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CAPÍTULO VII 

Inclusão e exclusão sociopolítica na 

UCB

José Ivaldo Araújo Lucena
Vanildes Gonçalves dos Santos

Introdução 

Este texto apresenta diversas percepções de estudantes sobre inclusão 
e exclusão no ambiente universitário, tendo sido obtidas em opiniões situ-
adas na perspectiva da dimensão sociopolítica dos processos de exclusão 
social. Os participantes se inserem em diversos cursos e semestres letivos 
praticados na Universidade Católica de Brasília (UCB), uma Instituição de 
Educação Superior (IES) privada, localizada no Distrito Federal. “Como os 
estudantes se sentem e se percebem no espaço universitário?” e “qual a con-
tribuição da IES para o seu desenvolvimento sociopolítico?” são perguntas 
que, em geral, conduziram o feixe de outras questões investigadas. As re-
flexões foram elaboradas a partir dos dados coletados em grupos focais de-
senvolvidos em prol da pesquisa “Caracterização do Processo de Inclusão/
Exclusão de Jovens Universitários da Rede de Instituições Universitárias 
Salesianas” realizados entre agosto e novembro de 2017.

Diversidade juvenil e estudantil na UCB: conviver bem para 
formar cidadãos 

No cotidiano da UCB transitam milhares de estudantes, o que torna 
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possível observar uma variedade de estilos, idades, cores, casais, grupos, 
dentre outros aspectos. Os grupos focais realizados para esta pesquisa, no 
entanto, nos possibilitaram uma aproximação dessa diversidade sobre as 
formas de existência e manifestação no mundo acadêmico, bem como iden-
tificar e escutar ideias, sonhos e necessidades de parte desses estudantes. 
Certificamo-nos de que a UCB tem na sua composição discente uma diver-
sidade de pessoas e trajetórias que se encontram, porém, se desencontram 
também no espaço geográfico e pedagógico que é o campus universitário. 
É um público composto por brancos, negros, mulheres, homens, LGBTTI+, 
pessoas com deficiência, migrantes, bolsistas, de variadas classes sociais 
e expressões religiosas, com participação em diferentes grupos e projetos 
voluntários. 

 Essa diversidade de perfis não é exclusividade da UCB. Pesquisas re-
centes realizadas em outras universidades, como na Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) (LACERDA; GODINHO, 2014), tam-
bém revelaram o mesmo cenário, reforçando a percepção de que a juven-
tude é um conjunto humano plural, e desfazendo a ideia ainda existente a 
seu respeito, como se ela fosse um corpo social homogêneo. Reconhecer as 
diferentes juventudes presentes na universidade implica, para a instituição, 
tanto na sua gestão, quanto no seu projeto político-pedagógico, priorizar 
estratégias que respondam concretamente às necessidades e desejos des-
ses cidadãos. Implica, sobretudo, assumir o cenário acadêmico como um es-
paço importante para o desenvolvimento humano e profissional. Para isso, 
poder contar com uma estrutura e infraestrutura que acolha e reconheça 
os sujeitos nas suas trajetórias e subjetividades se faz fundamental para a 
formação de pessoas autônomas e protagonistas da história.

 Esse cenário de variadas personalidades e identidades juvenis foi 
considerado em todo percurso de descobertas e análises de dados. A partir 
da presente pesquisa, pelo que jovens universitários foram abordados por 
meio de uma escuta empática – isto que é a compreensão respeitosa do que 
vivem outras pessoas (ROSENBERG, 2006) –, foi possível observar que eles 
reconhecem a UCB como um lugar preparado, tendo ótima estrutura para 
acolher os estudantes. “Quando eu cheguei aqui eu me senti bem acolhido” 
(Estudante 1). O processo de aproximação possibilitou perceber situações 
de vida deles, seus pontos de vista e, ao mesmo tempo, isentar-se de seus 
pontos de vista individuais.

 Os Centros Acadêmicos, identificados neste estudo, também se apre-
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sentaram como espaços de acolhida e de convivência dos estudantes, bem 
como as atividades desenvolvidas no âmbito de projetos, tais como Projeto 
Ser+, Alfabetização Cidadã, Serviço de Orientação Inclusiva (SOI) e Serviço 
de Orientação e Acompanhamento Psicopedagógico (SOAPPe).

Além de eventos de acolhida aos calouros a cada início de semestre, a 
universidade também oferece uma disciplina específica que contribui para 
ambientar os estudantes à nova realidade acadêmica. Nessas oportunida-
des, são apresentados para eles temas como ensino, pesquisa, extensão, 
normas de escrita científica, dentre outros conteúdos. Em acréscimo, cons-
tituem-se em momentos de entusiasmo: 

A disciplina de Introdução à Educação Superior (IES), para 
mim, foi ótima porque o professor apresentou todos os seto-
res da universidade, orientou como pegar livros na bibliote-
ca e um monte de coisas que eu acho que não tem como mos-
trar no computador. Isso é muito, muito legal, ou seja, você 
chegar assim no seu primeiro ano de curso e ter um contato 
com um professor que ensina e orienta tudo que precisáva-
mos saber sobre a faculdade. (Estudante 2)

A instituição pesquisada possui um Núcleo de Formação Geral que ofe-
rece disciplinas imprescindíveis para o alcance da missão que se propõe a 
cumprir, isto é, promover o desenvolvimento integral da pessoa humana. É 
o caso de Ética e de Antropologia da Religião:

A universidade tem disciplinas como a IES para incluir a 
gente no ambiente universitário, além da Antropologia da 
Religião, que eu achei maravilhosa, para quebrar o precon-
ceito que a gente tem e evitar a nossa exclusão de uns pelos 
outros. (Estudante 3)

Essas iniciativas acadêmicas reafirmam um dos princípios da IES, que 
em seu Estatuto explicita a intencionalidade de formar cidadãos e profis-
sionais conscientes e competentes. Nesse aspecto, Demo (2007) explica ser 
fundamental que a atividade educacional, e de resto toda a escola, se com-
prometa com a “construção” de pessoas, ultrapassando a mera intenção de 
treinar trabalhadores, de estabelecer comportamentos controlados e até de 
“obter” seres informados.
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Dimensão sociopolítica dos estudantes da UCB: a 
participação

A dimensão sociopolítica, no contexto deste estudo, está associada à 
participação social, religiosa e política, bem como às motivações, ao sentido 
e ao tempo dedicado pelos jovens universitários em projetos e perspectivas 
para o futuro. Dirige-se, como pano de fundo teórico, para a explicação de 
Demo (2009) sobre a qualidade política dos fenômenos participativos, uma 
característica processual a ser apresentada por eles em termos de conteú-
dos e finalidades para depois das instrumentações formais.

 Nessa perspectiva, a participação amplia o entendimento sobre demo-
cracia, sem que essa se reduza a um método de governo que conta com elei-
ções. Ela é um estado de espírito, uma maneira que as pessoas encontram 
de se relacionar umas com as outras. E a democracia, nessa dinâmica, se 
converte num efetivo estado de participação. (BORDENAVE, 1994).

 Desse modo, longe de ser um simples instrumento para resolver pro-
blemas, o ato de participar é, fundamentalmente, uma necessidade do ser 
humano; é como comer, dormir e ser saudável (BORDENAVE, 1994). O ser 
humano necessita de espaços de participação para dar sentido à sua exis-
tência individual e coletiva. A universidade é um desses cenários no qual, 
por meio do ensino, da pesquisa, da extensão e demais espaços de protago-
nismo sociopolítico, os jovens forjam o seu conhecimento para aplicar nos 
diversos âmbitos de atuação política, social, cultural, profissional e familiar.

 Sendo diverso o universo juvenil, também é diverso o modo como os 
jovens se expressam, especialmente quando o assunto é a participação so-
ciopolítica. Nessa linha, Morin (2002) defende o olhar sobre os seres huma-
nos como sujeitos multidimensionais que vivem em realidades complexas. 
Por isso, para o autor, é importante promover a educação voltada para a 
compreensão humana (MORIN, 2002), devendo tal direcionamento ser prio-
ridade dos diversos sistemas educativos, desde políticas públicas até a atu-
ação do professor na sala de aula. Com esse aporte teórico, esta pesquisa 
priorizou um olhar multidimensional sobre os/as jovens e suas formas de 
ser, sentir e dizer sobre si, bem como maneiras de participação sociopolítica 
interna e externa à universidade, e sua relação com os processos de inclusão 
e exclusão no ensino superior. 

 Com alguma frequência, a referência à dimensão política de sujeitos 
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jovens tem se vinculado à imagem de um grupo de jovens reunidos para 
se manifestarem contra algo. No âmbito da universidade, essa alusão ao 
caráter político costuma se vincular a outra imagem, que é a dos Centros 
Acadêmicos (CAs) e Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs) compostos 
por jovens politizados, radicais e contestadores. Entretanto, a centralização 
dos estudantes nas preocupações com o mercado de trabalho, se conseguem 
ou não um posto após a conclusão de seu curso, por exemplo, tem alterado 
essas formas de participação da juventude na universidade, principalmente 
nas IES privadas. 

 Com efeito, para Groppo (2016, p. 844): 

A centralidade do fator trabalho, ao lado de outros fatores, 
faz com os que os jovens estudantes das IES, sobretudo das 
privadas, destoem bastante da imagem que por vezes es-
tabelecemos para o estudante “ideal”: politizado, radical 
em suas convicções políticas e contestador contracultural. 
Trabalhando por muitos anos em uma IES privada de caráter 
confessional, conheci outras formas de rebeldia estudantil, 
por vezes tachada de “indisciplina”, derivada de uma con-
cepção instrumental do ensino e do saber, que perguntava 
apenas sobre o que seria útil para “se dar bem no mercado” 
ou, ainda menos, apenas o que era preciso para “passar na 
matéria”.

No caso desta pesquisa, ficou evidenciado que as tradicionais e as no-
vas formas de manifestação política coexistem na instituição, fazendo do 
ambiente universitário um cenário diverso e complexo, gerando inclusões 
por um lado e exclusões por outro.

Movimento estudantil universitário

Embora nem todos os cursos da UCB tenham os seus CAs e o DCE es-
teja desativado desde 2015, esses coletivos considerados mais convencio-
nais historicamente, também estão presentes. Os centros acadêmicos para 
muitos estudantes são espaços de acolhida, pois utilizam esses espaços 
para descansar durante os intervalos e para conversar sobre as questões 
que dizem respeito ao curso. Registram-se também críticas de que há um 
descrédito por parte da instituição e dos próprios estudantes, com relação 
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aos centros acadêmicos, não havendo o devido reconhecimento desses ato-
res, por uns e outros, e nem incentivos para a sua existência. Os discentes 
sentem que esse espaço poderia ser fortalecido por se constituir numa fer-
ramenta importante a que os estudantes se organizem para reivindicar os 
seus direitos. 

 A narrativa do jovem a seguir, com eco nas discussões realizadas, ex-
pressa a falta de espaço aos CAs e DCE, bem como sua importância na cons-
trução de representatividade dos estudantes junto aos lugares de decisão 
da universidade:

Eu acho que o problema é pior ainda porque tipo assim, ele 
começa desde lá de cima, a Católica não tem mais represen-
tatividade nenhuma de seus alunos em questão de UBEC ou 
nada assim, o que tinha algum tempo atrás e assim, desde 
então o ensino só vem piorando [...] tanto a representativida-
de que os alunos tinham, como quando era o reitor na época, 
não lembro o nome do reitor, era um padre ainda, não, era 
uma freira, desculpa. É tanto que criaram matriz, os CAs fun-
cionavam direito, é... essa representatividade trouxe as bol-
sas de esporte, isso aqui funcionava tipo cem por cento o dia 
inteiro [...] (Estudante 4)

Para Demo (2007), a falta de espaço de participação não é um proble-
ma em si, mas precisamente um ponto de partida, pois os espaços de repre-
sentatividade devem fazer parte de um processo de conquista e de disputa 
pelo poder. Participação, no entanto, é presença, reconhecimento, exercício 
de outra forma de poder. 

 Se, de fato, na atualidade emergiram formas de auto-organização ju-
venil na sociedade e, portanto, também na universidade, igualmente, é uma 
constatação que as formas tradicionais presentes nesse espaço continuam 
existindo. Isso embute o desafio latente de se reinventar sua estrutura e 
organização, uma vez que, no passado, os CAs e DCEs se organizavam tendo 
muito presente tendências político-partidárias. Hoje o protagonismo socio-
político se apresenta com novas características, conforme Demo (2007), 
com outras formas de intervenção na realidade, uma que passa pela autocrí-
tica, em que o sujeito sabe se reconhecer com suas tendências impositivas, 
e outra que passa pelo diálogo aberto, em que o outro é visto como sujeito 
também na relação que se estabelece.

 Atualmente, as tendências político-partidárias do movimento estu-
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dantil na IES pesquisada têm perdido espaço e os estudantes têm outras 
inspirações, como a de fazer as reivindicações para que a universidade ga-
ranta uma educação de qualidade, que construa espaços de convivência, que 
seja mais democrática e onde eles possam participar e ser representados 
nos espaços de decisão. Prática que amplia a sua importância na constru-
ção de sujeitos com consciência da sua participação política e educacional. 
Pessoas comprometidas com a universidade, mas também para além dela, 
com a sociedade e de se sentirem partícipes, pertencentes e incluídos na 
prática do fazer a universidade, não somente como alunos, como objetos do 
processo formativo, mas como sujeitos históricos que são.

Outros coletivos 

Como já mencionamos anteriormente, outras formas de organizações 
juvenis estão se manifestando nas universidades, parte delas motivadas 
por engajamentos externos dos estudantes em movimentos de defesa dos 
Direitos Humanos, como movimento LGBTTI+, feministas, negros, reli-
giosos, pessoas com deficiência, modalidades esportivas, dentre outras. 
Ressalta-se que nem todos os estudantes são ativistas desses grupos, mas 
empáticos às suas causas, que têm se irradiado para dentro da UCB.  

 Esses coletivos têm encontrado na universidade espaços para pautar 
suas questões de forma mais explícita em grupos organizados por segmen-
tos e temáticas, tendo como objetivos os estudos sobre elas, mas também, 
das necessidades diretas, tais como: visibilidade, proteção, inclusão e em-
poderamento, como é o caso dos coletivos Diversidade e Gênero - DIV’GE, 
formado por pessoas de diferentes orientações sexuais, e o  Feminista, for-
mado por estudantes mulheres que se reúnem para debater questões refe-
rentes  à situação e à condição das mulheres na universidade e na sociedade.

 Sobre essas questões, Demo (2007) assevera que somente cidadãos e 
cidadãs em sentido pleno conseguem elaborar a ideia fundamental de justi-
ça, percebendo de forma crítica as discriminações, não como algo fortuito 
ou natural, mas como opressão. Nesse contexto, o direito significa também 
direito a diferenças, pois dentro de uma sociedade sempre tão desigual, é 
essencial a instituição do estado de direito, para que a desigualdade seja 
colocada em termos pelo menos suportáveis.

 A reflexão feita por uma estudante em um dos grupos focais apon-
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ta para a importância de haver espaços para debater sobre essas questões, 
uma vez que essas minorias (negros, mulheres, LGBTTI+, deficientes, entre 
outros) dentro da universidade sofrem exclusão:

Se você não conversa sobre... sobre a... os cenários atuais, a... 
as minorias por exemplo, é... racial, étnica, seja ela qual for, 
como é que você vai abrir o debate e chegar a um consenso 
ou a um ideal de ideias assim, se você não abre para discus-
são, se há minoria literalmente dentro das Universidades, 
elas são meio que excluídas dentro de alguns debates, eu 
acho que isso gera essa exclusão. (Estudante 5)

Existem ainda na instituição pesquisada as organizações das Ligas 
Acadêmicas e as Atléticas. As Ligas são associações civis e científicas, sem 
fins lucrativos, formadas por estudantes e professores, com o objetivo de 
aprofundar e complementar os estudos acerca de um tema específico, cor-
relacionando ensino, pesquisa e extensão. Já as Atléticas são associações 
que organizam a parte esportiva, envolvendo os estudantes dos cursos, pro-
movendo campeonatos. Na UCB essas duas organizações também se fazem 
presentes, porém não em todos os cursos. 

 Cabe destacar que esses coletivos têm na sua auto-organização os pró-
prios jovens. Eles criam os grupos, convidam as pessoas, coordenam, pen-
sam e estabelecem formas de organização, ou seja, é um espaço importante 
para o exercício do protagonismo, da autonomia, elementos importantes 
para o desenvolvimento pessoal, social e político dos jovens e que a univer-
sidade tem papel relevante nesse processo, tema sobre o qual voltaremos a 
falar neste estudo. 

 Outrossim, precisamos ressaltar que não existem somente coletivos 
considerados progressistas no cenário das universidades brasileiras e, na 
UCB, não é diferente. O espaço é feito por diversos grupos em relações de 
poder, portanto, com disputas entre coletivos com perspectivas progres-
sistas e os considerados conservadores e fundamentalistas, como é o caso 
de alguns de origem religiosa. Essas disputas acabam por gerar conflitos 
causados por intolerâncias e preconceitos entre os grupos.

Participação em projetos voluntários

A participação é o esteio do processo educativo e o palco no qual se 
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desenvolvem os talentos dos jovens em duas bases complementares: a 
primeira, a afetiva – em que participamos porque sentimos felizes em de-
senvolver projetos com outras pessoas. E a segunda, a instrumental – em 
que a participação é exercida porque percebemos que fazer coisas com ou-
tros podem nos levar ao objetivo desejado de forma mais eficaz e eficiente. 
(BORDENAVE, 1994).

A cidadania é outro conceito que, juntamente com a participação, co-
labora para a reflexão sobre emancipação das pessoas, cujo significado 
está relacionado com libertação, ato daquele que é protagonista de sua 
autolibertação.

 Ao serem questionados sobre os espaços da UCB que promovem in-
clusão, os jovens citaram: o Serviço de Orientação Inclusiva – SOI, o Projeto 
Alfabetização Cidadã e o Projeto SER+. Este último é um projeto acadêmico 
de extensão que oferece ao(à) estudante a oportunidade de, ao participar 
do dia a dia de uma determinada comunidade, entender sua dinâmica, seus 
problemas, suas peculiaridades e ajudá-la a pensar soluções. Alguns dos 
estudantes disseram participar ou ter participado voluntariamente em de-
terminados projetos, a exemplo do SOI, o que faz do projeto um ambiente 
acolhedor, pois além de atender pessoas com deficiência e que buscam ajuda 
para melhor se incluírem no ensino superior, também acolhe bem os seus 
voluntários, sendo, portanto, um lugar de outras aprendizagens para a vida. 

 Apesar de destacarem a importância de se envolver e realizar um tra-
balho voluntário na universidade, fizeram críticas à falta de informações 
sobre os projetos, pois boa parte dos discentes não sabe da existência des-
sas iniciativas inclusivas na universidade. 

Tem tantas coisas da própria Universidade que você pode-
ria estar usufruindo. A própria Universidade não tem inte-
resse de informar os estudantes ou a comunidade aqui em 
volta, que, tipo assim um pouco que me revolta porque “pô” 
a Universidade deveria ser um espaço de conscientização, de 
discussão, de incentivo à evolução do conhecimento e muitas 
vezes a católica, ela faz exatamente o contrário. (Estudante 
6)

Segundo a percepção dos estudantes, a falta de informação sobre os 
serviços disponíveis na universidade se configura como uma forma de ex-
clusão, porque impede ou limita o acesso e a participação das pessoas.
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Universidade como suporte material e simbólico 

Como ressaltado anteriormente, os CAs e demais coletivos acadêmicos 
são espaços nos quais os jovens universitários de diversos cursos têm uma 
certa “autonomia” para fazer a própria gestão.

Diante da quantidade de cursos, departamentos e setores em funcio-
namento na IES, as salas dos coletivos estudantis nem sempre têm uma 
localização que facilite o seu acesso aos estudantes e, muito menos, uma 
estrutura adequada. Há pouco tempo alguns CAs funcionavam em peque-
nas salas improvisadas embaixo de escadas entre os andares dos blocos da 
universidade. Os estudantes gostavam dessa localização por ter grande cir-
culação de colegas entre os turnos das aulas; outros, porém, reclamavam da 
precária estrutura.

O nosso CA de Enfermagem fica ao lado do restauran-
te do Bloco K e na parte da frente funciona o de Relações 
Internacionais. O nosso CA não tem tomada para você ligar o 
micro-ondas, que também está estragado. (Estudante 7)

As cadeiras do nosso CA estão quebradas e faltando partes. 
(Estudante 8) 

Agora se você vier no CA de Engenharia que fica bem aqui 
atrás do Bloco Central verá que ele é muito arrumado e o es-
paço é gigante. O nosso é um ovo e cabe apenas três pessoas 
lá dentro. (Estudante 7)

Além do suporte referente aos espaços físicos para os coletivos já exis-
tentes, também foi destacada a importância de os cursos desenvolverem 
metodologias mais integrativas na sala de aula, capazes de proporcionar 
mais interação entre os estudantes, e não somente a promoção de uma re-
lação de concorrência. 

 Compreendendo a dimensão sociopolítica como aquela em que a pes-
soa se reconhece e é reconhecida como cidadã, consciente da sua responsa-
bilidade no mundo, para chegar a essa consciência, os sujeitos necessitam 
contar com instrumentos que permitam que eles possam se desenvolver 
como tal. Para isso, uma necessidade parece urgente nos ambientes socia-
lizadores e educativos, a de construção e garantia de suportes existenciais 
materiais e simbólicos, que, segundo Martuccelli (2007), trata-se de recur-
sos que possibilitem os indivíduos sustentarem-se no mundo, onde possam 
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se articular para sustentar a si mesmos e o seu entorno social. Os jovens 
necessitam de espaços seguros em que se reconheçam como sujeitos de di-
reitos capazes de criar, recriar, inventar e reinventar a sua vida, reconhe-
cendo-se em relação com outros sujeitos de direitos. 

Uma reflexão sobre inclusão e exclusão na perspectiva sociopolítica 
dos sujeitos, estimula o debate sobre o papel social das instituições e a for-
mação para o fortalecimento dessa dimensão faz parte desse compromisso. 

O papel social da universidade: a inclusão sociopolítica para 
o compromisso com a superação de desigualdades

As exigências da sociedade, especialmente pela necessidade de respos-
tas às situações de desigualdades, têm exigido da universidade a produção 
de conhecimentos que possam contribuir com a transformação dessa rea-
lidade desigual. Nessa perspectiva, o “ingresso no ensino superior implica 
numa mudança substantiva na forma como professores e alunos devem con-
duzir os processos de ensino e de aprendizagem.” (SEVERINO, 2007, p. 22).

A universidade cumpre bem o seu papel de formação profissional, 
técnica e, inclusive, sociopolítica dos jovens universitários se garantir em 
seu projeto pedagógico a realização indissociável entre ensino, pesquisa e 
extensão.

Figura 1 – Ensino, pesquisa e extensão 

Fonte: elaboração dos autores, com base em Severino (2007, p. 22).
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A indissociabilidade no espaço/tempo universitário entre ensino, pes-
quisa e extensão é imprescindível para o desenvolvimento de uma consci-
ência cidadã e humana, formando assim sujeitos capazes de mudança no 
mundo com posturas éticas, críticas e criativas.

No entanto, segundo Severino (2007, p. 24), “a tradição cultural brasi-
leira privilegia a condição da Universidade como lugar de ensino, entendido 
e sobretudo praticado como transmissão de conteúdos acumulados de pro-
dutos do conhecimento.”

Essa perspectiva limita e reduz o protagonismo dos jovens, haja vista 
que na “Universidade o conhecimento deve ser construído pela experiência 
ativa do estudante e não mais ser assimilado passivamente, como ocorre 
o mais das vezes nos ambientes didático-pedagógicos do ensino básico.” 
(SEVERINO, 2007, p. 25).

Ainda segundo o autor, a formação universitária é um dos lugares mais 
apropriados, para esta tomada de consciência, em que “a pedagogia univer-
sitária, em razão de suas características especiais, pode interpelar o jovem 
quanto ao necessário compromisso político. Esta interpelação se dá pelo 
saber, eis que cabe agora ao saber equacionar o poder.” (SEVERINO, 2007, 
p. 33).

Inclusão na universidade e o distanciamento da sociedade

Desde o início da década de 1990 que o Brasil, assim como outros pa-
íses da América Latina, teve o modelo de sistema econômico capitalista in-
tensificado com a presença mais forte do neoliberalismo, fortalecido pelo 
processo da globalização, sendo que entre as principais características es-
tão: a rapidez com que as produções acontecem, as informações são circu-
ladas e um foco bastante significativo no consumo, como sinônimo de pros-
peridade e pertença. A pertença, no entanto, não a um grupo, a um coletivo, 
mas ao mercado. Essas práticas têm provocado mudanças profundas nas 
relações que se tornam cada vez mais líquidas. (BAUMAN, 2001). 

A universidade, que faz parte dessa sociedade, se vê também dentro 
desse processo, em que o conhecimento é produzido em função do mercado 
e, desta forma, as suas ações, que desde o início da sua criação estiveram 
voltadas para atender aos interesses das classes média/alta, agora se dire-
cionam de acordo com as expectativas do mercado, para quem o conheci-
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mento e a informação são elementos fundamentais:

Essa situação produz, entre outros efeitos, um bastante pre-
ciso: o poder econômico que se fundamenta na posse de in-
formação que, em consequência, se torna secreta e, por fim, 
constitui um terreno de competição econômica e militar 
sempre cedente, bloqueando necessariamente, ao mesmo 
tempo, as forças democráticas, que se baseiam no direito à 
informação – tanto o direito a obtê-la como o de produzi-la e 
disseminá-la. (BERNHEIN; CHAUÍ, 2008, p. 17). 

É importante termos em vista esse contexto, para podermos compre-
ender uma questão que a pesquisa nesta sua primeira fase qualitativa, cujos 
dados são apresentados a partir de grupos focais, mostrou, a saber: uma 
certa ausência de preocupação e criticidade dos estudantes no que se refere 
às questões políticas, sociais, econômicas e culturais da sociedade, fazendo-
-nos questionar sobre o distanciamento que a universidade atualmente tem 
das necessidades da sociedade, descumprindo, assim, sua função social e 
seu compromisso no processo de formação dos seus estudantes para serem 
cidadãos e não somente bons profissionais técnicos. 

É bem verdade que a partir de 2003, no Brasil, se ampliou o número 
de alunos que adentram no Ensino Superior, principalmente, a partir das 
políticas governamentais de inclusão, como o Programa Universidade para 
Todos (PROUNI), Financiamento Estudantil (FIES), políticas de cotas, entre 
outras. No entanto, se por um lado temos maior inserção, por outro, detec-
tamos também esse distanciamento da realidade. 

Especificamente sobre a dimensão política, as consequências desse 
distanciamento estão em um fortalecimento de sentimentos e comporta-
mentos individualistas em detrimento de atitudes mais participativas no 
âmbito interno, mas principalmente no externo, ou seja, na sociedade. Se 
partimos do pressuposto de que o conhecimento deve ser produzido para a 
transformação da realidade (FREIRE, 1987; SEVERINO, 2007), a Educação 
Superior no Brasil não tem obtido o sucesso que deveria nesse quesito.

Ressaltamos que a dimensão política sobre a qual estamos nos debru-
çando é mais que simplesmente a participação em algum partido político. 
Conforme mencionado anteriormente, as juventudes têm compreendido de 
formas diferentes ou, podemos dizer mais ampliada, o jeito de fazer política, 
de participar da vida da sociedade e da universidade, através de diversos 
coletivos, que não somente partidos. 
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A primeira Conferência Nacional de Juventude, ocorrida em 2009, 
apresenta pontos divergentes quanto ao tema da apatia política da juven-
tude. Se, por um lado, é verdade que existe um desencantamento de muitos 
jovens pela participação política, no que se refere a pertencer a algum par-
tido, também é verdadeira a constatação da existência de jovens que con-
tinuam fazendo parte e se filiando a diferentes partidos. Por isso, Castro 
e Abramovay (2009) alertam para o cuidado com leituras rápidas sobre o 
tema, pois orientações individualistas têm afastado os jovens de causas co-
letivas e, portanto, gerando uma despreocupação com o que seja público. 

A reflexão de Castro e Abramovay (2009) sobre a individualização e 
descaso com o público nos faz retomar o contexto que apresentamos no iní-
cio deste tópico, sobre a sociedade globalizada e neoliberal, cuja marca é 
conhecimento e informação a serviço do mercado, em detrimento de uma 
globalização mais humana. 

Sobre a responsabilidade das universidades na América Latina, nesse 
contexto de mundialização ou mundo globalizado, Bernhein e Chauí (2009, 
p. 27) asseveram que é preciso assumir a globalização criticamente e com 
suas consequências, e ainda:

A globalização precisa ser um item prioritário na agenda 
acadêmica de reflexão e pesquisa, vinculando a análise do 
fenômeno com a visão prospectiva dos cenários futuros que 
nossas sociedades esperam, a fim de criar condições que 
determinem o cenário mais favorável para os nossos países, 
o que tem muito a ver com a sua inserção favorável em um 
mundo globalizado, que não se restrinja a inserção de nossos 
países na vertente exportadora fundamentada na produção 
de itens baratos. Com base nos seus próprios projetos educa-
cionais, e empenhando todos os seus esforços e serviços de 
ensino e pesquisa, as universidades devem contribuir para a 
meta mutuamente aceita de verdadeiros projetos de nação 
que assegurem um ingresso favorável no contexto interna-
cional e influenciem a promoção de uma forma de globaliza-
ção capaz de superar o paradigma neoliberal predominante.

Considerando que um dos maiores, senão o maior problema da socieda-
de brasileira consiste na desigualdade estabelecida há séculos, faz sentido o 
alerta de Bernhein e Chauí (2009) para a necessidade de maior criticidade 
das universidades frente ao atual contexto que configura tal desigualdade. 
Nessa perspectiva, as universidades precisam se reconhecer como um es-
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paço significativo de contribuição na tarefa de pensar um projeto de nação 
e de sociedade, que tenha como escopo potencializar a superação dessas 
desigualdades. Para isso, o conhecimento baseado no desenvolvimento de 
sujeitos que se reconheçam como cidadãos, críticos e comprometidos com a 
transformação social, se coloca como um dos grandes desafios para o fazer 
educativo nas universidades, principalmente para as confessionais, filan-
trópicas e comunitárias.

Conclusão 

A pesquisa qualitativa realizada por meio de grupos focais permitiu 
uma escuta empática de jovens estudantes universitários sobre a temática 
da inclusão e exclusão, na perspectiva da dimensão sociopolítica, possibili-
tando perceber que alguns indicativos são bem relevantes para os cuidados 
com uma acolhida mais efetiva e afetiva dos estudantes que permita se sen-
tirem cidadãos mais incluídos e pertencentes à universidade.

A dimensão sociopolítica pressupõe atitudes de reconhecimento dos 
sujeitos sobre quem são, consciência de seu papel como cidadãos e compro-
misso com a participação na construção de uma sociedade melhor. Esses 
aspectos são construídos nos espaços de socialização pelos quais passam, e 
a universidade é um desses cenários, que segundo os participantes deste es-
tudo é muito significativo, embora, nem todas as pessoas no Brasil tenham 
ainda a oportunidade de se inserir em uma IES.  

A existência de uma diversidade de jovens e uma parte deles organiza-
dos em diferentes grupos e coletivos dentro da universidade, demonstra que 
a participação, característica da dimensão sociopolítica, se faz presente no 
universo acadêmico pesquisado. Porém, existe também uma falta de reconhe-
cimento desses coletivos representativos dos estudantes e de incentivo para 
que possam existir com dignidade e terem visibilidade no espaço da univer-
sidade, tanto pela instituição em si, como também por muitos de seus pares.

É perceptível o reconhecimento por parte dos estudantes de que na 
universidade existem projetos e espaços que proporcionam inclusão, tanto 
os ofertados pela instituição quanto os criados pelos próprios jovens, em 
que exercitam a autogestão dos projetos, a tomada de consciência e a valo-
ração da participação, aspectos fundamentais quando se trata da dimensão 
sociopolítica.
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O desejo de participação mais efetivo é expresso nas narrativas dos 
alunos, quando criticam que falta uma presença mais significativa dos es-
tudantes em espaços de decisão, onde possam também dar sua opinião e 
contribuição. Isso requer uma alteração no modus operandi da universidade, 
no modo de pensar e ver as juventudes que estão presentes no seu espaço, 
em que boa parte tem o desejo de ser mais ativa na sua maneira de se orga-
nizar, em que se desenvolva um modelo mais democrático, participativo e 
solidário, marcado pela troca de saberes, autonomia e inclusão.

Para que a universidade seja desejada pelos jovens estudantes 
são necessárias algumas ações institucionais que apresentamos como 
recomendações:

1. investir em uma proposta pedagógica atenta às exigências do 
mundo globalizado, com metodologias inovadoras e uma educação 
integral que, para além de preparar os jovens para a empregabili-
dade, que é uma preocupação da juventude atual, seja também ca-
paz de mobilizar suas subjetividades, habilidades e criatividades 
para criar estratégias que transformem suas vidas e a realidade na 
qual estão inseridos; 

2. proporcionar e fortalecer espaços democráticos de participação 
acadêmica, sociopolítica e cultural, em que os jovens possam ex-
pressar suas ideias e opiniões e se sentirem pertencentes ao con-
junto da comunidade acadêmica;

3. criar projetos culturais de teatro, música, dança e outros, com os 
estudantes no espaço da universidade e que possibilitem a integra-
ção, a valorização, a criatividade, a sociabilidade, potencializando 
a arte e o protagonismo estudantil nos campi;

4. incentivar e dar o suporte necessário para que todos os cursos 
tenham o seu Centro Acadêmico (CA), que a universidade tenha o 
Diretório Central dos Estudantes (DCE), e que sejam espaços de 
fazer experiências saudáveis de participação política emancipató-
ria no ambiente acadêmico. As representações estudantis no nível 
superior de ensino, como os DCEs e CAs, estão garantidos em lei 
desde outubro de 1985, Lei nº 7.395. (BRASIL, 1985).

5. ampliar e dar maior visibilidade aos projetos de apoio, cuidado e 
inclusão que fazem parte da universidade, a exemplo do Projeto 
SER+, Serviço de Orientação Inclusiva (SOI) e Serviço de Orientação 
e Acompanhamento Psicopedagógico (SOAPPe).
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Este estudo não apresenta, nem encerra todas as questões que são evi-
denciadas na pesquisa, porém, acreditamos que as reflexões apresentadas 
podem contribuir para um olhar mais atento sobre como a inclusão e exclu-
são estão sendo percebidas pelos estudantes na perspectiva da dimensão 
sociopolítica. 
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