico. Prevemos o 

mínimo de risco, prejuízo ou desconforto, mas caso ocorra algum constrangimento, é resguardado 

a você, o direito de interromper sua participação na pesquisa a qualquer momento sem que isto 

acarrete qualquer penalidade. Informamos sobre o seu direito de pleitear indenização em caso de 

danos decorrentes de sua participação na pesquisa. Caso você apresente algum problema 

decorrente de sua participação na pesquisa, a pesquisadora responsável realizará os 

encaminhamentos necessários. Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a pesquisadora 

responsável, Raiana Vaz Barroso via e-mail raianavaz@hotmail.com e, inclusive, sob forma de 
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ligação a cobrar, através do seguinte contato telefônico: (62) 98256-3911. Em casos de dúvidas 

sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital e Maternidade Dona Íris, no telefone: (62) 39568860. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da 

pesquisadora responsável. Salienta-se que este termo segue os requisitos da Resolução CNS n.º 

466/12e da Resolução CNS nº 510/16. Agradecemos antecipadamente sua participação. 

 

 

Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu,................................................................................................................., inscrito (a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado pesquisa “Inclusão social na Universidade Federal de Goiás: possibilidades e 

desafios na relação professor-aluno”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que 

minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado (a) e 

esclarecido (a) pela pesquisadora responsável Raiana Vaz Barroso sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, _______, _______________________ de ________. 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do (a) participante 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso da pesquisadora responsável  
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Anexo II: Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

1. Como se caracteriza a relação entre professor e aluno, para você? 

Caso não seja mencionado, pergunta substitutiva: 

 Na sua perspectiva, como o professor deve se relacionar com seu aluno? 

 

2. Quais aspectos da sua formação acadêmica contribuem para a sua concepção de 

relação professor-aluno? Por quê? 

Caso não seja mencionado, pergunta substitutiva: 

 Como sua formação acadêmica influencia na maneira pela qual você se relaciona 

com seus alunos? 

 

3. Você considera que há especificidades na relação entre o professor e os alunos 

oriundos de grupos historicamente marginalizados devido à condição de 

vulnerabilidade socioeconômica; à condição de adoecimento mental; ao fato de serem 

pessoas com deficiência; às características raciais, de identidade de gênero ou de 

orientação sexual? 

Caso não seja mencionado, perguntas substitutivas: 

 Como você se relaciona com seus alunos que são oriundos de grupos 

historicamente marginalizados? 

 Como você se relaciona com seus alunos que não são oriundos de grupos 

historicamente marginalizados? 

 

4. Quando ocorrem manifestações de preconceitos entre os seus alunos na sala de aula, 

você intervém? Se sim, como? 

Caso não seja mencionado, pergunta substitutiva: 

 Você poderia mencionar alguma experiência na qual fez uma intervenção na sala 

de aula por ter notado manifestação de preconceito entre alunos? 

 

5. Você conhece ou desenvolve alguma ação de inclusão da UFG? Se sim, como avalia 

esta ação? 

Caso não seja mencionado, pergunta substitutiva: 
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 Você já soube de alguma ação de inclusão desenvolvida na UFG? Se sim, acha que 

é uma ação que alcança seus objetivos? 

 

6. Quais elementos favorecem e quais dificultam a inclusão na UFG, na sua perspectiva 

de professor? 

Caso não seja mencionado, pergunta substitutiva: 

 Como você avalia a inclusão de alunos oriundos de grupos historicamente 

marginalizados na UFG? 

 Você considera que ocorre inclusão na UFG? Por quê? 

 

7. As condições de trabalho do professor das Instituições Federais de Ensino Superior 

interferem na possibilidade do professor de fortalecer a inclusão na relação com seu 

aluno? 

Caso não seja mencionado, pergunta substitutiva: 

 Como você avalia a inclusão de alunos oriundos de grupos historicamente 

marginalizados na UFG? 

 

8. Você identifica aspectos presentes na sociedade que se relacionam à manifestação de 

preconceito no contexto da sala de aula e da universidade de forma mais ampla? 

Caso não seja mencionado, pergunta substitutiva: 

 Como a sociedade influencia na manifestação de preconceito no contexto da sala 

de aula e da universidade de forma mais ampla? 

 

9. Com referência no que foi abordado nesta entrevista, há mais algum apontamento 

importante? 

Caso não seja mencionado, pergunta substitutiva: 

 Você gostaria de apresentar mais elementos considerados importantes, quanto ao 

papel do professor, na inclusão de alunos oriundos de grupos historicamente 

marginalizados na UFG? 


