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“Assim, o que você tem em mãos, caro(a) leitor(a), é o resulta-

do de um complexo trabalho coletivo e, em especial, do esforço 

pessoal de cada aluno-bolsista. A eles se deve dar todo o crédito 

pelo trabalho realizado. Para fazê-lo, eles contaram com o apoio 

inestimável das coordenações nas IFES, dos técnicos da SECAD/

MEC e do Observatório de Favelas, além dos colaboradores que 

viabilizaram sua produção editorial. Portanto, como poucas obras 

científicas, essa Coleção é uma generosa síntese de inteligência 

coletiva; habitus acadêmico; carne, espírito e muita... muita ener-

gia humana. Que você possa sentir essa força, que possa refletir 

com vagar sobre as questões tratadas e sobre os caminhos esco-

lhidos e, em particular, que possa se sentir membro pleno dessa 

caminhada por uma humanidade justa, solidária e fraterna. É este 

o nosso desejo maior.” 

Ricardo Henrique
Jailson de Souza e Silva

Jorge Luiz Barbosa
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Apresentação

Na busca de ampliar a democratização da universidade para o conjunto dos segmentos 
sociais, o Ministério da Educação instituiu, em 2004, através da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD/MEC, em articulação com Instituições 
Federais de Ensino Superior, o Programa Conexões de Saberes: diálogos entre a univer-
sidade e as comunidades populares. 

Inspirado em experiência desenvolvida pelo Observatório de Favelas do Rio de Janeiro 
no ano de 2002, a iniciativa teve como ponto de partida o reconhecimento de uma série 
de variáveis que difi cultam o acesso e a permanência do estudante de origem popular no 
ensino superior. Destacam-se, nesse plano, a falta de políticas e de serviços que promovam 
sua inserção plena na universidade; a difi culdade em suportar as demandas econômicas do 
cotidiano de um curso de graduação e a dissonância entre as práticas, valores e conceitos 
presentes na instituição universitária e na vida cotidiana das comunidades populares. 
Para os estudantes de origem popular, tal conjunção acaba por constituir determinadas 
barreiras ao desenvolvimento das habilidades fundamentais no campo da produção do 
conhecimento científi co. 

Diante desse quadro, o Conexões de Saberes se confi gura como uma ação plural, 
integrada e estruturante, voltada para o enfrentamento dos limites que difi cultam a 
permanência, com qualidade, do estudante de origem popular na universidade. Seus 
objetivos básicos são os seguintes:

• Estimular a articulação, na universidade pública, de estudantes oriundos dos espaços 
populares, a fi m de que eles desenvolvam sua capacidade de intervenção coletiva em 
diferentes campos sociais, dentre os quais a universidade e seus territórios de origem 
e/ou moradia; 

• Realizar diagnósticos e estudos aprofundados sobre a dinâmica universitária e as 
condições de inserção dos estudantes de origem popular, elaborando conhecimentos 
inovadores e propondo medidas que permitam melhores condições para o seu acesso e 
permanência nas instituições públicas de ensino superior. 

• Contribuir na formação de novos quadros técnicos sociais, capazes de se constituírem 
como lideranças comunitárias com novo perfi l e competências, agindo como pontos de 
contato entre a universidade e seus territórios de origem.

O Programa vem elaborando e materializando diferentes estratégias para a consecução 
desses objetivos, sempre respeitando as especifi cidades das universidades que o constroem 
e que se apresentam distribuídas por todas as regiões brasileiras. 

A presente Coleção “GRANDES TEMAS DO CONEXÕES DE SABERES” é uma das 
suas principais iniciativas. Ela foi desenvolvida pelos bolsistas das 14 universidades federais 
que já participavam do Programa em 2005: UFAM; UFPA; UFC; UFPB; UFPE; UFBA; 
UFES; UFMG; UFF; UFRJ; UFPR; UFRGS; UFMS e UnB. Os temas que nortearam a 



produção dos artigos foram sugeridos e aprovados pelos coordenadores do Programa 

nas universidades. A estes coube, também, a responsabilidade pela formação teórico-me-

todológica dos autores e o acompanhamento ao trabalho de pesquisa e redação. Quatro 

temas compõem esta primeira etapa da Coleção:

I - As representações dos espaços/grupos populares na universidade e as representações 

da universidade nos espaços/grupos populares; 

II - Desigualdade e diferença: gênero, etnia e grupos populares na universidade;

III - Práticas pedagógicas e a lógica meritória na universidade; 

IV - Juventude e políticas públicas: direitos humanos, culturais, educacionais e lazer.

Tais recortes surgiram a partir de um longo debate e de diferentes proposições conceituais. 

Buscava-se um tratamento inovador para questões fundamentais na construção de uma 

universidade efetivamente pública, que reconheça e legitime a diferença, estabeleça vínculos 

de nova ordem com os moradores dos espaços populares e, sobretudo, esteja mais aberta 

para a produção de políticas públicas voltadas para o interesse da maioria da população, 

em particular das juventudes. 

Um pressuposto central no trabalho foi a valorização da produção acadêmica e o reco-

nhecimento de sua importância para a construção da autonomia intelectual dos estudantes. 

Nesse sentido, o trabalho realizado se expressa como a síntese de dois elementos centrais 

para a intervenção do profi ssional universitário no mundo social: o compromisso com o 

fortalecimento do exercício da cidadania e a qualidade científi ca e técnica. 

O primeiro tema, portanto, deu origem ao livro intitulado Comunidades populares e 

universidade: olhares para o Outro; o segundo está apresentado como Desigualdade e dife-

rença na universidade: gênero, etnia e grupos sociais populares; o terceiro tema foi utilizado 

de forma idêntica no título Práticas pedagógicas e a lógica meritória na universidade; por 

fi m, o quarto tema aparece sob o título Políticas públicas no território das juventudes.

Durante um período de dez meses, os bolsistas do Programa Conexões de Saberes, 

divididos em grupos de trabalho, de acordo com suas preferências, trabalharam na in-

vestigação bibliográfi ca e na coleta de informações a respeito dos recortes propostos; 

buscaram interlocutores para construir suas referências teóricas; dialogaram entre si e 

com o professor coordenador sobre os caminhos para a escrita; sofreram para dominar e 

se expressar através de uma linguagem acadêmica precisa; aprenderam sobre o conteúdo 

que se dispuseram a tratar; e, principalmente, ampliaram sua capacidade de produção 

teórica e prática do conhecimento. 

Cada grupo, em cada universidade, teve a liberdade de elaborar o seu trabalho do modo 

mais adequado às questões postas em cada eixo temático: defi niram os interlocutores no 

campo conceitual; os métodos de investigação; os recortes empíricos; o estilo de escrita 

etc. As únicas diretrizes estabelecidas foram de que o texto tivesse o devido formato aca-

dêmico e fosse elaborado pelos estudantes, isto é, que os mesmos tivessem a efetiva autoria 

do trabalho. 

Assim, o que você tem em mãos, caro(a) leitor(a), é o resultado de um complexo trabalho 

coletivo e, em especial, do esforço pessoal de cada aluno-bolsista. A eles se deve dar todo o 

crédito pelo trabalho realizado. Para fazê-lo, eles contaram com o apoio inestimável das 



coordenações nas IFES, dos técnicos da SECAD/MEC e do Observatório de Favelas, além 

dos colaboradores que viabilizaram sua produção editorial. Portanto, como poucas obras 

científi cas, essa Coleção é uma generosa síntese de inteligência coletiva; habitus acadêmi-

co; carne, espírito e muita... muita energia humana. Que você possa sentir essa força, que 

possa refl etir com vagar sobre as questões tratadas e sobre os caminhos escolhidos e, em 

particular, que possa se sentir membro pleno dessa caminhada por uma humanidade justa, 

solidária e fraterna. É este o nosso desejo maior. 

Ricardo Henriques
Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD/MEC

Jailson de Souza e Silva
Jorge Luiz Barbosa

Coordenação Executiva do Programa Conexões de Saberes 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Moradores de espaço popular e suas 
representações sociais em relação à 
universidade

Social inhabitants of popular space and their 
representations in relation to the university

Anna Suellen Salazar Pedrosa
Herbert Santana Garcia Oliveira
Ana Cláudia Leal Vasconcelos (coordenadora)

Resumo: Utilizamos a Teoria das Representações Sociais buscando compreender como um espaço 
popular percebe e relaciona-se com a universidade pública. Para apreendermos estas representações 
realizamos, inicialmente, a técnica de associação-livre de palavras, em seguida, entrevistas semi-es-
truturadas com roteiro pré-estabelecido com 14 moradores de um espaço popular. Após a análise 
das entrevistas e associação livre de palavras, categorias foram criadas para uma compreensão mais 
elaborada de suas representações sociais: Universidade, Vestibular, Estudante Universitário, Greve e 
Professor Universitário. Nos resultados, foi possível perceber o quão distante é a universidade das 
perspectivas dos moradores, sejam a curto ou longo prazo, referentes à profi ssão e conhecimento.

Palavras-chave: representação social, universidade, espaços populares.

Abstract: We use the Theory of the Social Representations searching to understand how a popular 
space perceives and becomes related with the public university. To apprehend these representations, 
initially, we carry through the association-free technique of words, after that, interviews half-struc-
turalized with script daily pay-established with 14 inhabitants of a popular space. After the analysis 
of the interviews and free association of words, categories had been created for a more elaborated 
understanding of their social representations: University, Vestibular contest, University Student, 
Strike and University Professor. In the results, it was possible to perceive the great distance between 
the university’s and the inhabitants’ perspectives, no matter if it is a short or a long stated period, 
referring to the profession and knowledge.

Key words: social representation, popular university, spaces

Este artigo propõe-se a descrever as Representações Sociais que os moradores da Vila 

do Puraquequara, comunidade pertencente à zona leste II da cidade de Manaus, possuem 

a respeito da universidade pública e discutir como estas Representações podem infl uenciar 

sua relação com a universidade. O interesse por esta problemática é decorrente de eixos 

temáticos que fazem parte do Programa Conexões de Saberes no ano de 2005. Programa 

este que visa a dialogar com a universidade e as comunidades populares, sendo para tanto 

necessária a compreensão do processo de troca de saberes. Esta pesquisa, unida a outros 

projetos/pesquisas, tenta contribuir para o entendimento da articulação existente e possível 

entre universidade e comunidades populares.
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A Vila do Puraquequara foi escolhida devido às condições sociais descritas pelo IBGE 

(2000) que mostram esta comunidade como a de menor renda per capita do município. 

Com isso, pode-se concluir que é um lugar que enfrenta difi culdades socioeconômicas 

acentuadas. A maioria da população deste bairro possui renda familiar de até três salá-

rios-mínimos e baixo nível de qualidade de vida, caracterizado por difi culdades de acesso 

a escolas públicas1, meios de transportes, saneamento básico, saúde pública, entre outros. 

Tais aspectos podem contribuir para um distanciamento desta comunidade em relação à 

universidade, seja pública ou privada.

No sentido de viabilizar a discussão acerca das representações da comunidade do Pura-

quequara, utilizamos os aportes teórico-metodológicos da Teoria das Representações Sociais 

(RS). De acordo com Moscovici (2003), as RS são universos consensuais de pensamento 

construídos no sentido de tornar familiar o novo e desconhecido, bem como viabilizar a 

comunicação sobre determinados objetos sociais. São conhecimentos do senso comum que 

ao serem compartilhados possibilitam a comunicação/discussão acerca de temas social-

mente relevantes.

As RS são construídas a partir dos processos de ancoragem e objetivação. A ancoragem 

é o processo de converter algo não-familiar em algo familiar, é fazer com que esse “algo” 

ancore com uma idéia ou conceito formado socialmente por cada indivíduo em seu sistema 

particular. Já a objetivação é o processo pelo qual se procura tornar concreto o que ainda 

faz parte somente do processo interacional, ou seja, é um processo no qual o indivíduo 

materializa algo construído socialmente, dando signifi cado a este conhecimento e tornando 

este novo conceito em uma idéia real para o seu grupo (Moscovici, 2003).

Desse modo, as RS são essenciais para que se possa compreender como os moradores de 

espaços populares vêem a universidade. Espaços em que se leva em conta não só o aspecto 

físico, mas a trajetória de vida de seus moradores (escolar principalmente), renda fami-

liar e outras variáveis que possam afetar a qualidade de vida dos moradores. Os espaços 

populares são lugares onde é fácil ver os indicadores sociais, culturais e econômicos em 

situações precárias, ainda mais se comparado aos espaços mais privilegiados da cidade. Em 

função das desigualdades sociais presentes na cidade, é visível um distanciamento no que 

diz respeito aos direitos e deveres dos cidadãos. (Souza e Silva, 2003).

 Chauí (2001) vê a universidade como uma instituição social que deve ser mantida como 

um espaço para dispersão do saber. Todavia, na época da ditadura militar foi imposto à so-

ciedade como um “pretexto de combate à subversão”, que as universidades passassem por um 

processo de reformulação, que resultou na distorção da universidade pública. Atualmente, 

temos o discurso da reforma universitária, porém, ainda não está claro para a sociedade 

como será este processo, porque apenas foi discutida entre a classe dominante.

Chauí (2001) nos fala que este modelo pretendia reduzir o papel da escola ao simples 

ato da alfabetização e treinamento de mão-de-obra barata para o mercado de trabalho. 

Com isso, passa a existir um processo de grande exclusão da classe popular das universi-

dades públicas, pois estes estudantes não tinham condições de concorrer às vagas destas 

universidades. Como uma forma assistencialista, foram criadas universidades particulares 

de baixíssimas qualidades para que o estudante de classe popular pudesse permanecer no 
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ostracismo e continuar enriquecendo a classe dominante. 

Wanderley (1999) relata em seu trabalho como alguns grupos sociais representam a 

Universidade, ressaltando que estes indivíduos “encaram a universidade como um dos apa-

relhos ideológicos privilegiados da formação social capitalista”. Para muitos, ela também é 

um lugar para os “mais aptos”, que têm a oportunidade de adquirir conhecimento, cultura 

e saberes científi cos que só os “mais preparados” podem obter.

Wanderley (1999) salienta que a Universidade é um lugar para se “cultivar e transmitir o 

saber humano acumulado”, vendo esta como a principal missão da universidade. O ensino 

e a pesquisa dentro da universidade pública não são difundidos tanto quanto deveriam ser, 

pois há uma necessidade de se aprimorar o ensino e tratá-lo como meta fundamental para 

disseminação do conhecimento, sem esquecer que a pesquisa está atrelada a este ensino 

tornando a práxis um elemento imprescindível à construção de saberes. 

A extensão vem para corroborar a importância de se prestar serviços às comunidades 

universitárias e populares. Entretanto, não se pode ver a extensão de forma assistencialista 

quando se trata de intervenção em espaço popular, pois sua aplicação vem para redefi nir 

o papel da universidade nestas camadas sociais (Wanderley, 1999).

Nestes termos, tendo em vista a necessidade de compreendermos a relação entre a 

comunidade da Vila do Puraquequara e a Universidade e levando em consideração as Re-

presentações Sociais construídas por esta comunidade, incorporamos como instrumentos 

metodológicos: associação livre de idéias e entrevistas individuais de caráter semi-estrutu-

rado com roteiro pré-estabelecido. O roteiro de entrevista contou com itens de identifi cação 

e itens voltados à apreensão das RS dos participantes acerca da universidade. A associação 

livre foi realizada a partir de palavras-estímulo relacionadas ao termo Universidade. Parti-

ciparam da pesquisa 14 pessoas, sendo 5 homens e 9 mulheres; com idades variando entre 

18 anos e 25 anos, que já haviam concluído o ensino médio ou estavam concluindo; sendo 

12 entrevistados naturais do Amazonas e 2 naturais do Pará. Todos os sujeitos da pesquisa 

dividem o local de moradia com outras pessoas; do total, 10 participantes não contribuem 

com a renda familiar, a qual é de no máximo 2 salários-mínimos. 

A partir da análise do material proveniente da associação livre de palavras e das entre-

vistas, obtivemos como principais categorias de análise: Universidade, Vestibular, Estudante 

Universitário, Greve, Professor Universitário e Universidade no Bairro.

Quanto à categoria universidade, encontramos quatro subcategorias: Concepção, Exclu-

são, Mobilização para Inserção em Universidade, Formação/Profi ssão.

A universidade foi concebida como:

(...) Uma escola de nível avançado, uma escola de nível superior (...) Onde você 
se prepara (...) Formação, bom estudo, conhecimento (...) Um instituto pra nós 
aprendermos mais (...) é onde o aprendizado é maior (...) Uma escola bem equi-
pada (...), que tem os melhores professores (...). 

Os participantes da pesquisa revelaram um posicionamento positivo diante das uni-

versidades representando-na como um local que tem ensino avançado, aprofundado e de 

qualidade. No que se refere às universidades públicas, estas são representadas como a opção 

para quem não tem condições de pagar uma particular, ou seja, como espaço a ser ocupado 
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por estudantes de escolas públicas.

Entretanto, apesar das universidades públicas serem representadas como espaços a 

serem ocupados por estudantes oriundos de escolas públicas, também são representadas 

como inaccessíveis a estes. A exclusão surgiu com muita ênfase nas representações dos 

entrevistados, para isso escolhemos como metáfora: “A universidade pública está fi cando 

cada vez mais longe”.

(...) Quem deva conseguir acho que é uma minoria (...) Deveria ser a continuação 
do 2º grau que não acontece (...) Gente rica que entra na universidade, aí os pobres 
fi cam pra trás (...) Muitas pessoas não têm condições de fazer uma universidade 
particular, também não consegue fazer uma pública, pra mim pública só no nome 
porque a grande difi culdade é entrar na universidade pública (...).

Chauí (2001) fala sobre o processo de sucateamento da universidade pública e o aumento 

no número de alunos que tem concluído o ensino médio fazendo com que o número de 

vagas nas universidades públicas seja insufi ciente para a demanda de alunos. Levando-se 

em conta que o ensino médio das escolas públicas já passou pelo processo de sucateamento 

anteriormente à universidade, a situação complica mais, pois os alunos egressos do ensino 

médio não chegam preparados para serem aprovados no vestibular, algo que fi cou repre-

sentado como um obstáculo aos alunos que desejam ingressar na universidade pública.

Não encontrando outra solução, os alunos muitas vezes acabam inserindo-se em facul-

dades/universidades particulares. Para isto, é preciso manter-se empregado e garantir uma 

renda a ser destinada ao pagamento das mensalidades. É visível que uma realidade assim 

só contribui para que muitas pessoas sejam excluídas do ensino superior brasileiro. “Eu 

tenho vontade de fazer (...) se tiver condições”. 

A subcategoria Mobilização para Inserção em Universidade é representada pela frase 

“Eu quero chegar lá”, pois mostra a ânsia daqueles que são excluídos de usufruir o ensino 

público.

(...) Tenho vontade sim de fazer (faculdade) (...) Eu pretendo chegar lá (...) Eu vou 
tá me colocando um futuro pra mim mais na frente (...) Acho que todo mundo 
quer entrar, chegar numa universidade (...).

Souza e Silva (2003) falam sobre o desejo que os estudantes tem de cursar uma faculdade 

para pôr em prática os objetivos de vida e isso aparece nas seguintes falas: “Universidade 

é um meio de conseguir uma coisa melhor pra gente.” (...) “Universidade pra mim é alcançar 

algum objetivo que você tenha.” (...) “É muito bom entrar na universidade pra tentar fazer a 

vida da gente”. 

Estas frases revelam que as pessoas criam planos para suas vidas para conseguir algo bom 

num futuro. Planos estes representados como estreitamente relacionados ao trabalho e à 

formação de nível superior. Nestes termos, mesmo diante da consciência de difi culdade de 

inserção, existe certa mobilização subjetiva no sentido de ter acesso à formação universitária, 

haja vista a importância atribuída a esta formação para a vida profi ssional. 

A Formação/ Profi ssão pode ser representada na metáfora: “Um lugar superior que muda 

a vida para melhor” e caracterizada nas seguintes verbalizações:

(...) Uma escola de nível avançado (...) É uma escola que prepara os jovens para 
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obterem mais estudos, mais conhecimentos e, sei lá, se chegarem a se formar, ter 
um bom trabalho, um bom emprego, hoje em dia, a gente tem que ter no mínimo 
uma faculdade (...) Aquela matéria que você ta estudando é a sua profi ssão na 
frente (...).

Chauí (2001) fala que o sistema capitalista tem certa infl uência na forma como a sociedade 

se relaciona com a educação, na relação entre estudar e ser admitido pelo sistema. Isto faz 

com que os estudantes vejam na educação uma forma de ter uma profi ssão e conseguir um 

emprego bom, ganhar dinheiro. As falas como “Mais aprofundada em relação à profi ssão que 

a gente vai escolher” (...) “O universitário já tem ali a profi ssão dele em mente” (...) “Onde 

você se prepara pra exercer uma profi ssão que você escolhe” mostram esta preocupação com 

a profi ssão. 

A frase “Trabalhar pouco e ter o emprego bom” revela representações de que a inserção 

em universidade é garantia da obtenção de um bom emprego. Esta representação pode 

ser complementada na seguinte Verbalização “Nos aprimora no mercado de trabalho, sem 

uma faculdade a gente não consegue nada”.  Este “a gente não consegue nada” sinaliza para 

as atuais exigências do mercado, onde a qualifi cação profi ssional é fundamental para se 

conseguir um bom emprego.

A segunda categoria, vestibular pode ser caracterizada em duas subcategorias: não-apro-

vação e responsabilização individual. A não-aprovação pode ser representada pela metáfora 

“A grande barreira a ser ultrapassada” para sintetizar.

(...) Tem que ver o grau de difi culdade pra pessoa entrar (...) Tem pessoas que 
tentam fazer e não passam (...) Com certeza é difícil, pra quem terminou o segundo 
grau é difícil ta lutando pra ta entrando numa universidade é difícil (...) Você tem 
que fazer um cursinho antes, pra fazer a prova, pra ver se passa (...).

A maioria dos entrevistados representa o vestibular como sendo uma grande barreira 

a ser ultrapassada tendo consciência que para entrar na universidade pública é preciso ser 

aprovado nesse concurso. Isto nos faz pensar que o histórico do sistema educacional de 

nosso país contribui para que os estudantes tenham uma representação que os coloca como 

vítimas desse próprio sistema, em que o vestibular tornou-se o determinante entre os que 

podem ser universitário e os que não podem ser universitários. 

“Seria um tipo de teste que avalia o conhecimento de cada aluno”; “É uma opor-
tunidade pra mim”; “Você tem que fazer um cursinho antes, pra fazer a prova, pra 
ver se passa.”; “As pessoas aqui desistem, eles correm atrás e não consegue (...) eu 
sou uma das que desistiu faz tempo, agora que eu resolvi voltar”.

A percepção do cursinho como sendo uma etapa obrigatória antes de ingressar na uni-

versidade mostra também como está a credibilidade da escola pública na sociedade, e após 

insucessos nas tentativas de ingressar na universidade pública vem a desistência.

A subcategoria responsabilização individual pode ser representada pelas verbalizações 

“Só depende de mim”(...)”Tem que ter muita força de vontade, querer mesmo, estudar e ba-

talhar”, “tem que ter um esforço próprio”, “se esforçar, lutar bastante, correr atrás, se não (...) 

não consegue.”.

Bock (1999) em seu livro As Aventuras do Barão de Münchhausen na Psicologia faz crí-
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ticas ao positivismo contando quem foi o Barão de Münchhausen e lembrando uma de 

suas mentiras como a que ele conseguiu sair de um brejo onde estava afundando sendo 

puxado pelo cabelo, o detalhe é que ele próprio puxou seu cabelo e conseguiu escapar. 

Fazendo uma alusão à educação brasileira, percebemos que o positivismo fez com que os 

estudantes representem seu “fracasso” ou “sucesso” na vida escolar como sendo apenas de 

sua responsabilidade, não conseguindo perceber que outras pessoas são tão responsáveis 

quanto ele é por esse “sucesso” ou “fracasso” escolar.

O discurso da responsabilidade individual aparece nas falas: “Tem que ter muita força 

de vontade, querer mesmo, estudar e batalhar”, “tem que ter um esforço próprio”, “se esforçar, 

lutar bastante, correr atrás, se não (...) não consegue.”.  Tais verbalizações sinalizam para a 

não percepção da totalidade do processo educacional, resultando numa trajetória escolar 

“solitária”, onde não se percebe: os papeis sociais e as questões legais na educação (Souza 

e Silva, 2003). 

Na terceira categoria encontramos um personagem que é visto como o detentor do 

saber, o universitário, “o vencedor da batalha”, alguém que chegou a um lugar almejado por 

muitos e alcançado por poucos. Algumas representam isto: “Uma pessoa esclarecida (...) São 

guerreiros porque chegaram até lá (...) Uma pessoa que conhece as coisas, reconhecida, que sabe 

mais das coisas e muito mais (...) Parece que ela aprendeu mais, sabe mais das coisas (...)”.

Eles consideram que os poucos que conseguem são vistos como verdadeiros guerreiros, 

pois venceram uma das grandes batalhas da vida escolar: passar no vestibular. Porém, a 

representação de que estes “guerreiros” estão muito acima, em relação ao ato de estudar, 

dos que não conseguem ingressar na universidade é notório nas verbalizações dos sujeitos 

da pesquisa.

Percebemos esta representação em relação ao aluno universitário como sendo o refl exo 

da educação “classifi catória e distintiva” de que fala Souza e Silva (2003), tal concepção 

contribui para a “naturalização das desigualdades” no processo educacional, onde se 

passa a perceber como natural atribuir ao aluno universitário um conhecimento singular, 

representando-o como ‘esclarecido’, ‘esforçado’, ‘o que aprendeu mais’. Estas RS tendem a 

reforçar/legitimar a responsabilização e conseqüente culpabilização do aluno, na medida 

em que ele passa a considerar que se não entrou na universidade é porque não foi capaz, é 

porque não tem conhecimento adequado.

Os sujeitos da pesquisa percebem também diferenças entre o estudante do ensino médio 

e o estudante universitário como pode ser visto nas verbalizações:

“Alguém esclarecido que já sabe o que quer”. Expressas também pelas seguintes 
frases: “Há uma diferença em termos de esclarecimentos (...) O universitário já 
tem ali a profi ssão dele em mente (...) O de 2º grau ta estudando pra pensar em 
uma faculdade”.

O estudante do ensino médio é visto como o indeciso, uma pessoa que ainda não sabe 

que curso escolher e que profi ssão tem em vista, cabe também uma forma mais passiva de 

agir como estudante. Por outro lado, o estudante universitário é visto de forma mais ativa, 

esclarecido, decidido que curso fazer e que profi ssão seguir. Tento como outras vantagens 

um bom vocabulário e certo conhecimento superior ao do aluno de ensino médio.



Comunidades populares e universidade: olhares para o Outro   17                                                                                                  

Tal representação denuncia uma provável descontinuidade do processo educacional, em 

que o ensino superior não é a continuidade do ensino médio nos dando a impressão que o 

aluno universitário parece não ter sido um aluno de ensino médio um dia.

A greve é representada por algumas subcategorias, dentre elas, a greve é vista como uma 

atitude positiva (por 5 dos 14 entrevistados), pois “Se há problema, então que seja resolvi-

do” expressando posicionamento positivo que parte dos sujeitos da pesquisa possuem em 

relação à greve nas universidades públicas brasileiras, como: “(...) Eu acho justo sim porque 

é o trabalhador (...) valorizando o trabalho dele (...) Fazendo greve eles estão (...) querendo 

mais educação nas universidades (...)”.

Estes entrevistados manifestaram-se a favor das greves, alegando que é uma forma de 

lutar pela melhoria da universidade pública. Lembrando que o professor é um trabalhador 

e possui seus direitos de reivindicar melhores condições de trabalho. Todavia, também 

existem aqueles que apresentam uma atitude negativa (também 5 dos 14 entrevistados) 

em relação à greve, já que o “O problema pode ser resolvido de outra forma, sem prejudicar 

ninguém”. Ressaltando que 4 entrevistados não se posicionaram contra nem a favor das 

greves, usando frases como: “Não acho nada” e “Eu não acompanhei as greves”.

As representações negativas da greve podem estar relacionadas com a idéia de que es-

tas têm prejudicado a conclusão de cursos de universidades públicas em tempo previsto. 

Discurso este que tem sido incorporado por algumas universidades privadas no sentido de 

atrair um maior número de alunos. Estas representações associadas às de difi culdades de 

acesso podem estar contribuindo para um aumento na busca de universidades particulares 

sem que nem tenha sido tentada a seleção em uma universidade pública.

E por último, a greve é vista como um sintoma, metaforicamente a greve é como “A febre, 

sempre diz que algo não está bem em nosso corpo”, ou seja, “Quando acontece uma greve na 

universidade pública é sinal que lá ta passando alguma coisa”.

Esta fala foi diferente pelo fato de o entrevistado dizer, mesmo indiretamente, que a 

greve é um sintoma de que algo não vai bem na universidade pública. Historicamente as 

greves têm este caráter sintomático e como o país não faz investimentos maciços nas uni-

versidades públicas, uma das formas de se reclamar é fazendo greve. No momento em que 

se inicia uma greve, é possível pensar o que não está bem na universidade: condições de 

trabalho dos funcionários da universidade e não somente dos professores, estrutura física 

da universidade e incentivo à qualifi cação docente. (Chauí, 2001).

O Professor universitário é visto como o profi ssional, “O grande mestre”, alguém que 

detém um saber especial e uma imensa responsabilidade na atuação profi ssional; “Uma 

pessoa que tem que ter realmente qualifi cação onde tá porque depende dele a formação de 

muitas pessoas (...) bem sábio (...) Ele é fundamental”.

Moscovici (2003) diz que as RS estão relacionadas aos processos sociais implicados em 

que as diferenças sociais têm infl uência na criação das RS, e, na pesquisa realizada, vimos 

que as desigualdades sociais infl uenciam muito mais que as diferenças, no caso do sistema 

educacional vigente, que faz as pessoas percebam o professor como sendo alguém com 

um saber elevadíssimo e detentor da verdade. Se falarmos do professor universitário, a 

situação é mais evidente, isto também contribuiu para que muitos saberes de comunidades 
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tradicionais sejam desprezados em detrimento do saber científi co.

Os entrevistados nos mostraram representações em que o professor deve ter, acima de 

tudo, compromisso com a educação, porque a responsabilidade dele com a formação de 

muitos alunos é muito importante, pois “é uma pessoa que vai transmitir o conhecimento, 

transmitir aquilo que eu não conheço”.

Esta última fala mostra que ainda existe confi ança dos alunos para com o professor, isto 

é importante, pois ainda mantém um laço fi el entre aluno, professor e escola. Souza e Silva 

(2003) falam que a pouca atenção que a nossa sociedade dá às discussões políticas contri-

bui para uma não exigência de uma escola pública de mais qualidade, mas esta confi ança 

que os alunos ainda mantém na fi gura do professor é importante para fortalecer laços e 

promover mudanças.

E a última categoria diz respeito à forma como os moradores do bairro se relacionam 

com a universidade. Esta relação é descrita como “distante para uns e pouquíssimo próxi-

mo à maioria”. É basicamente o que muitos entrevistados referem sobre as difi culdades 

no contato com a universidade: “(...) Às vezes, eu me sinto muito distante da universidade 

pública (...) Eu acho que eu tenho uma ligação com a universidade, de forma indireta (...) 

Não tenho relação (...)”.

Todo processo de exclusão gera ressentimentos, com a universidade não é diferente. A 

maioria dos entrevistados verbalizou que queria ter mais contato com a universidade pú-

blica, por outro lado, poucos entrevistados falaram que o único contato com a universidade 

é através de pesquisas realizadas no bairro. 

Destarte, pode-se concluir que esta pesquisa tem sua relevância na compreensão da 

relação entre universidade e espaços populares, sinalizando para o distanciamento entre 

alunos oriundos de espaço popular e a universidade pública. É preciso repensar o modelo de 

universidade vigente, pois, como já disse Sawaia (2001), a exclusão se tornou um processo 

naturalizado que acabou se reproduzindo como um ciclo em que cada vez mais somente 

a classe dominante tem subsídios para chegar à universidade.

Não se deve apenas pensar na exclusão como “culpa do estudante”, pois é assim que 

os mesmos a representam, mas entender que a representação social construída por estes 

moradores de bairros populares acerca da universidade é decorrente de uma construção 

social. Esta representação de “sonho tão distante” deve ser transformada dentro do meio 

popular, através da educação, do cumprimento dos direitos e deveres destes cidadãos.
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Resumo: A universidade e os espaços populares criam entre si representações simbólicas, 
que favorecem cada vez mais o distanciamento e a “fronteira” da divisão já existente entre 
elas. Nessa relação, geralmente, o conhecimento científi co se impõe sobre o senso comum, 
derrubando os atributos deste e colocando-se como único detentor da verdade. Assim, cada 
uma vê a outra com maior ou menor grau de hierarquização, criando conceitos, que muitas 
vezes não representa de fato suas realidades.       
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1. Introdução

A relação entre a Universidade e a Comunidade é possuidora de uma complexidade, não 

sendo muito discutida atualmente, uma vez que parece não haver uma defi nição concreta 

acerca do que uma representa para outra. Esse fato é infl uenciado pela falta de conexão entre 

os olhares do conhecimento científi co e do conhecimento popular. Essa lacuna interfere na 

construção das defi nições simbólicas que cada uma atribui a outra e a si mesma. 

Este trabalho estabelecerá uma correlação entre a representação sobre a universidade e a 

comunidade que alguns atores sociais situados na  Universidade Federal do Pará - UFPA e 

na comunidade do Riacho Doce5 fazem. Pretende-se, portanto, verifi car no plano das idéias 

o que a Universidade representa para essa comunidade e o que a comunidade representa 

para a Universidade. A análise está dividida em três partes: primeiramente, a que verifi ca 

a relação entre o senso comum e o conhecimento científi co; em seguida, a construção das 

representações simbólicas criadas na relação da Universidade com a comunidade; e, por 

ultimo, os dados à luz do referencial teórico desse trabalho.

2 . Senso comum e Conhecimento científi co

Senso comum é “o ponto-de-vista do [...] praticismo; prática sem teoria, ou com o mí-

nimo dela”. (Vazquez apud Trindade, 2001:35), isto é, é um saber que nasce da experiência 
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cotidiana, da vida que os homens levam em sociedade. É, assim, um saber acerca dos ele-

mentos da realidade em que vivemos; um saber sobre os hábitos, os costumes, as práticas, 

as tradições, as regras de conduta, enfi m, sobre tudo o que necessitamos para orientar-nos 

no nosso dia-a-dia.

O senso comum ou conhecimento espontâneo é a primeira compreensão do mundo 

resultante da herança do grupo a que pertencemos e das experiências atuais que continuam 

sendo efetuadas.

O senso comum é “o menor denominador comum daquilo em que um grupo ou um 

povo coletivamente acredita” tendo, por isso, “uma vocação solidarista e transclassista”. 

(Santos apud Trindade, 2001:42).

Nas caracterizações podemos encontrar tanto os elementos que servem de alvo às crí-

ticas da ciência quanto ao senso comum. Atentos aos aspectos positivos, podemos dizer 

que o senso comum se manifesta como atitude do homem comum. Seu caráter pode ser 

compreendido enquanto supersticioso, preconceituoso e irracional, pois refl ete apenas as 

possibilidades que uma consciência comum tem de reagir contra o não sentido das coisas. 

Tal atitude é positiva e não é menos digna que a atitude científi ca de buscar compreender 

as mesmas situações e problemas visando dominá-los para melhor agir sobre eles.

O homem comum, impulsionado pelas necessidades, age sem formulações metódicas e 

teóricas para resolver seus problemas cotidianos. Assim, o senso comum é um conhecimento 

que se adquire em nosso cotidiano, com a experiência de vida.

Partindo dessa situação, de que o senso comum é empírico, ametódico, assistemático 

(etc.), é costumeiro relacioná-lo como parte das classes menos favorecidas que não teve 

acesso à universidade. Ele passa, assim, a não ser aceito como detentor de soluções para os 

problemas do homem e para resolver as difi culdades humanas, além de não ser capaz de 

interpretação da realidade do mundo. 

 Assim, dessa necessidade de interpretação e de interferir no mundo, é que a Ciência, 

apesar de complexa, nos trouxe fabulosos progressos em todos os ramos do conhecimento 

científi co. E é a partir desse conhecimento, científi co, que trás consigo a prova empírica, a 

verdade, que refl etiremos. 

Há três séculos, o conhecimento científi co não faz mais do que provar suas virtudes 
de verifi cação e de descoberta em relação a todos os outros modos de conhecimento. 
É o conhecimento vivo que conduz a grande aventura da descoberta do universo, 
da vida, do homem. (Morin, 2001:15)

Desde meados do século XX, predomina no pensamento ocidental, no qual a ciência 

adquiriu total hegemonia e passou a ser socialmente reconhecida pelas virtualidades ins-

trumentais da sua racionalidade, o espírito científi co. O Texto de Morin (2001) elucida a 

hegemonia do conhecimento científi co sobre todas as outras formas de conhecimento. 

O conhecimento cientifi co é o produzido pela investigação científi ca, através de seus 

métodos. Surge não apenas da necessidade de encontrar soluções para problemas de ordem 

prática da vida diária, mas do desejo de fornecer explicações sistemáticas que possam ser 

testadas a criticadas através de provas empíricas. “O conhecimento científi co é certo na 

medida em que se baseia em dados verifi cados e está apto a fornecer previsões concretas”. 
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(Morin, 2001:23). Assim, as observações – experimentações de dados verifi cáveis levam-nos 

a provas verdadeiras, pois o conhecimento científi co é isso, a busca permanente da verdade.

A ciência exige o confronto da teoria com os dados empíricos. A teoria deve poder ser 

submetida a um exame crítico. Um enunciado científi co é objetivo quando, alheio às crenças 

pessoais, puder ser apresentado à crítica, à discussão. Um enunciado científi co, construído 

mediante hipóteses fundadas em teorias, deve poder ser contrastado com a realidade, deve 

poder ser submetido a testes, em qualquer época e lugar, e por qualquer pessoa. Isso faz 

com que a investigação científi ca estimule a criar fundamentos mais sólidos e a testar suas 

hipóteses de uma forma mais rígida e controlada.

A ciência se vale da crítica persistente que persegue a localização dos erros, através 

de procedimentos rigorosos de testagem que a própria comunidade científi ca reavalia e 

aperfeiçoa constantemente. Esse método crítico de constante localização de difi culdades, 

contradições e erros de uma teoria garante à ciência uma confi abilidade.

Assim, o conhecimento científi co é considerado como o detentor da verdade, o único 

válido. Aquele que pode levar o homem ao conhecimento e interpretação de seu mundo, 

e de criar mecanismos e procedimentos para interferir neste.

Mas, mesmo que o conhecimento científi co tenha sido aceito, ele deve permanecer em 

condições de ser refutado no momento em que outra leitura da realidade possa superá-lo. 

Ele não é, portanto, sinônimo da verdade, mas resultado de uma investigação humana num 

determinado período histórico e social e, portanto, suscetível a todas as idéias e valores 

presentes na sociedade.

Tendo visto esses conhecimentos, pode-se dizer que há uma oposição entre o conheci-

mento científi co e o conhecimento não-científi co ou senso comum. O primeiro coloca-se 

como verdadeiro baseado na sua qualidade teórica de ter atitude racionalista e lógica, des-

qualifi cando qualquer outra forma de conhecimento. O segundo, embora não se oponha 

da mesma forma, aceita-se como diferente – e talvez como de menor qualidade – fi rma-se 

numa auto-valorização determinada pelos êxitos que julga acumular na medida em que 

enfrenta as difi culdades.

Por essa razão, é que a universidade de um modo geral desconsidera, na maioria das vezes, 

o conhecimento não-científi co construído nos espaços populares, isto é, na comunidade, 

aumentando a distância e fi rmando o muro entre ela e a comunidade.

A divisão das dimensões do conhecimento é a medida da ausência da compreensão crítica 

pela via da ciência, pois esta pode ser balizadora da empiria, que por sua vez, a absorve 

enquanto produto bruto, a ser refi nado pelos seus instrumentais.

3 . A construção simbólica do conhecimento 
A representação simbólica é uma interpretação da realidade presente em todo 
ser humano, que tenta apreender o mundo que o circunda para nele poder se 
relacionar. [...] todo o conhecimento humano é baseado naquilo que ele conhece 
da realidade” (Lindoso, 2000:34 )

Percebemos nas palavras de Lindoso (2000) que só podemos conhecer aquilo que está 

ao nosso alcance, aquilo que se faz parte, por outro lado, o que não se participa ativamente 
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imagina-se como seja e o representa-se tal como se imagina. Pode-se inferir que um univer-

sitário terá uma falsa interpretação simbólica da realidade de uma comunidade, se o mesmo 

não participar do dia a dia dessa comunidade, podendo até ter uma visão estereotipada 

da mesma, uma vez que suas observações são feitas de fora da realidade. Por outro lado, o 

olhar da pessoa que vive na comunidade poderá ser diferente, pois ela tem o conhecimento 

empírico daquela realidade. O mesmo pode acontecer com a comunidade que é sempre 

deixada à margem do conhecimento produzido na universidade, tanto é verdade que mui-

tos não sabem nem o seu signifi cado e para que serve o que acontece dentro da mesma. O 

máximo que a comunidade conhece são os prédios vistos de fora.

Inclusive, pode-se dizer que se criou uma falsa imagem do que é ser universitário, por 

não corresponder ao real, a comunidade pode vê-lo como estranho e não como construtor 

do saber.

Isso seria, segundo Laplandine (apud Lindoso, 2000:53), “a interpretação que os homens 

atribuem à realidade”. Sendo assim, a representação que os elementos constitutivos do nosso 

mundo passam a tomar, dentro da realidade de cada um de nós, está diretamente ligada à 

maneira como interpretamos essa realidade. No entanto, a construção dessa simbologia é 

moldada, de acordo com o conhecimento de mundo que possuímos, uma vez que o limite 

do conhecimento denota o limite do nosso mundo.

A representação simbólica trabalha com construção de símbolos, atribuindo-os signifi -

cados. “[...] os símbolos são polissêmicos e polivalentes, aparando-se também no referen-

cial signifi cante que lhes propicia os sentidos, os quais contêm signifi cações afetivas e são 

mobilizadores de comportamentos sociais” (Lapladine apud Lindoso, 2000:64), ou seja, o 

mesmo símbolo nem sempre terá a mesma signifi cação.

Afi rma ainda que “essa polissemia e polivalência simbólica abre espaço para uma disputa 

de poder para associar determinados sentimentos a determinados símbolos representativos” 

(Lapladine apud Lindoso, 2000:65). Essa possibilidade de atribuir a um símbolo vários 

signifi cados está diretamente ligada ao ponto de vista de quem o constrói. Por esse motivo, 

o signifi cado que um símbolo passa a tomar, às vezes, não corresponde a sua função real, 

visto que a idealização acerca desse símbolo lhe atribui funções que quase sempre não es-

tão ligadas ao papel real desse símbolo e que por isso não são cumpridas. Essa dicotomia 

simbólica, causada pelo ideal e o real, interfere diretamente na relação e na construção de 

sua representação real.

Assim, a universidade atribui aos espaços populares um signifi cado, geralmente, ideali-

zado de acordo com sua necessidade do grupo social que a constitui, implantando medidas 

experimentais, por meio de projetos, para tentar intervir numa realidade que, na maior 

parte dos casos, conhece apenas por dados.

Já a comunidade idealiza a universidade como uma peça a parte do seu universo, um 

espaço separado não somente pelos muros de concreto, mas também pelos muros do 

conhecimento e passa a representar um mundo distante sem função alguma no mundo 

da comunidade.

No entanto, isso também ocorre pela infl uência dos diferentes conhecimentos que nor-

teiam a visão de mundo de cada ator social;  o conhecimento científi co e o senso comum 
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alargam o patamar simbólico criado no seu intelectual, querendo, às vezes, unir pontos 

opostos. “Os símbolos representam tentativas naturais para a reconciliação e união dos 

elementos antagônicos da psique” (Jung, 2001:232).  

4. As representações dos espaços populares na universidade e da 
universidade nos espaços populares

Para observar de que forma ocorre representação entre a Universidade e a comunidade, 

foi estabelecido um ensaio junto alguns moradores desse espaço popular e alguns discentes 

e docentes da UFPA. Foi possível verifi car o que Lapladine (apud Lindoso, 2000) chama de 

polissemia simbólica, pois tivemos várias defi nições acerca de um mesmo referencial. Por 

exemplo, para um discente abordado, a comunidade “é um refl exo da sociedade”. Talvez 

sua visão como estudante, inserido no curso de Geografi a, o tenha direcionado para esse 

conceito formal. 

Para dona de casa, com a oitava série do ensino fundamental, a universidade “é profi ssão. 

Está preparando a pessoa para o mercado de trabalho, quando sai de lá com diploma na 

mão é mais fácil arranjar trabalho”. A fala dessa dona de casa refl ete a visão das pessoas da 

comunidade que vêem a Universidade como uma chance de melhorar de vida, isto é, uma 

mudança da sua condição sócio-familiar, como se o diploma garantisse uma mudança na 

vida fi nanceira; ou como se a universidade o atribuísse um outro valor.

Já para outra dona de casa, primeira série, a universidade é “uma coisa importante [...] 

que as pessoas estudam e aprende alguma coisa [sic]”. Nesse caso, a Universidade toma outra 

conotação, mas também refl ete o olhar da comunidade, pois é defi nida como um espaço de 

aprendizagem, uma vez que representa para essas pessoas uma escola em um nível maior.

Na opinião do discente de Geografi a, a Universidade “é um espaço de produção de 

conhecimento”. O conceito dado por esse estudante refl ete a visão acadêmica acerca da 

universidade, um conceito formal e mais científi co, distante das defi nições dadas pelas 

donas de casa. 

Esse conceito toma um outro sentido na fala do discente secundarista que defi ne a 

universidade como “uma escola, algo muito grande na vida”. Essa defi nição se difere tanto 

do apresentado pelas donas de casa quanto o do apresentado pelo acadêmico, pois é um 

conceito mais subjetivo, mas que se aproxima da visão acadêmica quando atribui à uni-

versidade um conceito generalizado e abstrato.

O docente da UFPA defi ne a universidade como “um Bem Público, portanto, ela é 

um bem da sociedade e tem por princípio desenvolver ações que visem o crescimento 

sócio-educacional e político dessa sociedade”. Esse conceito expressa uma defi nição mais 

elaborada acerca da universidade e demonstra visão mais ampla que engloba as duas vi-

sões apresentadas anteriormente, fazendo uma conexão entre essas visões, pois quando se 

toma a Universidade como um bem público, não distingui hierarquicamente esse espaço 

de circulação.

Essas várias defi nições acerca da universidade reforçam o que se afi rmou no início deste 

artigo: que a relação entre a universidade e a comunidade é uma questão ainda não muito 
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defi nida, que é necessário ampliar o diálogo entre os saberes, construindo conexões que 

sejam capazes de mediar as transformações sócio-culturais.
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo fazer uma refl exão sobre as representações dos 
espaços populares (grupos populares) na universidade e as representações da universidade nos es-
paços populares. Para realização deste trabalho, partiu-se do conceito de universidade e comunidade, 
decorrente dos olhares dos teóricos na área, e de atividades realizadas pelos bolsistas do Programa 
Conexões de Saberes: diálogo entre a universidade e as comunidades populares da Universidade 
Federal do Ceará (UFC), implementado em 2005 nas comunidades urbanas dos bairros do Planalto 
Pici e Bela Vista, em Fortaleza, e comunidades rurais dos municípios de Pentecoste e Apuiarés, no 
Ceará A metodologia aplicada permite fazer uma discussão desenvolvendo um olhar crítico entre a 
universidade, a comunidade e os estudantes universitários de origem popular.

1. Introdução
Este artigo é fruto da caminhada de um grupo de estudantes da UFC, bolsistas do Pro-

grama Conexões de Saberes: diálogos entre a universidade e as comunidades populares. Para 

contextualizar o tema em questão é necessário defi nir universidade e comunidade como 

espaço físico social de sobrevivência, no sentido econômico, político e cultural.

O Programa Conexões de Saberes consiste em um conjunto de ações destinadas a aco-

lher estudantes universitários de origem popular, identifi cando seus saberes e as principais 

difi culdades para a sua permanência nas Instituições Federais de Ensino Superiores (IFES), 

gerando subsídios para a elaboração de políticas públicas que atendam de fato a esse pú-

blico. Buscando a transformação da realidade, o Programa Conexões de Saberes propõe: 

estreitamento dos vínculos entre as instituições acadêmicas e as comunidades populares, 

que protagonizem ações de ensino/pesquisa/extensão junto às comunidades de origem 

popular, valorização de suas trajetórias pessoais, escolares e comunitárias e os saberes daí 

decorrentes. 

Refl etir a representação da universidade sobre os espaços populares e as representações 

dos espaços populares na universidade contribui para a construção do saber científi co e 

do saber popular, mantendo sempre uma relação de cooperação entre a comunidade e a 

universidade.
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Inicialmente, faremos uma defi nição de universidade e comunidade, focando as carac-

terísticas presentes em uma comunidade para melhor compreensão das relações existentes 

entre o saber científi co e o saber popular. Posteriormente, problematizaremos a relação 

entre a universidade e as comunidades populares. Para fi nalizar, propomos algumas formas 

de construir essa relação.

2. Universidade e os  saberes popular e acadêmico 

Segundo Wanderley (2003:15), as universidades são herdeiras das instituições do mun-

do greco-romano. Elas foram assumindo uma forma específi ca no contexto religioso do 

Oriente islâmico e do Ocidente cristão. O termo universidade está ligado a muitos outros 

– cultura, ciência, ensino superior, pesquisa, autonomia etc.- que devem conjuntamente 

ser compreendidos. Como inúmeras instituições sociais, questionam-se suas fi nalidades e 

seus ideais, tradicionalmente aceitos, permanecem válidos nos dias de hoje. 

Essas instituições sempre tiveram o ensino voltado para a elite, tornando-se pouco 

acessível às camadas populares, como Wanderley (2003:18) afi rma: “Criadas para formar 

uma elite aristocrática, depois, complementadas por uma elite de mérito, elas irão sofrendo 

mutações através dos tempos e se adequando às novas condições impostas pela realidade.” 

Cabe a nós saber a que e a quem ela serve, levando em conta as relações entre esta instituição 

e as estruturas e processos sociais da sociedade na qual ela está inserida.

Segundo Buarque (1994:17), a comunidade universitária esquece que sua grande aven-

tura está em inventar-se outra vez para ser um instrumento de ruptura, de invenção de um 

pensamento para conviver com o presente e construir o futuro.

Para Wanderley (2003:29-30), se há um consenso unânime no sentido de se conferir à 

universidade a função de produzir e difundir conhecimentos, há também uma aceitação 

válida para a maioria dos países, de que é nela que se pode ter contato sistemático com a 

cultura universal. A troca de informações, experiências e saberes é aprofundada em debates, 

seminários, conferências, encontros, simpósios, nacionais e internacionais, ademais do 

intercâmbio permanente entre cientistas, técnicos, professores e estudantes e do comércio 

da literatura publicada a nível mundial.

Contudo, não é apenas esse o papel da universidade; e sim o de interligar seus conheci-

mentos com a sociedade, valorizando-os. Para defi ni-los melhor, é importante apresentar 

os saberes popular e acadêmico.

Segundo Lakatos e Marconi (1991:78), o conhecimento popular é valorativo, pois se 

fundamenta numa seleção operada com base em estados de ânimo e emoções: como o co-

nhecimento implica uma dualidade de  realidades, isto é, de um lado o sujeito cognoscente 

e, de outro,  o objeto conhecido e este é possuído pelo outro de forma, cognoscente, os 

valores do sujeito impregnam o objeto conhecido. Está limitado ao âmbito da vida diária e 

diz respeito àquilo que se pode perceber no dia-a-dia. É falível e inexato, pois se conforma 

com a aparência e com o que se ouve dizer a respeito do objeto.

O conhecimento científi co é real (factual) porque lida com ocorrências ou fatos, isto é, 

se manifestando de algum modo. Constitui um conhecimento contingente, pois suas pro-
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posições ou hipóteses têm uma veracidade ou falsidade conhecida através da experiência 

e não apenas pela razão. É sistemático, já que se trata de um saber ordenado logicamente, 

formando um sistema de idéias (teoria) e não conhecimentos dispersos e desconexos. 

Possui a característica da verifi cabilidade, a tal ponto que as informações (hipóteses) que 

não podem ser comprovadas não pertencem ao âmbito da ciência.      

O Programa Conexões de Saberes acompanha a tendência educacional contemporânea 

que se encaminha para a superação da dicotomia entre saber popular e saber científi co. 

Essa ligação entre a comunidade que vive diariamente experiências bastante diversifi cadas 

e a universidade que se prepara ou procura compreender essa realidade leva-nos a buscar 

uma melhor valorização e entendimento dos dois tipos de lugares, para que se construa 

uma sociedade melhor.  

3. Defi nindo comunidade

Segundo Góis (1996), comunidade envolve questões complexas para sua defi nição, 

desde características culturais, econômicas, políticas e territoriais. A comunidade pode 

ser vista de maneiras diferentes, dependendo do enfoque em que é analisado e do tipo de 

ciência que estuda.

O termo comunidade é usado em vários sentidos, seja para designar organização social, 

grupos sociais, ou designar determinados segmentos sociais (comunidade de universitária, 

comunidade negra, comunidade religiosa) ou ainda pequenas localidades (bairro, vila, 

vilarejo).

Para que um determinado agrupamento social seja denominado comunidade, existem 

várias características que devem estar presentes no modo de vida de um determinado lugar, 

essas características são infl uenciadas ou refl etidas pelos aspectos ideológicos e históricos 

da sociedade.

Alguns autores trabalham com conceitos mais complexos, citaremos apenas dois para 

mostrar algumas características comuns em comunidade e que nos ajuda a compreender 

melhor este assunto.

Comunidade é um grupo de pessoas que, por motivos de trabalho, entretenimento, 

culto religioso, estudo ou satisfações sociais, vive numa mesma área. A fi m de satisfazer 

suas necessidades básicas de vida material, espiritual e social, as pessoas estabelecem, em 

cooperação com os seus conterrâneos, instituições de serviço social. (Confi eld,1970:197).

Em Macever e Page (1973), encontramos que comunidade existe onde quer que os 

membros de qualquer grupo, pequeno ou grande, vivam juntos de tal modo que partilham 

não deste ou daquele interesse, mas das condições básicas de uma vida em comum. O que 

caracteriza comunidade não é uma área geográfi ca, mas a vida que é vivida totalmente 

dentro dela e todas as relações que podem ser encontradas dentro dela.

De acordo com as visões acima, podemos acrescentar, numa visão de conjunto, a existên-

cia de determinadas condições básicas tais como: cooperação e interação entre os membros, 

cultura comum, participação ativa de seus membros na vida da comunidade, em questões 

políticas ou categorias sociais, além de ser um espaço territorial limitado.
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Considerando todas as características citadas acima, temos a idéia de comunidade 

perfeita; é difícil encontrar todas essas características em uma comunidade, há não ser em 

lugares específi cos.

É importante que fi que claro que comunidade não pode ser entendida como aglome-

rado, como bairro, grupo social etc, mesmo sendo essas denominações empregadas por 

algumas pessoas.

Se olharmos para o Brasil, em termos de espaços geográfi cos e cotidianos, ou ainda para 

nossa própria comunidade, veremos que as comunidades estão em contínuo processo de 

construção e transformação, devido às desigualdades sociais, políticas, econômicas, cultu-

rais, desemprego e violência, que tem se tornando uma luta e até mesmo um desafi o para 

a sociedade melhorar ou minimizar esses problemas.

Na nossa visão, comunidade é um local de moradia e convivência (vizinhança e circun-

vizinhança), onde as relações são diretas entre a sociedade e os indivíduos, é também um 

espaço geográfi co territorial na qual os indivíduos têm sentimentos de pertença e participam 

na mesma cultura, laços históricos comuns, mesmas necessidades e problemas sociais, onde 

os membros da comunidade participam de uma vida em conjunto em busca de um espaço 

físico social de sobrevivência, defesa, proteção e desenvolvimento de seus moradores, sendo 

marcado pelos aspectos históricos, culturais, sociais, econômicos, políticos e ideológicos 

de uma sociedade.

4. Caminhos da extensão universitária 

De acordo com Góis (1994), existem três tipos de extensão: a assistencialista, a tecnicista 

e a comunitária / libertadora. A primeira delas está impregnada “do discurso da ausência, 

que avalia os espaços populares e seus moradores a partir de parâmetros de outros grupos 

sociais e classifi cados, assim, a partir do que “não teriam” (Silva, 2004:15). Ou seja, os 

setores populares são caracterizados por outros através de um conjunto de preconceitos e 

estereótipos que acabam por desqualifi cá-los enquanto grupo social, causando um forte 

desenraizamento cultural dos indivíduos e perda da identidade social e comunitária.

A tecnicista tem como principal característica a prevalência do conhecimento técnico-

científi co em detrimento do saber popular, que, em alguns casos, é considerado informal 

e indigno de ser considerado pela comunidade acadêmica. Já a comunitária/ libertadora 

tem um sentido de cooperação universidade-comunidade, num compartilhar de saberes 

e experiências que levam à potencialização das duas frentes através da construção coletiva 

cooperativa de conhecimentos e práticas.

Mas estes três tipos de extensão não são as ideais isoladamente, como se pode observar 

na citação de Neto (p.6):

A extensão é, portanto, um fenômeno educativo com um conteúdo pedagógico 
derivado de questões da realidade social. Também é prestadora de serviço sem ter 
essa fi nalidade. Pode, ainda, realizar alguma assistência sem se tornar uma política 
compensatória assistencial. Como ensino, é difusora de conhecimento bem como 
capturadora de problemas científi cos, artísticos, técnicos e culturais da sociedade, 
contribuindo para que sejam analisados pelas técnicas de pesquisa, em especial 
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metodologias de pesquisa que promovam a participação, a exemplo da pesquisa-
ação. Um trabalho coparticipado que traz consigo as tensões de seus próprios 
componentes em ação e da própria realidade objetiva. Um trabalho de construção 
do conhecimento novo ou reformulações das verdades existentes.

A extensão deve ser um trabalho em conjunto com o ensino e a pesquisa, além de ter 

obrigação de ser uma íntima e real cooperação com as comunidades.

O surgimento de experiências em extensões universitárias na área de educação popular, 

os chamados novos movimentos sociais, como denominado por Fleuri (1978), criam espaços 

de debates e projetos ligando movimentos populares organizados à universidade, em que, 

apesar de serem iniciados por membros da academia, há uma relação de independência 

favorecido pelo surgimento de protagonistas / empreendedores sociais dentro dos muros 

da universidade. 

Foi nessa perspectiva e contexto que surgiu, em 1994, um projeto de educação popular, 

na época batizado de Projeto Educacional Coração de Estudante (Prece). Iniciado na co-

munidade rural Cipó, no município de Pentecoste-CE, sob a orientação de um professor 

universitário de origem popular. Um projeto destinado a estudantes secundaristas da zona 

rural objetivando, em um primeiro momento, a conclusão do Ensino Básico, e logo após, 

o ingresso na universidade.

 Hoje, o Prece é um programa de extensão da UFC e, por afi nidade de metas e de práticas, 

faz parte do Programa Conexões de Saberes no Ceará1; desenvolve projetos das áreas de 

educação básica; formação política; e desenvolvimento local em Escolas Populares Coope-

rativas (EPC´s), que são associações estudantis autônomas. 

O Prece têm uma atuação de extensão (cooperação) popular rural numa perspectiva de 

diálogo, participação, solidariedade, cooperação, construção coletiva, autonomia intelectual, 

protagonismo juvenil, ou seja, aspectos éticos e utópicos que extravasam a fronteira entre 

extensão e movimento social. O Prece, por ser uma interseção genuína e independente 

entre a universidade e a comunidade, integrado ao Programa Conexões de Saberes, e por 

reconhecer as demandas e necessidades dos dois lados (academia e sociedade), pode trazer 

contribuições importantes para a construção de uma Universidade Popular realmente 

compromissada com a sociedade.

Se potencializadas através de uma ampla discussão com a comunidade acadêmica, essas 

contribuições poderão dar-se através da:

1. Interseção de conhecimentos e práticas das mais diversas áreas da universidade com a 
comunidade, numa interdisciplinaridade pluridirecional impulsionada pelos universitários 

participantes do Prece, os chamados “Estudantes CooperAtivos”, através da contextualização 

do ensino em sala de aula com a realidade das suas comunidades. Vale acrescentar que isso 

tem sido feito sem a orientação ou incentivo da instituição universitária, fazendo surgir, 

para esses estudantes, uma nova forma de atuação importante em sua formação acadêmica, 

pessoal, social e comunitária, além de um verdadeiro malabarismo pela falta de interesse 

da Universidade em apoiar e orientar esses empreendimentos;

2. Possibilidade de diálogo entre sociedade civil, universidade e instituições gover-
namentais. As áreas de atuação do Prece são defi nidas pelos cursos que os universitários 
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ingressam na universidade, logo, há uma multi e interdisciplinaridade possibilitando a 

interseção entre movimentos sociais das mais diversas áreas, instituições governamentais 

municipais, estaduais e federais, instituições privadas e  programas e projetos de ensino, 

pesquisa e extensão da Universidade.

3. Contribuição no resgate do sistema monitorial na Universidade. Os universitários 

do Prece ingressaram na Universidade através da “Educação em Células Cooperativas”, 

metodologia que consiste na criação e acompanhamento de grupos de estudos orientados 

por um monitor (estudante não-obrigatoriamente universitário), valorizando o saber in-

dividual que, através do compartilhar, torna-se uma construção coletiva do conhecimento. 

O sistema monitorial da universidade está atualmente desvirtuado, defasado: o monitor é, 

em alguns casos, um servidor, ajudante, quando deveria incentivar os outros estudantes a 

valorizar o conhecimento proporcionado pela universidade.

4. União entre os setores preocupados com os rumos da extensão na UFC. Há, na uni-

versidade, alguns setores emergentes preocupados com esta temática e que precisam ter 

consciência uns dos outros. A própria extensão da UFC reúne pouco para debater, com-

partilhar e pensar suas práticas produzindo coletivamente conhecimento e crescimento. 

Quando isto ocorre, esta produção não é difundida à comunidade acadêmica local para 

todos os atores do processo. Conseqüentemente, essa parte importante do tripé acadêmico 

é desvalorizada e os próprios extensionistas se desvalorizam, captando recursos do ensino e 

da pesquisa, quando deveria ser impulsionada a buscar novos caminhos e novas práticas, 

novos saberes e experiências. 

5. Luta política para a criação de políticas públicas que assegurem o acesso e a perma-
nência de estudantes de membros das comunidades populares na universidade. O Prece 

possui, hoje (2006), 91 estudantes de origem popular na universidade. Se esses estudantes 

se organizarem politicamente e discutirem a universidade pública local, poderão dar uma 

contribuição imensurável para a construção de um projeto de uma universidade popular. 

Através do programa Conexões de Saberes, os bolsistas e outros estudantes estão construindo 

o Fórum Nacional dos Estudantes Universitários de Origem Popular, que tem como objetivo 

discutir e construir através do diálogo entre os participantes e as Universidades Públicas 

locais, políticas públicas que venham a garantir a igualdade de acesso e a permanência dos 

Estudantes de Origem Popular no Ensino Superior Público, gratuito e de qualidade.

5. Relação dialética entre universidade e comunidade 
Quando se discute o papel da universidade na sociedade, avaliam-se sempre suas ações 

para com a comunidade, seja a acadêmica, seja popular. Deduzir como a universidade vê a 

comunidade e a sua recíproca é um tanto complexo. Durante muito tempo a universidade 

sempre foi vista como detentora de saberes, enquanto a comunidade só deveria acatar 

todas as suas descobertas. 

Quando pensamos nessa relação, sentimos que há uma grande distância entre as duas, 

como se a universidade não pertencesse à comunidade e a comunidade não pudesse usufruir 

dela. Isso é tão visível que ao tentar manter um contato, as duas acabam por não saber lidar 

uma com a outra, como se não se conhecessem. 
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Porém, atualmente, essa realidade tem mudado e cada vez mais a comunidade e a univer-

sidade vêm repensando o seu papel e importância para ambos, mudando a visão tecnicista 

e assistencialista que a maioria tem feito.

Com essa mudança, seria interessante ter uma universidade que fosse baseada na ex-

tensão comunitária/libertadora, partindo daí o ensino e a pesquisa, dando importância ao 

trabalho junto à comunidade, plantando para colher os frutos de um trabalho conjunto e 

participativo de ambas as partes, fazendo com que todos fossem benefi ciados.

Para isso, a comunidade deve se sentir necessária e capaz de desenvolver essa parceria 

podendo dar continuidade ao trabalho e estimular seus moradores para entrar em uma 

universidade, satisfazendo a demanda da mesma.

5.1 Relação entre universidade e comunidade 

O papel da universidade na sociedade não é somente promover uma ação externa na 

comunidade, mas criar um espaço de reciprocidade entre ambas. Quanto maior o com-

promisso e mais adequada for a forma de intervenção adotada, maior será o signifi cado da 

cooperação universidade e comunidade. 

Analisando de forma crítica, buscando resgatar tanto em nossa memória como na me-

mória da comunidade ações concretas e transformadoras da universidade, percebemos que 

até o momento a universidade não teve a devida sensibilidade para buscar compreender 

por que todo conhecimento gerado no ensino, na pesquisa e na extensão não conseguem 

dar uma resposta satisfatória ao fortalecimento das comunidades.

Buscando refl etir sobre isso, podemos concluir que talvez o grande impasse esteja na 

difi culdade que a universidade tem de reconhecer a cultura popular e a importância desta 

para o desenvolvimento do povo, sendo assim, a universidade falha em sua missão cultural 
por não se preocupar em estudar a cultura e os valores do povo e também por não divulgar 

no meio acadêmico estes valores, podendo desta forma estimular o sentimento de pertence 

ao lugar. Souza e Silva (2003):

Pertencimento é o processo incorporação e exteriorização de um sistema de 
atitudes que levam à constituição da identidade do agente e se materializa na 
posição em que se situa, em determinados campos sociais. No caso particular, a 
questão se coloca sobre os vínculos entre os jovens universitários e suas inserções 
nos espaços locais. 

Com esse sentimento, o estudante realizaria trabalhos não só para seu desenvolvimento 

profi ssional, como também para a melhoria da sua própria comunidade, tornando-a forte 

e independente.

Além disso, a universidade também parece falhar no que concerne à formação profi s-

sional. Dentre os formados por ela, poucos desenvolveram o espírito cooperativo e poucos 

são comprometidos com o desenvolvimento econômico, político e social de seu lugar de 

origem. Percebemos isso ao analisar os métodos utilizados no ensino, na pesquisa e na ex-

tensão. Geralmente no ensino, quando se é pedido alguma atividade junto à comunidade, 

esta vale nota ou conceito, não recebendo a devida importância ao trabalho. Na pesquisa, 

os estudantes estão mais preocupados em seu currículo e carreira profi ssional, não devol-
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vendo à comunidade o trabalho conseguido. Na extensão, é mais utilizado o tipo tecnicista 

e assistencialista, funcionando como uma simples prestação de serviço. 

A partir disso, com o seu conhecimento científi co, a universidade sempre foi um local 

de maioria privilegiada que tiveram a oportunidade de ter um ensino de alta qualidade, 

formando doutores que, por terem aprendido na universidade e conseguido um diploma, 

puderam melhorar de vida e construir um patrimônio, não dando um retorno à comunida-

de. Um grande número de profi ssionais formados retorna à comunidade não como agentes 

de transformação, comprometidos com o sonhado desenvolvimento comunitário, mas sim 

como exploradores da mão-de-obra humana em seu único e próprio benefício. 

Dessa forma, a universidade é vista pela comunidade, em muitos casos, como uma ins-

tituição que gera desigualdade social, que fomenta a exploração da classe popular por uma 

elite intelectual. Isso ocorre porque durante a formação deste profi ssional a universidade, 

no ensino, na pesquisa e na extensão, não se preocupou em sensibilizá-lo para entender 

as difi culdades e intervir no fortalecimento das unidades básicas de desenvolvimento do 

país, as comunidades. 

5.2 Relação entre comunidade e universidade

Durante muito tempo, as universidades eram vistas pelos moradores como sendo apenas 

edifi cações gigantescas e que só os ricos tinham acesso. A comunidade vê a universidade 

como algo inalcançável, como se não pudessem fazer parte dela. É sabido que a comunidade 

sempre se sentiu como cobaias de laboratório, pois fornecem os subsídios para o estudo 

acadêmico sem receber nada em troca, como fala uma moradora do Planalto do Pici, en-

trevistada pelo Programa Conexões de Saberes:

Já vieram várias vezes aqui. Fazem a gente responder algumas perguntas e depois 
não voltam mais. Quando voltam, fi cam até a bolsa acabar. Acho que eles pen-
sam que a gente é o quintal deles e ainda acham ruim quando a gente não quer 
receber.

Devido à pouca aproximação da universidade com as comunidades, os moradores pouco 

conhecem a importância dessa instituição como promotora de conhecimentos e poucos 

sabem como buscar nesta o conhecimento que em muitas ocasiões são necessários ao seu 

desenvolvimento. Percebemos esta situação no depoimento de uma moradora do bairro 

da Bela Vista, entrevistada pelo Programa Conexões de Saberes:

A universidade é um lugar que o povo vai estudar né? O povo estuda muito, faz o 
vestibular aí se passar vai estudar lá. Meu sobrinho estudou lá e hoje tá muito bem, 
melhorou de vida. Ele passou no concurso e ganha bem. Pra mim não, a universi-
dade não tem importância porque não estudei, mas pra quem estuda [...]

 Por outro lado, mesmo com todas as mudanças ocorridas nas formas de atuação da 

universidade na comunidade, muitas ainda pensam que a universidade é uma prestadora 

de serviços e que tem obrigação de suprir as necessidades da comunidade.

Porém, em comunidades que tomaram conhecimento que é possível entrar na univer-

sidade e que entenderam a importância desta como fonte de conhecimento, estão lutando 

não só para que seus membros tenham acesso a ela, como também para que ela mude seu 
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foco para as comunidades carentes, principalmente no que se refere à igualdade de acesso, 

a qualidade da permanência, formação e sensibilização de profi ssionais para o comprome-

timento com a transformação dos espaços comunitários. 

6. Como se posiciona um estudante de origem popular na 
universidade e na sua comunidade? 

Nós, estudantes de origem populares, negros, indígenas, fi lhos de agricultores, pescado-

res, funcionários públicos e trabalhadores autônomos, sabemos o quanto é difícil ingressar 

numa universidade, principalmente, tendo concluído o ensino básico em escolas públicas. 

Permanecer nesta é mais um novo e grande desafi o, principalmente para os que vêm do 

interior do estado, e retornar como profi ssional reconhecendo que é preciso contribuir 

com o desenvolvimento de seu lugar é, sem dúvida, uma grande luta.  

As difi culdades de ingresso para essa classe começam com a qualidade do ensino público. 

As escolas públicas, precisamente aquelas situadas no ambiente do campo, se caracterizam 

por não oferecerem uma educação de qualidade, que possibilite aos seus estudantes a opor-

tunidade de se apropriarem do conhecimento elaborado para através dele conseguirem 

mudar a situação econômica e social a que estão submetidos. 

Essa situação desestimulante não oferece perspectivas de futuro aos jovens, faz com 

que muitos destes abandonem a escola, mesmo antes de concluírem o Ensino Básico, já 

que a maioria dos que o concluíram não estão aptos a ingressarem no ensino superior, 

muito menos qualifi cados para o trabalho, como no caso de uma estudante de Pentecoste 

do Curso de Ciências Sociais da UFC, entrevistada pelo Programa Conexões de Saberes, 

expressando essa carência, disse: “sempre estudei em escola pública, prestei vestibular sete 

vezes tendo na última obtido sucesso”.

 Dentre os muitos motivos que justifi cam essa situação, especialmente nas escolas do 

interior do Estado, inclui-se a inadequada infra-estrutura escolar e a falta de professores, 

devidamente qualifi cados para o ensino. A maioria dos professores é graduada em Pedagogia 

e não está habilitada para ensinar disciplinas específi cas. 

Contudo, o vestibular, principal método de seleção usado, hoje, no Brasil por univer-

sidades públicas e privadas, cobra dos estudantes somas consideráveis de conteúdo sem 

levar em consideração a qualidade do ensino e tão pouco  fazer distinção entre candidatos 

da rede pública e privada. O psicanalista e professor emérito da Unicamp, Rubem Alves 

(2006), defendendo a extinção do vestibular, também disse: 

Se eu for um marceneiro, não preciso carregar um soldador. Não tenho porque 
levar peso desnecessariamente. É isso o que faz o vestibular. Cobra coisas absurdas 
que um aluno nunca vai usar.

Isso explica porque um estudante repete sete vezes o exame vestibular sem sucesso o que 

é bom lembrar que neste processo de repetência muito dos candidatos desistem frustrados, 

ou, mesmo assim, ingressam na universidade sem a devida preparação e também sem os 

serviços de assistência necessária da instituição para permanecer com qualidade, se tornan-

do a graduação uma luta, como discorre uma aluna de Pentecoste do Curso de Economia 

Doméstica da UFC, entrevistada pelo Programa Conexões de Saberes:
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Sou do interior, família de onze irmãos e fi lha de pescador, hoje moro com minha 
tia. Tentei vestibular na UECE, mas não fui aprovada, passei para economia 
doméstica na UFC. Tive problemas de saúde, ainda doente fui atrás de residên-
cia, mas consegui só uma bolsa de assistência na qual sobrevivo. Permanecer na 
UFC é muito difícil, tenho problemas com moradia e com espaço para estudar, 
difi culdades com disciplinas do curso, pois tive um ensino muito precário e ainda 
sofro preconceitos por causa do curso escolhido.

Diante disso e da inefi cácia de uma política pública voltada para o ensino superior, se 

criam: fórum, debates, seminários e grupos de Políticas de Ações Afi rmativas em busca de 

propostas que amenizem as desigualdades de acesso e a permanência nas universidades. 

Dentro dessa perspectiva de ampliar as discussões sobre inclusão no ensino superior, a 

Presidenta do Grupo de Trabalho Políticas de Ações Afi rmativas da UFC, Célia do Amaral 

(2005), afi rma que: 

[...] as ações afi rmativas explicitam a construção da democracia, em que a cidada-
nia é garantida a todos e todas que aqui nascem e vivem, independentemente de 
sua origem social, sexo, capacidade física, raça ou etnia. Ações de reparação dos 
erros historicamente cometidos contra os indígenas e afrodescendentes no Brasil, 
assim como o reconhecimento de seus direitos sociais, podem compor programas 
de ações afi rmativas. Para tanto, estas ações devem propor tratamentos diferen-
ciados para estes setores e, assim, eliminar desigualdades raciais e sociais, corrigir 
desvantagens e marginalização criadas por uma estrutura social excludente e 
discriminatória. 

Além disso, conforme a Constituição Federal de 1988, que considera a educação um 

dever do Estado (art.205) e tem como princípio básico a igualdade de condições de acesso 

e permanência na escola (art.206), assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB, 20/12/96), que tem no seu conteúdo um Artigo que reafi rma: “Art. 3º: O ensino 

deverá ser ministrado com base nos seguintes princípios “ I – Igualdade de condições para 

acesso e permanência na escola”, o que foi explicitado, contudo, como ações afi rmativas 

já se encontra referendado nestes artigos não havendo esforços signifi cativos no amparo 

a estudantes carentes. 

Porém, a Assistência Social com máxima universalidade, com uma dimensão públi-

ca, redistributiva, como condição de meio e não de fi m, está sendo construída na luta 

cotidiana, exigindo de nossa parte maior grau de organização e estratégia de conquista; 

exigindo um compromisso com os valores da igualdade e da liberdade; com inserção nos 

movimentos de democratização da vida política, social e econômica que aqui vale frisar a 

importância do FEOP da UFC (Fórum de Estudante de Origem Popular), movimento de 

fortalecimento do direito ao ensino público gratuito de qualidade para todos os cidadãos 

brasileiros, criado em 2006.

É dentro dessa luta e princípios que se justifi ca a destinação do orçamento público para 

a assistência estudantil, serviços básicos, como: residências universitárias, restaurantes, 

transporte, bolsas, bibliotecas, estágios etc, que garantam aos estudantes de baixa renda 

condições de usufruírem o direito à educação, combatendo dessa forma a evasão escolar 

bem como o aprofundamento das desigualdades sociais. 
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Um estudante de Apiuarés do Curso de Química, entrevistado pelo Programa Conexões 

de Saberes, teve o mínimo desses benefícios garantido e afi rma ter obtido sucesso:

Sou do interior, fi lho de agricultores. Estudei até a 4ª série, parei, depois de quatro 
anos voltei a estudar, terminei o ensino médio através do supletivo. Prestei ves-
tibular duas vezes, na segunda fui aprovado para Química. Morei em residência 
universitária, tive muitas difi culdades com material didático, consegui bolsa do 
CNPq. Após concluir o curso, fi z mestrado e hoje faço doutorado... isso só foi 
possível graças à residência.

Essas difi culdades e a certeza de que a assistência estudantil representa uma das formas 

e/ou tentativas de diminuição das desigualdades sócio-econômicas do país nos obrigam 

a organizarmos e lutarmos em busca de melhorias e assistência. Luta pela qualidade de 

ensino associada a uma política efetiva de assistência em termos de moradia, alimentação, 

saúde, cultura, lazer e demais condições necessárias ao desenvolvimento pleno de um 

acadêmico.

Compreendemos que o sucesso de um estudante oriundo de comunidade carente per-

passa habilidades técnicas e se apoia na consciência de que é necessário contribuir com o 

desenvolvimento do seu lugar de origem. 

Ingressar em uma universidade, no nosso entender, é adquirir conhecimento, desen-

volver pesquisa e ações de intervenção nas comunidades. Espaços estes carentes de novas 

tecnologias e de profi ssionais sensíveis ao lidar com a organização do povo, construtor de 

si mesmo e de seu meio.

Percebemos que, no decorrer da evolução científi ca do homem, se buscou na ciência e 

nas invenções os meios para melhorar a sobrevivência e a qualidade de vida, conseguindo, 

como afi rma Holanda (2001:23):

Hoje, em pleno século XXI, constatamos que temos conhecimento e tecnologias, 
com base na engenharia genética, na química fi na, na biotecnologia e em outras 
ciências, que seriam capazes de assegurar uma superprodução de medicamento ou de 
alimento para curar a maioria das doenças e matar a fome de milhares de pessoas.

Porém, se fomos capazes de gerar, de produzir todos estes benefícios para a sociedade, 

por que tantas comunidades estão a baixo da linha da pobreza, carente de educação, saúde, 

alimentação de qualidade, emprego, transporte e lazer?

 Nossa resposta para tal questionamento se baseia na lógica de um desenvolvimento per-

verso, lógica que está alicerçada na ambição, no egoísmo, na ganância e na luta pelo poder, 

sem se interessar com o outro, mas sim com o “eu”. Inúmeras experiências signifi cativas de 

reversão desta pretensa lógica de desenvolvimento que utilizam a educação, a cooperação 

e a solidariedade como instrumento libertação e transformação estão fi xando suas raízes 

e produzindo frutos. A título de exemplo, temos o PRECE (2006), que em 11 anos de exis-

tência, possibilitou o ingresso de noventa (90) estudantes na UFC para 20 diferentes cursos. 

Dez já estão graduados, desses, dois estão cursando mestrado e doutorado na UFC. Estes 

resultados são bastante signifi cativos, principalmente quando se considera que eles são 

oriundos de comunidades de baixa renda do interior do estado, inclusive da zona rural. No 

entanto, o mais importante é que a maioria aprendeu a lição de cooperação e solidariedade 

e continua engajada, voluntariamente, no programa, dando-lhe sustentabilidade. 
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7. Considerações fi nais

As refl exões que foram feitas aqui surgiram da atuação do Programa Conexões de Sa-

beres da UFC, a partir da compreensão e da importância da cooperação da universidade 

e das comunidades populares. Para isso, é necessário refl etirmos sobre o saber popular e 

saber científi co, ambos estão interligados possibilitando o diálogo entre a universidade e 

as comunidades populares.

Concluímos, então, que só haverá desenvolvimento das comunidades se a massa crítica 

formada na universidade retornar para elas com o intuito de desenvolvê-las, diante isso, a 

universidade terá papel fundamental em formar massa crítica, sensível às necessidades dos 

espaços populares, e que, com seu conhecimento, seja capaz de mudar o quadro político, 

econômico e social vivenciado por seus moradores.
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Resumo: As Representações dos Espaços Populares na Universidade e as Representações da Univer-
sidade nos Espaços Populares têm direcionado a extensão universitária para uma perspectiva de um 
novo cenário: a necessidade de re(construir) a representação da Universidade em locais populares 
da sociedade, como forma efetiva de aproximar a Instituição de Ensino Superior da população. A 
pesquisa foi realizada na forma de diagnóstico pelo Programa Conexões de Saberes SECAD/MEC 
da UFPB e propõe um resgate sobre a função social da Universidade como forma de se promover 
a sustentabilidade da ação extensionista. O tema, assim posto, foi abordado, sob o seguinte ângulo: 
investigar a atuação da Universidade nos espaços em que tem representação social, debruçando-
se na análise da relação universidade/sociedade local. Trabalhou-se especifi camente o Centro de 
Ciências Agrárias, da Universidade Federal da Paraíba, em Areia. A estrutura metodológica adotada 
foi a aplicação do questionário, situando-o nas interfaces individual e coletiva. A representação da 
Universidade em Instâncias Populares surgiu, em um primeiro momento, para identifi car a Univer-
sidade nos espaços socialmente estruturados, garantidos em Entidades, Órgãos Públicos ou Privados 
em que foi pontuada a ausência ou a relativa participação nas representações citadas na pesquisa. 
Outro registro evidenciou a preocupação da Instituição na elaboração de estratégias, voltadas para a 
formação de laços com a população rural, como forma de acompanhar as necessidades deste público 
e possibilitar a democratização do saber acadêmico. Em um segundo momento, fez-se a análise e 
discussão dos resultados coletados.

Palavras-Chave: Extensão; Representações Populares; Sociedade. 

Introdução
A Universidade tem um papel permanente: gerar saber de nível superior para viabilizar 

o funcionamento da sociedade, centralizando suas atividades acadêmicas em três pilares: 

Ensino, Pesquisa e Extensão. Na prática vê-se a supremacia do Ensino e Pesquisa nas dis-

cussões e produções de trabalhos acadêmicos em detrimento da atividade extensionista 

como ferramenta essencial no trinômio Ensino-Pesquisa-Extensão.

O propósito da ação extensionista é, especifi camente, entender as necessidades da so-

ciedade, estreitar relações concretas através das representações populares, vincular a Uni-
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versidade ao espaço urbano e rural, por meio da participação nos acontecimentos locais e 

das decisões que envolvem os interesses sociais. Neste contexto, como medida alternativa, 

fez-se necessário a intervenção de uma política mais participativa e incisiva da Instituição: 

As Representações dos Espaços Populares na Universidade e as Representações da Univer-

sidade nos Espaços Populares dinamizam a prática da Extensão Universitária como forma 

de aproximar a Instituição da população local. 

Representações sociais são princípios geradores de tomadas de posição ligados a 
inserções específi cas em um conjunto de relações sociais e que organiza os proces-
sos simbólicos que intervém nessas relações.

Pereira de Sá (1998).

São modalidades de conhecimentos práticos orientados para a comunicação e 
para a compreensão do contexto social, material e ideativo em que vivemos. São, 
consequentemente, formas de conhecimento.

Doise (2002).

Na pesquisa aplicada no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Para-

íba, da cidade de Areia, na forma de diagnóstico foram levantadas informações inerentes 

a este tema, delimitando-o nos seguintes tópicos: quais as Representações que o Centro de 

Ciências Agrárias têm na cidade de Areia na visão dos seus gestores, e das Entidades locais; 

se há ou não participação da Universidade de forma efetiva; que importância tem ou teria 

a participação da Universidade nas Entidades pesquisadas. Foram pesquisadas, também, 

as comunidades urbana e rural, atribuindo aos entrevistados as seguintes perguntas: Se 

conheciam a Universidade e se tinham sido benefi ciados com alguma ação da Universidade, 

e de que forma a Universidade poderia colaborar para uma maior participação na cidade, 

nas comunidades e assentamentos rurais.

A pesquisa delineou-se sobre os aspectos políticos, econômicos e sociais a fi m de investigar 

e retratar a dinâmica extensionista das Representações Sociais como forma de aproximar 

a população da Universidade e vice-versa.

Objetivos
A pesquisa na forma de diagnóstico visou investigar a atuação do campus II da Uni-

versidade Federal da Paraíba, a partir das representações sociais que a Instituição tem na 
sociedade, a fi m de promover o resgate da sua função social no âmbito da Extensão.

A análise buscou identifi car e pontuar as Entidades Públicas e Privadas em que a 
Universidade tem representação ou participação, nos espaços urbano e rural, bem como 
a dinâmica em que se estabelece o processo de aproximação entre a comunidade e a Ins-
tituição de Ensino. 

Diante disto, a proposta desta pesquisa sob o prisma da avaliação visa a substituir o 
trinômio em vigor, que centraliza o saber na Instituição de Ensino Superior: Universidade-
Saber-Universidade para um movimento democrático e linear do saber: Universidade-
Saber-Sociedade.

Metodologia
A pesquisa envolveu quatro cenários temáticos com públicos específi cos: o campus II 

da Universidade Federal da Paraíba, representado por docentes, chefes de departamentos 
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e diretor da instituição; as Entidades Públicas e Privadas: Pólo Sindical da Borborema, 
Emater Regional, Instituições Financeiras (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), 
Agência de Correios e Telégrafos, Projeto Cooperar Paraíba, Prefeitura Municipal de 
Areia, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Agência local do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE); Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
e Patronal de Areia/ Associações Rurais, a citar o Sítio Gruta de Cobra, Sítio Esperança, 
Sítio Lagoa de Barro, Macacos e Furnas, Comunidade Rural São Tomé II, Sítio Santana, 
Sítio Chã do Santo Antônio, Sítio Tapuia, Sítio Velho, Sítio Mata Limpa, Lajes- Chã da 
Pia, Sítio Mazagão e Sabueiro Caiana e as Áreas de Assentamentos Manuel Joaquim, 
Socorro-Usina Santa Maria, Engenho Cipó e União-Distrito Santa Maria e membros da 
Sociedade Civil, moradores da cidade e comerciantes. 

A metodologia consistiu no uso permanente da coleta de dados, da aplicação de quatro 
questionários distintos através de entrevistas estruturadas, abordando questões referentes 
às Representações Sociais para cada público analisado: Gestores do Centro de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal da Paraíba; Representantes ativos das Entidades Públi-
cas e Privadas; Pequenos produtores rurais, Presidentes de Sindicatos e das Associações, 
além da população da cidade.

Sob o aspecto quantitativo foram pesquisados, no período de 40 dias, 45 entrevistados 
sendo dez da sociedade civil, 20 presidentes de Associações e Sindicatos, nove Entidades 
e seis representantes da Universidade Federal da Paraíba. 

A pesquisa, em primeiro momento, pontuou a observação das representações sociais 
que a Universidade tem ou que poderia ter, a partir de fontes disponíveis nos meios de 
comunicação, a citar a internet, consultas às páginas sobre representações populares e 
do Campus II da Universidade Federal da Paraíba.

No segundo momento, foram lançados os questionários a cada público com a preo-
cupação de descobrir a relação do campus II da Universidade Federal da Paraíba com a 
comunidade, incluindo nesta análise as Entidades Públicas e Privadas. Esta ação foi uma 
preocupação surgida a partir do desencadeamento das representações sociais, como forma 
de integrar a comunidade à Universidade tendo como veículo as instâncias da sociedade. 

Os contatos com os produtores rurais ou presidentes de Associações e Sindicatos foram 
feitos com o suporte da Prefeitura Municipal de Areia junto à Secretaria de Agricultura, 
que repassou a lista das comunidades e áreas de assentamentos rurais existentes do en-
torno da cidade para a localização dos agricultores.

No terceiro momento, a pesquisa dimensionou-se com o trabalho de campo promo-
vendo as entrevistas direcionadas a cada público.  

Quanto às instâncias pesquisadas, a via de acesso foi a entrevista direta sem resistência, 
com a aceitação de todos os representantes das Entidades citadas.

Com relação às informações colhidas na Universidade, seis representantes entrevistados 
forneceram alguns dados referentes às representações e participações sociais existentes.

De posse destes dados, foram realizadas a análise e discussão das informações levantadas. 

Resultados e Discussão
Para melhor identifi car as Representações Sociais estudadas, foram entrevistadas 45 
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pessoas, pertencentes a quatro grupos específi cos: representantes de Entidades locais, de 

Sindicatos e Associações Rurais, da comunidade urbana e da Universidade.

Em entrevista com o representante da Universidade, o diretor do campus II, consta-

tou-se a participação do Centro de Ciências Agrárias em diversas instâncias da Sociedade: 

EMATER-PB (Conselho Administrativo de João Pessoa), Conselho Federal de Medicina 

Veterinária (CRMV), Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA-

PB, Delegacia Federal de Agricultura, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável de Areia-PB e Instituições Financeiras. Segundo o representante da Universi-

dade na pesquisa, o campus II deveria intensifi car e promover ações que possibilitassem 

uma participação mais direta com as Entidades locais e, sobretudo, com a população do 

município de Areia.

No âmbito das participações populares, a Universidade estabelece alguns laços de coo-

peração com a comunidade, a exemplo do Projeto Cursinho Pré-Vestibular Comunitário 

ligado ao Programa Conexões de Saberes do Ministério da Educação (SECAD/MEC) que 

benefi cia 80 jovens oriundos de camadas populares de Areia e das cidades de Algodão de 

Jandaíra e Remígio.

A princípio, foram perguntados às nove instâncias da Sociedade pesquisadas, Instituições 

Financeiras (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), Empresa Estadual de Pesquisa 

Agropecuária (EMEPA-PB), Projeto Cooperar Paraíba, Pólo Sindical da Borborema, EMA-

TER Regional, Prefeitura Municipal de Areia, Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável e Agência local do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), 

se há participação da Universidade nestas  entidades. Cinco delas responderam que sim, ou 

seja, que a Universidade atua de forma signifi cativa no intercâmbio de eventos, circulação 

de produtos e serviços, a exemplo da EMEPA, Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária, 

como Entidade ativa, através de parceria contribuindo nas seguintes áreas: bovinocultura, 

apicultura, caprinocultura, fruticultura, culturas alimentares, condimentares e forragicul-

tura, cada uma delas com professores nas representações. Três instâncias responderam que 

existe a participação, embora de forma reduzida ou mesmo ausente, a exemplo do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, em que a Universidade apresenta espaço 

permanente nas reuniões do Conselho, como consta em seu Regimento Interno, porém, 

momentaneamente, sem representante, que poderia contribuir para a elaboração de projetos 

voltados à resolução dos problemas do homem do campo, ou mesmo para a integração do 

conhecimento de pequenos produtores e demais entidades que caracterizam o Conselho. 

Apenas uma entidade foi desfavorável, respondendo que não há participação da Universi-

dade, embora existam grandes interesses em fi rmar parcerias com aquela Instituição.

 Constatou-se, nesta primeira análise, que 50% dos entrevistados demonstraram insatis-
fação na participação da Universidade nas Entidades, para eles a Instituição não contribui 
para as discussões proferidas em Conselhos ou reuniões em que são debatidos problemas 
locais e regionais, cuja participação da Universidade seria importante. 

Sob este aspecto, segundo o representante da UFPB, o vice-diretor do campus II, o que 
falta para que a universidade tenha uma maior participação nas representações sociais é uma 
política governamental que possibilite as condições necessárias para o trabalho das repre-
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sentações, tais como um transporte de locomoção direcionado às atividades de extensão. 
No levantamento feito com os 20 presidentes de Associações de Pequenos Produtores 

Rurais e Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e Patronal de Areia-PB, frente às Comunidades 
e Áreas de Assentamento, verifi cou-se que apenas 15% dos entrevistados não conhecem a 
Universidade e nem a comunidade foi benefi ciada com alguma ação da Universidade. 

Constatou-se que 85% dos entrevistados já foram benefi ciados com alguma ação da 
Universidade através de parcerias feitas com as comunidades rurais e áreas de assentamento 
centralizadas na distribuição de mudas para o plantio, análise de sementes, produção de 
hortaliças, cursos intensivos sobre adubos orgânicos e práticas de bovinocultura, técnicas 
de refl orestamento e análises de solos.

Este resultado refl ete a participação ativa da Universidade em áreas rurais, sobretudo no 

campo da Extensão. A ação assemelha-se ao posicionamento de Buarque (1994): 

como uma tentativa de resgatar o trabalho extensionista, de abolir o conhecimento 
que aprisiona a Universidade, a qual se organiza em unidades efi cientes na produção 
do saber, fechada em departamentos especializados.

Abrir parcerias, promover tecnologias que benefi ciem a comunidade, é uma tarefa de 
campo social que a Universidade precisa desempenhar, objetivando a aproximação da 
sociedade à realidade universitária.

No questionário aplicado ao componente urbana, o nível de participação da Universidade 
difere dos resultados registrados na área rural, pois se comprovou que 70%  dos entrevistados 
não foram benefi ciados por qualquer ação da Universidade. Para eles, o meio opcional e viável 
seria a promoção de cursos intensivos sobre as seguintes áreas de conhecimento: horticultura 
através de produções de hortas voltadas para merendas escolares, produção de artesanatos, 
manipulação e processamento de alimentos, informática, dentre outras. Os entrevistados 
também citaram a necessidade de realizar eventos, como Feiras de Ciência e Tecnologia, 
preferencialmente em Escolas Públicas de Ensino Fundamental e Médio da cidade.

O campus II da Universidade Federal da Paraíba envolve o Centro de Ciências Agrárias 
que oferece três cursos nas áreas de Agronomia, Zootecnia e Ciências Biológicas.  O campus 
atua especifi camente na área rural, mas este aspecto não exclui esta universidade do seu 
envolvimento com as Entidades Públicas e Privadas que trabalham com o universo agrário 
e a comunidade local, que exige uma aproximação da Instituição de Ensino, através de 
cursos específi cos às ciências agrárias. 

O resultado veio mostrar o isolamento ainda existente do campus universitário de 
Areia-PB junto à comunidade urbana, que percebe a ausência da Instituição na expansão 

de conhecimento ou divulgação e administração de eventos.

Conclusão

Sob a forma de investigação foram identifi cados e delineados, num primeiro momento, os 

principais questionamentos da sociedade em resposta às grandes limitações da Universidade. 

Um dos problemas levantados foi a relativa participação ou ausência de ações e estratégias 

que aproximem a Universidade da Comunidade, principalmente da área urbana, a qual 

exige cursos preparatórios, eventos, exposições, palestras temáticas realizadas na cidade e 
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no próprio espaço universitário; segundo os entrevistados, estas práticas seriam uma forma 

de a Universidade contribuir para a criação ou expansão de novos conhecimentos. 

Outro aspecto evidenciado foi o elevado desequilíbrio da Universidade na interação com 

a EMATER Regional de Areia, Prefeitura Municipal e Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

e Patronal, sobretudo no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, em 

que a Universidade apresenta assento com direito a participar de todas as decisões que 

envolvem os problemas do homem do campo. Neste espaço são discutidas melhorias para 

os trabalhadores rurais como elaboração de projetos. E a ausência do Representante legal 

da Universidade no Conselho é tida como um contra-senso frente às articulações para a 

construção de propostas voltadas para o desenvolvimento rural.

Numa tentativa de pontuar as ações existentes do meio acadêmico com o espaço rural, 

representantes de Associações, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Sindicato Patronal rei-

vindicam ações da Universidade que visem a democratização do saber acadêmico, refl etidas 

através de visitas ao campo, integrando estudantes, professores e agricultores; capacitação 

de agricultores, distribuição de mudas e cursos intensivos. Estas ações foram algumas das 

abordagens expostas por presidentes de Associações e Sindicatos.

Os resultados obtidos nesta pesquisa contribuem para a construção de uma nova visão 

da Extensão Universitária como prática permanente na aproximação da Universidade Fe-

deral da Paraíba às comunidades urbana e rural. Esta postura dinamiza o aspecto político 

das Representações Sociais no espaço Universitário como forma de integrar instâncias e 

a sociedade organizada, promovendo a ruptura do movimento cíclico do saber que ainda 

perdura em diversas Instituições Públicas de Ensino Superior, centralizado no trinômio 

Universidade-Saber-Universidade, em que o saber torna-se aprisionado dentro da Insti-

tuição. Em suma, a proposta desta pesquisa visa substituir o trinômio em vigor, para um 

movimento democrático e linear do saber: Universidade-Saber-Sociedade.
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Introdução

O mundo atual é cada vez mais plural, denso em informações e mudanças. O aluno 

egresso de escola pública, por hipótese, é um aluno ainda alheio a tantas mudanças, apesar 

de um contato com a internet mais natural do que a geração anterior ao ano 2000.

O professor, também mergulhado em aulas para complementar o salário, nem sempre 

consegue acompanhar essa construção. Cabe como desafi o na atividade de extensão, tentar 

ultrapassar o choque entre as demandas de um pré-vestibular e os défi cits do estudante. Ao 

mesmo tempo, é preciso mudar a noção de que o estudante de periferia está sendo acultu-

rado. O que há é uma troca de saberes, uma transculturação, conceito que elucida tanto as 

relações inter-povos quanto as relações indivíduo-sociedade. Por esse prisma, tentaremos 

divisar o horizonte do Novo Mundo que já chegou.

O negro está na origem do Homo sapiens, dele derivando por integração todas as demais 

etnias que se espalharam pela Eurásia, adquirindo, em integração com o meio ambiente, 

uma fenotipia diversa.

Obviamente, infere-se que o homem caucasóide (branco) vem do homem negro. Tal 

inferência já é mais que sufi ciente para dirimir qualquer preconceito racial. O que ocorre 

é mais uma questão de visão de mundo coletiva herdada de um modelo que optou pelo 

idealismo, ou seja, pela busca incessante da pureza. Essa ideologia começa com Sócrates 

quando este inaugura a metafísica, a qual opõe ao mundo das aparências o mundo da es-

sência, sendo este último tido como verdadeiro. Uma tal visão vem contrapor-se à tradição 

dionisíaca de exaltação das pulsões humanas (instinto). Isso implica em uma noção de 

existência como tragédia, segundo Nietzsche, considerando que na vida tem-se a crise e a 

decadência do ser humano, ao longo do tempo (apud Ferez, 1999).

Ao optar pelo idealismo socrático, tanto as instituições governamentais quanto as reli-

giosas (Cristianismo) passaram a investigar a pureza da raça, considerando se havia alma 

ou não, no caso do negro visto pelo europeu, a fi m de justifi car a sua escravidão.
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Com o advento da Ciência Antropológica no século XIX que, inclusive, servia para 

exaltar o nacionalismo dos estados recém-criados na Modernidade, buscou-se a descri-

ção de uma genealogia histórico-mitológica, pelo crivo dos métodos científi cos. Homens 

como Gobineau, cujas idéias assessoraram ciências aplicadas, a exemplo da Geopolítica 

para enfatizar a superioridade da Europa em detrimento dos demais povos. Isso ocorreu 

de forma pretensamente idealista e catequética, se pensarmos em seus desdobramentos e 

imbricações com Igreja, Estado e Filosofi a Positivista.

Países foram colonizados e invadidos sob a justifi cativa de que seus povos autóctones 

eram “selvagens”, “canibais” e “primitivos”. Mais adiante, uma visão mais atenuante dos fatos 

antropológicos fi ltrou essa gritante agressão sob a etiqueta da aculturação, como se povos 

“primitivos” e “isolados” apenas recebessem dádivas e contribuições dos “colonizadores”. 

Ora, todo contato inter-povos é transcultural (Rama, 2001), na medida em que ocorrem 

intercâmbios em todos os sentidos, além do que não há propriamente etnia pura, pois 

a história de gestação de um povo é um processo de imigração, anexação de territórios, 

lutas, dialetos e fi xação de normas por métodos artifi ciais, a exemplo da criação de línguas 

nacionais, resultado de uma eleição do dialeto falado pela minoria dominante do país, já 

que a idéia de Estado Nacional é recente (a partir da Revolução Francesa).

Essa colocação foi feita para fazer frente à ideologia do branqueamento, ou processo de 

embranquecimento, de que fala Silva (1996) em Relações Étnicas em Educação de Jovens e 

Adultos.

Isso posto, não é ser condescendente reconhecer o lugar do estudante brasileiro oriundo 

de escola pública e baixa renda como algo de original e que, portanto, não precisa adequar-

se a nenhum modelo de comportamento apreciado por acadêmicos e elite. Também não 

há uma cultura isolada, visto que toda sociedade constituída como povo está sempre em 

processo de intercâmbio.

Uma manifestação cultural mais permanente como o Carnaval, por exemplo, é diferente 

para gerações diversas no tempo. A geração da década de 50 brincava o Carnaval diferente-

mente da geração dos anos 90. Não há esse imobilismo tão apregoado pelos puristas. Não 

é o caso, então, de os estudantes de universidade oriundos de escolas públicas terem que 

optar entre renunciar às origens ou não integrar-se a uma cultura acadêmica. O estudante 

pode muito bem optar pelo melhor de cada universo, pois mesmo a sua comunidade tem 

costumes que já não fazem parte desse aluno.

Ora, a aculturação supõe que um povo apenas recebe o que o dominante oferece, 

quando não é verdade. A transculturação é o fenômeno de troca entre os povos, noção 

esta que pode permear a relação atual entre comunidades populares e saberes acadêmicos. 

Das comunidades surgiram os principais elementos culturais musicais de renovação, tais 

como o samba, o rock o reggae, o maracatu, o rap e o hip-hop. Todavia, o estudante da 

comunidade que pleiteia uma vaga na universidade não tem necessariamente que optar 

por um pertencimento único a um dos dois espaços (comunidade ou universidade), haja 

vista que o sujeito conectado é plural. Isso é um processo inerente à pós-modernidade — a 

diluição das certezas e convicções, porque há muitas perspectivas a serem consideradas.
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A experiência de um pré-vestibular na periferia

Pela primeira vez em um Programa de Extensão, a UFPE leva a uma região de periferia 

um curso de pré-vestibular antecedido de um processo de nivelamento de alunos.

Os alunos interessados em participar do referido curso teriam que atender a critérios 

pré-estabelecidos pela Comissão de Jovens do Grupo Crescendo no Morro em Casa Amarela, 

na zona norte do Recife. Entre os critérios há: a) morar no Morro; b) ser aluno de escola 

pública; c) preencher as primeiras 100 vagas oferecidas.

No ano de 2005 foram feitos os nivelamentos em todas as áreas do saber, sendo que, ao 

longo do curso, houve uma considerável evasão. Em 2006, o curso de pré-vestibular iniciou-

se em abril com duas turmas de 50 alunos cada, sendo denominada Turma I aquela que 

passou pelo nivelamento em 2005, e turma II a que não teve nivelamento.

A Turma II tem demonstrado maior grau de difi culdade tanto no aprendizado quanto 

na freqüência às aulas, além de um maior descompromisso com as atividades requeridas, 

a ponto de atingir uma evasão tal, que culminou com a formação de uma única turma a 

partir de julho. Durante os folguedos de São João, que no Morro ocorrem no mês de ju-

nho inteiro, a evasão alcançou seu nível mais crítico. Os professores do pré-vestibular são 

alunos graduandos da UFPE, entre bolsistas do projeto Conexões de Saberes e voluntários. 

Os alunos do Morro que não faltam têm como estímulo a isenção do pagamento da taxa 

do vestibular no fi m do ano. Mesmo assim, aproximadamente 20%, não freqüentam todas 

as aulas.

Quadro 1

março julho

alunos 100 69
Taxa de evasão dos alunos pesquisados: 31%

Essa pesquisa busca compreender o universo desses alunos, na tentativa de criar fu-

turamente métodos mais apropriados de aproveitamento do curso oferecido, haja vista 

a dedicação dos professores e a preocupação do governo em incluir a periferia no espaço 

acadêmico. Para tal, procedemos a dois questionários sucintos que consideram desde a visão 

que esses alunos têm da escola pública até o nível de consumo ou não de bens materiais 

eletrônico-digitais, que fazem parte do homem contemporâneo visto como sujeito-conec-

tado, ou seja, em contato com o outro via internet ou via celular.

Do questionário

Vinte alunos responderam ao questionário sem precisarem identifi car-se para ter maior 

liberdade na resposta (vide questionários I e II, no anexo).

Pesquisa I

Apresentamos os resultados a seguir, relativos à pesquisa I
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Tabela 1 – Avaliação do nível de qualidade da Escola Pública

conceito %
ruim 35

razoável 35

boa 25

ótima 0

não opinou 5

Fonte: dados primários. Julho de 2006

Tabela 2 – Lê em casa

frequência %
sempre 45

às vezes 20

pouco 10

Fonte: dados primários. Julho de 2006

Tabela 3 – Diversão

meio %

sempre às vezes pouco nunca

jornal 20 35 15 15

novela 25 25 20 30

                Fonte: dados primários. Julho de 2006

Tabela 4 – Bens eletrônicos

sim (%) não (%)

DVD 65 35

telefone convencional 50 50

computador 15 85

Fonte: dados primários. Julho de 2006

Tabela 5 – Etnia*

etnia %
negro 40

branco 20

moreno claro 5

multiétnico 5

não respondeu 30

Fonte: dados primários. Julho de 2006

Tabela 6 – Gênero

gênero %
masculino 45

feminino 55

Fonte: dados primários. Julho de 2006
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Tabela 7 – Distribuição dos alunos por área do curso pretendido 

áreas  %
humanas 20

exatas 10

saúde 20

aplicadas 40

Fonte: dados primários. Julho de 2006

Tabela 8 – Noção do curso pretendido

sim não pouco

45,00% 10,00% 45,00%

Fonte: dados primários. Julho de 2006

Tabela 9 – Difi culdades enfrentadas no curso pré-vestibular

aspectos difi culdades enfrentadas %

aspectos objetivos livros 5

tempo 15

matemática e física 15

matemática e química 5

Física e química 15

ciências exatas 25

ciências humanas 10

redação 10

Total 100

Aspectos Subjetivos preocupação com o emprego 15

falta de interesse próprio 35

difi culdade para aprender todas as matérias 35

jornada de estudo 15

total 100

Fonte: dados primários. Julho de 2006

Pesquisa II
1) Auto-avaliação da participação no curso pré-vestibular:

a) satisfatoriamente 12,50%

b) com difi culdades 18,75%

c) razoavelmente 62,50%

2) Tempo dedicado ao estudo

a) nenhum 18,75%

b) duas horas 25,00%

c) quatro horas 12,50%
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3) Renda Familiar

a) R$ 100,00 25,00%

b) um salário-mínimo 25,00%

c) mais de R$ 500,00 6,25%

4) Condição de ocupação
a) Trabalha 25,00%

b) N ão trabalha 75,00%

5) Filhos
a) sim 31,25%

b) não 68,75%

6) Estudam em grupo
a) sim 25,00%

b) não 75,00%

7) Inscrevem-se em concurso público
a) sim 81,25%

b) não 18,75%

8) Pretendem ser funcionários públicos
a) sim 93,75%

b) não 6,25%

9) Pretendem ter um negócio próprio
a) sim 56,25%

b) não 43,75%

10) Compram livros
a) sim 37,50%

b) não 62,50%

11) Tipo de livros comprados
a) novos 6,25%

b) novos e usados 6,25%

c) usados 31,25%

12) Principal lazer
a) música 18,75%

b) passeio 12,50%

c) estudo 6,25%

d) conversar 6,25%

e) TV 25,00%

f) outros 18,00%

13) Horas dedicadas ao sono
a) 7h 31,25%

b) 8h 37,50%

c) 10h 18,75%

14) Têm orgulho de ser brasileiro
a) sim 93,75%

b) não 6,25%

15) Têm orgulho de ser nordestino
a) sim 100,00%

16) Têm orgulho do sotaque
a) sim 100,00%
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17) Os pais gostam de ler
a) sim 50,00%

b) não  50,00%

18) Os pais incentivam a entrar na universidade
a) sim 93,75%

b) não 6,25%

19) Pretendem seguir o padrão
a) da juventude universitária tra-
dicional

6,25%

b) da comunidade 6,25%

c) próprio 87,50%

Análise dos dados de maior índice 
obtido nas pesquisas

Pesquisa I

Do total dos entrevistados podemos dizer que o tipo padrão dos alunos do Curso Pré-

vestibular promovido pelo Programa Conexões de Saberes junto ao Grupo de Jovens do 

Crescendo no Morro, 55% são mulheres, 40% consideram-se negros, 55% consideram a 

escola pública ruim, 45% lêem sempre, 65% têm DVD, 50% têm telefone convencional e 

15% têm computador. Maior percentual de curso por área está nas ciências aplicadas (40%); 

45% tem clareza do curso pretendido. Dentre os aspectos subjetivos o de maior índice é a 

falta de interesse próprio, aliada à difi culdade para aprender todas as matérias; e dentre os 

aspectos objetivos a maior difi culdade refere-se às ciências exatas. 

Pesquisa II

62,5 % acompanham razoavelmente o curso pré-vestibular; 25% estudam duas horas por 

dia; 25% ganham um salário-mínimo; 75% não trabalham; 68,75% não têm fi lhos; 75% 

não estudam em grupo; 81,25% inscrevem-se em concursos públicos; 50% dos pais gostam 

de ler; 93,75% dos pais incentivam a entrar na universidade e 87,5% dos entrevistados 

pretendem seguir um padrão sócio-comportamental próprio no âmbito da universidade. 

62,5% não compram livros; 25% têm como principal lazer a televisão; 37,5% dormem 8 

horas por dia; 93,75% têm orgulho de serem brasileiros; 100% têm orgulho de ser nordes-

tinos e 100% têm orgulho do sotaque.

Inferências

Podemos inferir que os entrevistados possuem uma elevada auto-estima, não estão 

presos a um pertencimento único, consideram que o estudo é defasado na escola pública, 

procuram uma estabilidade no emprego público. Em relação aos estudos, mais da metade 

não compra livros, a maior parte estuda duas horas por dia e um quinto da turma não tem 

tempo de estudar em casa. A maioria não tem fi lhos, é negra, do gênero feminino e não 

trabalha, ou seja, depende economicamente dos pais ou de terceiros.
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A visão dos alunos

Em geral, os alunos alegaram que “tem um ensino ‘defazado’ na questão de não gostarem 
de explicar muitas vezes o ‘assunto’, não são todos os professores, mas principalmente os 
de ciências exatas. Eles acham que não têm a obrigação de ‘ensina’, mas sim de aprovar”. 
Acham que “não há um interesse do aluno em ‘aprende’ (...) O aluno passa três anos no 
ensino médio e não ‘ver’ todo assunto, imagine em seis meses ou um ano”. A maioria dos 
professores da escola pública são “desmotivados, despreparados e há falta de material di-
dático. Os alunos são alienados e despreparados”. Há greves e os alunos não têm o mesmo 
nível de quem estuda em escola particular. Os professores de Física e Química deveriam 
ser mais qualifi cados. Alguns acham que a culpa é do governo por “novas leis e medidas 
de que nenhum aluno pode reprovar, (...) essa história de Brasil Alfabetizado é só pra 
estatística, porque existe pessoas que ‘concluiu’ o ensino médio que ‘é igual’ à 6ª série no 
ensino fundamental”.

Conclusão
Com efeito, as redes sociais de que fala Souza e Silva (2003) são as que mais interessam 

ao aluno da escola pública, como compensação à defi ciência na construção dos conteúdos. 
Já na fase de pré-vestibular há uma certa apreensão entre o possível desenraizamento e a 
competição desigual com as classes privadas e Rumo ao Vestibular.

Os alunos que participaram do nivelamento foram mais auto-críticos e politizados, 
admitindo que não cabe apenas à escola, mas também ao aluno o papel de aprender e 
procurar estar apto às exigências do nosso tempo. A rede familiar teve algum impacto na 
questão do tempo de estudo.

Quando não há estágios de nivelamento de turma, a defasagem do ensino público e as 
demandas do pré-vestibular ampliam o insucesso do empreendimento.

Apesar das difi culdades, alguns alunos conscientizam-se de que não devemos desistir, 
pois todo início é traumático enquanto processo, até que se instale uma otimização, o que, 

aliás, só faz desses guerreiros verdadeiros super-heróis.
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Introdução
Em nossa pesquisa, buscamos relacionar o objetivo do Programa Conexões de Saberes: 

diálogos entre a universidade e as comunidades populares com o tema escolhido, Repre-

sentação da Universidade pelos grupos sociais populares. Diante desse tema, realizamos nossa 

pesquisa em comunidades distantes geografi camente da Universidade Federal da Bahia-

UFBA, visando avaliar se a distância geográfi ca aumenta o obstáculo que separa estes jovens 

da universidade pública, uma vez que as comunidades próximas são alvo de constantes 

pesquisas e tem uma percepção mais concreta da instituição. O fi o central que deu forma 

à construção dessa pesquisa foi à investigação de conceitos propostos pelo tema, dessa for-

ma analisamos diversas defi nições em torno de representação e grupos sociais populares. 

No campo da psicologia social encontramos o conceito de Serge Moscovici (1985) sobre 

representação, que diz respeito a um conjunto de opiniões formadas num processo ativo 

e constante na imaginação do indivíduo, em um contexto social a partir da tentativa de 

conhecer a realidade, geralmente a qual não pertence no momento. Segundo Moscovici:

 Por representações sociais queremos identifi car explicações e afi rmativas que se 
originam na vida diária no curso de comunicações interindividuais são equivalentes 
em nossa sociedade, aos mitos e sistema de crenças das sociedades tradicionais 
poder-se ia dizer que são a versão contemporânea do senso comum. O ato de rep-
resentar não deve ser encarado como um processo passivo refl exo na consciência de 
um objeto ou conjunto de idéias, mas como construção do dado em um contexto 
de valores, reações, regras e associações. Não se tratam de meras opiniões, atitudes, 
mas de “teorias internalizadas”, que servirão para organizar a realidade. A função 
da representação é tornar familiar o não familiar numa dinâmica em que objetos 
e eventos são reconhecidos e compreendidos com base em encontros anteriores, 
em modelos.

E da sociologia adotamos a defi nição de Anthony Giddens (2000:691) para quem grupos 

sociais são um:conjunto de indivíduos que interagem de modo sistemático com os outros. Os 
grupos podem ir de associações muito pequenas a organizações em grande escala ou sociedades. 
Seja qual for o seu tamanho, uma das características próprias de um grupo é a de seus membros 
terem consciência de uma identidade comum.

Apoiados por estes conceitos, fi zemos entrevistas com jovens a partir de 16 anos, para 

pesquisar, registrar e refl etir sobre a imagem que estes têm ou fazem das universidades 
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públicas, em especial da Universidade Federal da Bahia. Entrevistamos membros de grupos 

organizados por um objetivo comum, de cunho religioso, esportivo e cultural, localizados 

em três bairros populares de Salvador-BA: Cosme de Farias, São Caetano e Fazenda Grande 

do Retiro. Dentro desses três bairros, pesquisamos quatro tipos de grupos sociais populares, 

sendo eles: de igrejas católicas, de igrejas evangélicas, de capoeira e de futebol. Visto que 

a maioria da população que reside nas comunidades populares em Salvador é oriunda de 

escolas públicas, incluímos uma questão sobre ações afi rmativas (política de cotas) no 

questionário para verifi car se esta questão étnico-social infl uenciaria na representação que 

estes jovens produzem sobre a universidade.

No decorrer do trabalho, tornou-se imprescindível a conceituação de “comunidades 

populares”, já que tínhamos que atender às especifi cidades geográfi cas do grupo pesqui-

sado dentro do nosso tema, visto que o grupo social deveria estar contido no contexto de 

comunidade popular, que em Salvador-Bahia, denomina-se “bairro popular”. Em Salvador, 

os bairros populares não estão restritos a uma área específi ca, dominando toda a cidade, da 

periferia ás proximidades dos bairros de classe média e alta. A busca de conceitos de comu-

nidade popular tem provocado inúmeras discussões em reuniões da equipe do Conexões 

- UFBA. Segundo Florentina Souza (2005), coordenadora geral desta equipe:

... a própria expressão comunidade popular tem conduzido a uma série de debates 
intensos nas diversas áreas de saber. Como todo conceito que se propõe a cobrir 
uma quantidade de pessoas e situações diferentes, este parece apontar para uma 
possibilidade fi ctícia de agrupar realidades diferenciadas, homogeneizando-as. 
Segundo alguns autores, o qualifi cativo “popular” foi cunhado e expandido pelas 
elites dominantes para marcar distinção entre pessoas e/ou segmentos sociais 
e/ou culturais de classes empobrecidas. No Brasil, o termo popular está vincu-
lado não apenas ao não nobre, mas também aspectos culturais e ou vivenciais 
ligadas tradições não européias. Daí noções diferentes como povo e popular, no 
Brasil, estarem majoritariamente associadas a índio ou afrodescendentes e, por-
tanto, segundo um discurso hegemônico desde o fi nal do século XIX, inferiores 
e desqualifi cadas. Entretanto, não é lugar comum no Brasil o adjetivo popular 
estar associado a um sentido étnico-racial. Buscamos ler textos de alguns autores 
como Marilena Chauí, Octavio Ianni, ligados a uma tradição clássica, e ainda 
Milton Santos, na tentativa de melhor compreendermos o sentido da expressão. 
A maioria dos textos relaciona estas comunidades à vida urbana e defi ne-as pela 
falta: falta de equipamentos urbanos na área de saúde, educação e infra-estrutura 
e pela presença da repressão e da violência.

Percebemos, assim, que “comunidade popular” é o espaço habitado por pessoas de baixo 

poder aquisitivo e grandes defi ciências na área de infra-estrutura (saneamento, transportes, 

educação, saúde, segurança e comunicação), além da existência de altos índices de desem-

pregados e trabalhadores do mercado informal, sendo também constantemente vistos como 

marginais e/ou indivíduos que não inspiram qualquer grau de confi ança, perante o resto 

da sociedade. No que diz respeito a aspectos comportamentais, “os populares” apresentam 

uma forte cultura oral, pré-disposição ao cooperativismo na resolução de problemas en-

contrados no bairro e fortifi cação das relações interpessoais.



54   Grandes Temas do Conexões de Saberes

Materiais / Métodos e Discussão 
Para o desenvolvimento da pesquisa, elaboramos um questionário, dividido em cinco 

itens, com perguntas simples e subjetivas. No primeiro item, procuramos identifi car o 
indivíduo com a comunidade e com o grupo social a que pertence, levando em considera-
ção também a idade. Indagamos, no segundo item, se os entrevistados conheciam alguém 
que estuda em uma universidade pública, pois assim poderíamos mensurar o grau de co-
nhecimento dos entrevistados, para saber se são ou não infl uenciados por universitários.  
Daí, desenvolvemos o terceiro ponto, que especula o que os entrevistados pensam sobre as 
universidades públicas e percebemos, após uma breve análise, que há uma grande relação 
no que diz respeito à representação mais objetiva dos entrevistados que sofrem infl uência 
de universitários, ainda que estes fi zessem parte de grupos sociais distintos, mostrando, 
assim, que os indivíduos mantém relações com vários grupos e esses grupos, ainda que 
informais, exercem grande infl uência sob outros grupos, mesmo que os entrevistados 
vislumbrassem essa instituição como algo grandioso e restrito, que pouco insere aqueles 
advindos de comunidades populares.

Uma vez que as universidades públicas instituíram políticas de ações afi rmativas, as quais 
permitem a inserção do sistema de cotas para estudantes de escolas públicas, afro-descen-
dentes, indígenas e remanescentes de quilombolas e dando continuidade a nossa pesquisa 
respaldada pelos dados anteriores, elaboramos a quarta questão que se subdivide em dois 
itens. O primeiro questiona objetivamente a respeito do conhecimento dos entrevistados 
sobre políticas de ações afi rmativas, especifi camente as cotas, que incentivam os jovens de 
comunidades populares a adentrar na universidade. O segundo subitem desta temática 
indagava aos jovens quanto à sua posição diante do sistema de cotas e, para ter uma maior 
possibilidade de análise dos dados, solicitamos uma justifi cativa. A partir das análises dessas 
justifi cativas, percebemos que a maioria dos jovens pesquisados é contra o sistema de cotas 
e isto, segundo nossa interpretação, refl ete as distorções e infl uências ideológicas, veicula-
das principalmente pela mídia, na produção de representações sobre as ações afi rmativas, 
mostrando-se claramente nas justifi cativas dos entrevistados como pode ser vista nas que 
citamos a seguir: “Concordo que existam cotas, mas não para negros, indígenas ou coisa 
parecida. O mais justo a meu ver deveria existir somente cotas para alunos oriundos de 
escolas públicas independente de sua cor”. (M. P. 22 anos);

Todos se esforçam para entrar e conseguir uma vaga, não deve ter essa seleção por 
cor. O mérito é de quem tiver a maior nota. Essas cotas são uma forma de continuar 
a discriminação. O ensino da escola pública deixa a desejar, mas devemos correr 
atrás para com seus esforços e conhecimentos chegar a universidade. Esse sistema 
é injusto.” ( J. G. 20 anos). 

Dentre os argumentos mais utilizados pelos que são contra as Cotas na Universidade 

Pública destacam-se o do mérito acadêmico e o da igualdade dos direitos. O primeiro 

argumento já foi derrubado, pois pesquisas estatísticas das Universidades Federais e Esta-

duais que adotaram o sistema mostram que o desempenho acadêmico dos cotistas é igual 

ou superior aos dos estudantes não cotistas. O segundo argumento não convence, já que 
a teorização da igualdade perante a lei não irá anular como em um passe de mágica as 
disparidades vividas na prática pelos afro-descendentes. Nesse contexto, as Ações Afi rma-
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tivas funcionam como um dos meios para se buscar a eqüidade já que tratar igualmente 
os desiguais é perpetuar a desigualdade. No aspecto biológico, a ciência comprovou que 
raça não existe então a classifi cação de pessoas, via genética é inútil, porém não podemos 
ignorar o caráter sócio histórico desse conceito. Esse permanece cristalizado no psicológico 
e nas práticas cotidianas da sociedade, fundamentadas em uma ideologia racista.  

No Brasil, a cor da pele e outros traços físicos constituem pretextos para descriminar 
negativamente. Isso signifi ca que ter a pele clara implica um capital simbólico que ajuda 
signifi cativamente no processo de ascensão social. Realmente, o Brasil é um país geneti-
camente mestiço e sempre existirão dúvidas sobre a defi nição da cor de uma parcela dos 
brasileiros. Porém, usar esta questão para desqualifi car propostas de políticas afi rmativas 
signifi ca curvar-se aos que reproduz em nosso país uma perversa ideologia da democracia 
racial, assumindo retóricas de apoio à mestiçagem que permitem desqualifi car aqueles que 
não apresentam fenótipo branco. O entrelaçamento entre as questões racial e social, des-
nudado nas últimas décadas pelas ciências sociais, principalmente na Bahia, signifi ca que 
para uma cota ser realmente social deve levar em consideração o perfi l racial da população 
inclusive porque a questão da desigualdade no Brasil está fortemente relacionada ao fator 
sócio-histórico raça/etnia.

Depois da análise das entrevistas quanto à posição dos entrevistados diante do sistema 
de cotas, elaboramos o último questionamento que diz respeito ao desejo dos jovens de 
se inserir em uma universidade pública. Estas são vistas como sonhos inalcançáveis, por 
motivos - elencados por eles - que vão desde a falta de qualidade do ensino público que 
abrange o ensino fundamental até o ensino médio, passando pelas difi culdades no vestibular, 
pela difi culdade de conciliar trabalho e estudo, pela carência na própria manutenção, até 
o difícil acesso ao material didático, transporte, alimentação, etc.

O questionário utilizado continha variáveis qualitativas nominais; pois os resultados são 
postos em categorias, que se distinguem em características não-numéricas e é classifi cada 
como nominal, porque se caracteriza por dados que são apenas categorias e que não podem 
ser dispostos em esquema ordenado. A escolha de variáveis qualitativas foi a mais sensata 
porque, apesar de não nos dar resultados precisos, permite uma maior capacidade de aná-
lise e interpretação dos dados, pois as respostas são diversas. Além disso, essa metodologia 
valoriza o diálogo com o pesquisado dando o devido mérito ao senso comum e ressaltando 
o respeito aos saberes formais e informais. Utilizamos o Cálculo do coefi ciente de YULE1, 
que permite apresentar uma informação e verifi car uma associação entre duas variáveis 
qualitativas. Esse cálculo permite medir se há uma relação entre duas variáveis qualitativas, 

ou seja, se uma variável interfere na outra. 

Resultados
Diante das análises dos questionários que realizamos, em campo, nos grupos pesquisados, 

constatamos a representação que os jovens fazem das Universidades Públicas. Esses relatos 

mostram imagens da Universidade Pública não só enquanto estrutura (espaço físico), mas 

também, e principalmente, a imagem dos indivíduos que circulam nessas instituições, 

por exemplo: segundo um jovem, “o ensino é mais puxado, a maioria que tá lá é branca; a 

estrutura é conservada; é difícil de chegar lá por causa do vestibular por que é muita gente 
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para poucas vagas”. (J.A. 18 anos).  Os jovens relataram ainda que estas Instituições possuem 

estrutura física decadente, com prédios sucateados e laboratórios ultrapassados, falta de 

segurança, desagregação, quanto aos horários e locais das aulas, o que impossibilita aos 

estudantes estudar e trabalhar ao mesmo tempo. No entanto, a UFBA é a mais pretendida, 

pelo fato do ensino ser gratuito e de ótima qualidade e ainda, estudar nesta universidade, 

permite ao individuo adquirir status social. Apesar das difi culdades em passar no vestibu-

lar, pois a concorrência é grande, e também como conseqüência do despreparo dos jovens 

provenientes de escolas públicas, pensa-se que a UFBA é um recinto exclusivo para jovens 

de classe média e alta, por estes terem uma melhor preparação, direcionada especifi camente 

para a inserção em uma universidade pública.

Essas representações feitas pelos jovens de comunidades populares também podem ser 

explicadas a partir da análise da teoria de Max Weber como ciência, que tem como ponto de 

partida quatro tipos de ações: A “Ação Racional com relação a um Objetivo”, a “Ação Racio-

nal com relação a um Valor”, a “Ação Efetiva” e a “Ação Tradicional”; sendo que a primeiro 

e a última são as que melhor esclarecem as representações encontradas, já que essas ações 

são ditadas pelo cálculo racional que coloca fi ns e organiza os meios necessários e no caso 

da segunda, pelos hábitos, costumes e crenças transformadas em uma segunda natureza, 

para agir conforme a tradição, o ator não precisa conceber um objeto ou um valor e nem 

ser impelido por uma emoção, obedece a refl exos adquiridos pela prática e, no entanto, 

vale ressaltar que mesmo à luz da idéias de Weber, não nos permite encaixar o fenômeno 

social em um tipo puro, este recurso é usado somente em nível analítico, entretanto, os 

tipos mais encontrados nas pesquisas foram os que destacamos acima.

Para que pudéssemos avaliar a infl uência das políticas de ações afi rmativas e sistema 

de cotas no desejo dos jovens de cursar uma instituição pública, correlacionamos os itens: 

posição deles quanto ao sistema de cotas versus desejo deles de entrarem em universidade 

pública. Para isso, utilizamos como método de avaliação o cálculo do coefi ciente de YULE 

que mede a associação entre duas variáveis, no casso as citadas acima. 

A seguir temos a tabela demonstrativa:

posição em 
relação às cotas

Deseja entrar na 
universidade pública

SIM NÃO TOTAL

favorável 14 4 18

contrário 24 8 32

total 38 12 50

Fonte: Questionário aplicado nas comunidades.

Dos cinqüenta jovens entrevistados, trinta e oito jovens desejam entrar em uma uni-

versidade pública; sendo quatorze a favor das cotas. Os vinte e quatro que se posicionaram 

contra as cotas, mas que desejam entrar na universidade, consideram essa política pública 

desigual. Mesmo se enquadrando nos parâmetros desta seleção, já que todos os entrevis-

tados são oriundos de escola pública, a maior parte é contra as Ações Afi rmativas embora 

as desconhecendo.
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Durante a pesquisa de campo, percebemos que as distintas representações que jovens 

dos diferentes grupos têm a respeito das universidades públicas estão relacionadas com 

o perfi l do grupo, especifi camente, pela origem das organizações. Por exemplo, as igrejas 

que são de matrizes européias, se aproximando mais das instituições acadêmicas, que têm 

fundamentos eurocêntricos, que ainda hoje vigoram. Enquanto que os grupos esportivos 

e culturais têm seus legados baseados na vivência e, portanto, que podem ser explicados 

por Max Weber2, em sua “Ação Tradicional”, já citada neste artigo. Aplicamos o Cálculo 

do coefi ciente de YULE, tomando como variáveis as questões que tratam da posição dos 

entrevistados quanto ao sistema de cotas e o seu desejo de adentrar uma Universidade 

Pública. Constatamos que há uma alta correlação entre estas variáveis e isso fi ca claro, 

visto que essas Políticas de Ações afi rmativas tendem a elevar a auto-estima dos jovens, 

desmistifi cando os estereótipos de que jovens de comunidades de menor poder econômico 

são incapazes de se inserir em universidades públicas, vale salientar, que aproximadamente 

80% dos vestibulandos aprovados, que concorreram pelo sistema de cotas, na UFBA, no 

Processo seletivo 2005, atingiram média superior à necessária para serem aprovados pelo 

sistema de cotas. Isso vem comprovar que estas Políticas Públicas infl uenciam diretamente 

a auto-estima dos jovens, permitindo que eles se reconheçam capazes de adentrar uma 

Instituição Pública de Ensino Superior.

Confrontando as representações com dados reais da Universidade 
Federal da Bahia

Em nossa busca por mais respostas para esta investigação, resolvemos confrontar as 

representações, em quanto relato do que os jovens de comunidades populares imaginam 

da universidade pública, com dados representativos da atual conjuntura acadêmica. Desta 

forma, confrontamos os dados e resultados de nossa pesquisa com as do Censo realizado 

pela equipe do Programa Conexões de Saberes – UFBA, no período da matrícula do segundo 

semestre de 2005. O objetivo do censo era fazer um levantamento do número de alunos 

graduandos, oriundos de comunidades populares, existentes na Universidade Federal da 

Bahia. No universo de 18.044 estudantes matriculados na UFBA, sendo que os calouros e 

formandos foram dispensados da abordagem, conseguimos entrevistar 5.805, ou seja, 32% 

do alunado.  Diante da análise destes dados por Florentina Souza, foi possível identifi car 

os critérios de inclusão na categoria de alunos oriundos de comunidades populares e suas 

especifi cidades.

Para identifi car os alunos de origem popular levamos em conta renda familiar, ter-
ritório de residência e escolaridade dos pais e cor/etnia. Em quase todos os cursos 
encontramos o que estamos considerando aluno de origem popular (considerando 
renda, escolaridade dos pais (média) e território (bairro popular)). Se consideramos 
a escolaridade média dos pais no corpus pesquisado, encontramos 819 alunos na 
amostra. Se consideramos a escolaridade dos pais até o ensino fundamental, o 
curso de Medicina e o curso de Odontologia, do grupo de maior prestígio, não 
apresentam nenhum aluno oriundo de comunidade popular, o mesmo ocorre com 
o curso de Fonoaudiologia. Com este corte, o número total de alunos matriculados 
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em cursos da UFBA cai para 371 alunos, sempre no universo pesquisado. Os cursos 
em que encontramos uma freqüência maior de alunos de comunidades populares 
em ordem decrescente foram Biblioteconomia, 50, Letras Vernáculas, 35, Ciência 
Contábeis3, 25, Pedagogia, 20, Ciências Sociais, 18, Museologia, 17. Já os cursos 
de Comunicação, Ciências Biológicas, Língua estrangeira e Enfermagem possuem 
apenas um aluno cada dentro do universo pesquisado”.

Um dos principais problemas enfrentados na aplicação do questionário do censo foi o 

quesito referente à cor/etnia. Os grupos com menor número de egressos de comunidades 

populares, por exemplo: Direito, Medicina, Odontologia e Fonoaudiologia, foram os que 

mais apresentaram resistência em responder ao quesito citado acima, pois a associavam 

diretamente ao fortalecimento das políticas de ações afi rmativas, em especial as cotas.

Considerações Finais

Identifi camos com essa pesquisa que as representações que os jovens de comunidades 

populares fazem das universidades públicas giram em torno de uma distância real e imagi-

nária. Diante das colocações, a maioria deles desejava tornar a representação real, ou seja, 

tinha vontade de entrar na universidade pública, segundo eles esta instituição tem maior 

qualidade de ensino, que é importante para conseguir um emprego melhor e com isso 

ascensão social e fi nanceira, além de ser gratuita. Porém, eram logo barrados nas opiniões 

formadas em torno da difi culdade em acessá-la, diante do sentimento de despreparo para 

concorrer ao processo seletivo. Seria impossível para os pesquisadores envolvidos neste 

artigo sairem imunes aos dados adquiridos no processo. A cada fonte consultada havia uma 

refl exão, um confl ito e o enriquecimento, obtido tanto pelas fontes literárias quanto pela 

pesquisa de campo, sendo a palavra “desafi o” a que melhor defi ne o processo vivenciado 

pelos pesquisadores. Primeiro, porque a seriedade e o comprometimento político foram 

sem sombra de dúvidas os pilares deste trabalho, já que somos pesquisadores negros e 

negras moradores de comunidades populares. A imparcialidade foi a qualidade prepon-

derante a todos os envolvidos; é nítido que ser imparcial não signifi que a abstenção de um 

posicionamento político.  

O fator que indagava sobre as ações afi rmativas mostrou que a imagem que os jovens de 

comunidades populares têm do sistema de cotas é de desconhecimento e, quando parcial-

mente conhecidas, elas são negativas;  isso se dá pela falta de informação e /ou quando a 

informação chega é distorcida, essa falta de esclarecimento do que vem a ser políticas de ações 

afi rmativas o torna reconhecido como uma mera ajuda e que os cotistas não possuem mérito 

para adentrar a universidade a mesma, sendo esse discurso uma reprodução da ideologia 

dominante, dos que não desejam perder seus privilégios. Fica claro, assim, a necessidade 

de maior divulgação das Ações Afi rmativas e do sistema de cotas, além da necessidade de 

que as atividades de extensão sejam ampliadas principalmente em comunidades distantes 

das universidades, contudo, tendo o cuidado de não utilizar o assistencialismo, para que 

esses olhares distantes se tornem mais próximos.
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Música e identidade: Música Negra é 
identidade!
Antônio Sérgio Brito de Amorim 
Edileide da Silva Reis
Jéferson dos Santos Faustino
Jorge da Cruz  Vieira 

Rita de Cássia do Nascimento  

Simone Gonçalves Santos

A pesquisa sobre Representação de grupos sociais populares através da música negra 

pela Universidade Federal da Bahia objetiva constatar se esta IFES representa esses grupos 

e como essa representação realiza-se, além de evidenciar a contribuição social das/os com-

ponentes de comunidades populares. Para isso, elegemos a música negra, em cinco estilos, 

como uma metáfora, a qual permitiu identifi car quem são os sujeitos dos grupos referidos, 

e utilizamos o método dedutivo através de questionários, acompanhados de entrevistas, 

tendo como público-alvo as/os professoras/es e as/os funcionárias/os da UFBA.

A sociologia e a antropologia originaram o conceito de representação social trazida por 

Durkhein e Levi-Bruhl. Na década de 70, as teorias das Representações Sociais se instalaram 

no Brasil. Elas surgiram devido à ausência de outras teorias que explicassem a realidade nas 

diversas dimensões, inclusive na história crítica. Com o objetivo de formar e interpretar 

o real, a partir de saberes populares e do senso comum construídos conjuntamente, as 

representações sociais são dinâmicas. Essa característica permite interações de indivíduos 

com o meio, de modo que eles produzam ações que modifi cam a ambos. E assim torna-se 

possível identifi car um determinado grupo, em virtude das Representações Sociais estarem 

atreladas à cultura e à história do indivíduo e do grupo em que ele está inserido. A palavra 

popular caracteriza um grupo social quanto a que etnia pertence, condições socioeconô-

micas que possui, grau de escolaridade, posição geográfi ca que ocupa na cidade e/ou no 

bairro. Ao longo da vida, o ser humano participa de inúmeros grupos sociais. Ressaltamos 

que os grupos sociais populares são formados por pessoas que têm necessidades como 

todo ser humano, assim como habilidades. Desse modo, cabe “descoisifi cá-los”, incluindo 

o pronome “quem”, ao invés do “quais” ao perguntar sobre eles.

 Podemos afi rmar que a música oferece possibilidades de marcar identidades e espaços, 

bem como os limites que os separam, e que a música e a dança refl etem uma realidade 

social e oferecem os instrumentos com que os indivíduos estão continuamente negocian-

do e renegociando hierarquias e lugares entre eles, confi gurando assim uma mudança 

intermitente.

A reformulação da identidade negra na Bahia teve seu ponto de partida no movimento 

cultural dos blocos-afro de Salvador. Trata-se de uma identidade referida a diversos ele-

mentos estéticos, tematização do passado e da herança africana na música, renascença da 

Capoeira Angola e referências políticas aos Movimentos de Libertação Pan-africanos e ao 

Movimento Negro.
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A música revolucionou alguns conceitos e derrubou outros preconceitos. Na Bahia, a 

música é uma das formas de socialização de negras e negros, em especial de jovens, que a 

utilizam como um recurso fundamental, através do qual elaboram e reciclam identidades, 

almejam um pertencimento e ascensão social. Essas/es jovens articulam a partir de reuniões, 

ensaios e bate-papos, uma consciência coletiva, refl exiva, uma política de afi rmação étni-

ca, uma estética e uma ética através desse universo musical, mesmo estando excluídos da 

escola laica de qualidade, do trabalho profi ssionalizado com carteira assinada, dos espaços 

habitacionais dignos com saneamento e urbanização, e por isso sem condições de consumir 

os bens e serviços produzidos pela sociedade capitalista.

“Há muito tempo, em especial nas áreas de risco social, nos territórios de invisi-
bilidade, nos grotões e nos guetos das grandes cidades brasileiras, onde pulsa uma 
cultura e uma arte tão fortes, mas tão fortes, que não há miséria, não há indigência, 
não há descaso ou violência que as façam calar”.

(Gilberto Gil, Ministro da Cultura)

Inicialmente como forma de festejar acontecimentos e de expressar alegrias e tristezas, a 
música de matrizes africanas tornou-se um modo de resistência política e de manter vivas 
a cultura e os ensinamentos de nossos antepassados. A música negra tem sido difundida 
em todo o mundo, mesmo que mascarada por cantores de outras etnias ou disfarçada com 
outros nomes. 

Reggae

Caracterizado pela mistura de ritmos percussivos africanos como o jazz, o blues e o soul, 
o reggae é um gênero musical que surgiu nos subúrbios de Kingston, capital da Jamaica, 
na década de 60. Fortemente infl uenciado pelo mento, música folclórica jamaicana, o 
reggae tornou-se um gênero mais dançante. Em 1970, o gênero conquistou outras ilhas 
centro-americanas e a Inglaterra, onde a música “I can see clearly now”, gravada em 1971 
por Johnny Nash, foi o primeiro sucesso, sendo que muitos clássicos são da autoria de 
Bob Marley. Considerado um dos maiores difusores do reggae, o Brasil possui a “capital 
do reggae brasileiro”: São Luiz do Maranhão, onde são organizados espetáculos ao ar livre 
semelhante aos sound systems jamaicanos. A partir de 1970, os músicos Gilberto Gil e 
Jorge Ben Jor incorporam o gênero musical jamaicano as suas canções. Na década de 80, 
o rock se une ao reggae nas letras das músicas do grupo Paralamas do Sucesso. A partir de 
1990, outras bandas e músicos surgem difundindo questões sociais, religiosas e diversos 
problemas típicos de países pobres. Na Bahia, grupos como Papoula, Adão Negro, Cão de 
Raça com Edson Gomes, Natt Gueto entre outros conquistaram o público baiano com suas 
músicas e ritmo envolvente.

Blocos-afro e o Samba-reggae

A partir dos anos 70, um novo estilo foi criado pelos blocos-afro para a música popu-
lar. Estes blocos eram compostos por negras/os para participar do carnaval, a maior festa 
popular do mundo, que até hoje guarda a mácula da desigualdade social e étnica do Brasil 
e é dominada pelos brancos. Os blocos-afro desenvolveram uma estética negra própria e 



Comunidades populares e universidade: olhares para o Outro   61                                                                                                  

assumiram uma postura anti-racista e de valorização da negritude. O sucesso dos blocos-
afro contribuiu para a abertura do mercado musical na Bahia com o surgimento do sam-
ba-reggae. Eles desempenharam um papel signifi cativo na elaboração de uma auto-estima 
negra e de uma nova forma cultural de resistência negra. Eles são organizações comunitárias 
que representam a população de onde são originários e encaminham as necessidades dos 
que vivem nelas. Assim, os blocos deram um passo a frente no estabelecimento de progra-
mas sociais signifi cativos dentro de seus próprios bairros. Estes programas são traçados 
e implementados por moradoras/es de suas respectivas comunidades, com assistência de 
pessoas residentes do bairro ou não, mas que desejam melhorar a vida dos seus. Podemos 
verifi car que através da articulação das pessoas dos blocos que o samba-reggae se ajusta a 
elas, e que estas podem encontrar suas próprias identidades neste ritmo. Consideramos que 
a missão destes é divulgar a cultura afro para que os afro-descendentes tenham o desejo 
de recuperar sua auto-estima.

Samba

O Samba, em sua origem, é uma dança em roda, cantada, tocada, em que os indivíduos 
aproximam-se uns dos outros pelo toque dos seus umbigos. O nome vem da palavra sem-
ba, do idioma africano quimbundo, e signifi ca umbigada. É a dança de diversão cultural 
pertencente a um povo que possui identidade peculiar e existência marcante no mundo. 
Na África Negra, em tribos, clãs ou civilizações pré-industriais estavam presentes danças 
desse tipo. Já no século XVII, provavelmente, do Congo e de Angola, o batuque, matriz do 
samba brasileiro, e outras danças chegaram ao Brasil, em solo baiano, sendo trazidas por 
enormes levas de escravos bantos. Somente após 1850, os negros que migraram da Bahia 
para o Rio de Janeiro levaram para lá sua cultura, inclusive o seu samba, fundindo-o com 
a cultura negra existente nos bairros da Saúde e da Gamboa (RJ). O samba chegou ao meio 
social urbano, afi rmando-se como estilo musical e transformando-se com a aquisição de 
outras características de estilo, etnia, classe e de cultura, ao longo dos séculos como afi rma 
Biacardi: “Nessas condições, dançado inicialmente pelos negros bantos, levado as malocas 
indígenas pelos escravos, só aos poucos foi sendo o samba aceito pelos extratos mais elevados 
da comunidade brasileira, deixando de ser danças das senzalas e dos terreiros, para entrar 
no grande mundo da vida social do país e da cultura brasileira.” (2000, p. 273). Ligado à sua 
origem, o samba é a manifestação cultural que marca a existência abstrata de indivíduos 
negros, simples, alegres e artísticos nos espaços sociais rurais, urbanos e comunitários, e 
em outros meios sociais em que houver o uso desse estilo musical.

Pagode

O termo pagode surgiu de festas em subúrbios e nos fundos de quintais cariocas que 

falavam sobre sentimentos (alegrias e tristezas) das pessoas que moravam nessa localidade. 

Ele tem dois signifi cados, os quais se referem a uma festa e a um estilo musical. Derivado 

do samba, o pagode originou-se no Rio de Janeiro, na década de 80, chegando às rádios e 

pistas de dança na década seguinte. Ele é marginalizado por aqueles que defi nem prepo-

tentemente o que é boa música ou não, em virtude de ser concebido por jovens oriundos 

de grupos sociais populares.



62   Grandes Temas do Conexões de Saberes

Rap

O Rap (rhythm and poetry) signifi ca ritmo e poesia e representa o grupo ideológico 

político e social: hiphop, o qual se traduz como saltar (hip) e quebrar (hop) e tem origens 

jamaicana e afro-americana. Ele surgiu na década de 60 em Nova York, no bairro Bronx, 

na época em que proliferava uma grande discussão sobre direitos civis nos Estados Unidos 

liderada por Malcolm X e Martin Luther King.  Neste período, os jovens jamaicanos que 

imigraram para os EUA trouxeram consigo o “sound systems”, que são potentes rádios, e 

o canto falado que é passado de geração em geração. As/os jamaicanas/os aliaram-se à ma-

nifestação em busca de reparação e conquista, usando como elemento o rap, expresso por 

gírias que informavam sobre o que estava acontecendo com a população afro-americana, o 

“break”, que é a dança em movimento quebrados, onde alguns passos como o giro de cabeça, 

simulavam as hélices dos helicópteros utilizados na guerra, simbolizando os jovens negros, 

que voltavam mutilados e debilitados da Guerra do Vietnã e o grafi te, um dos represen-

tantes das artes plásticas, para demarcar os espaços urbanos articulados simultaneamente 

com a discotecagem dos djs que ministravam o som das cerimônias através das pick–up’s, 

equipamentos de som utilizados. 

No Brasil, o hiphop chegou, na década de 80, com uma proposta sedutora através do 

rap, break, grafi te e dj, afi rmando uma estética da juventude negra, como de contra-cultura 

e de valorização da linguagem popular.  Em Salvador, o hiphop começou a se destacar em 

1996 e continua crescendo em toda a região Nordeste, sendo um movimento contestatório, 

político, social e pedagógico. 

Diagnóstico

 A análise dos questionários nos permitiu traçar o perfi l socioeconômico dos profes-

soras/es e funcionárias/os, bem como a representação que a UFBA faz dos grupos sociais 

populares metaforicamente através da música negra. 

A maioria das/os professoras/es entrevistadas/os se auto-identifi cam como pertencentes 

à etnia parda, possuem aparelho de som e de DVD, televisão, celular, computador e assi-

natura de jornais e revistas; lêem com freqüência revistas de assuntos variados e predo-

minantemente assistem telejornais, além de programas de televisão diversos. Dos gêneros 

musicais que citamos: reggae, samba-reggae, samba, pagode e rap, muitos afi rmaram que 

os conhecem e alguns preferiram declarar que os reconhecem. Porém, quando indagamos 

sobre o que sabem sobre eles, registramos uma variedade de respostas. Um dos entrevis-

tados, por exemplo, disse: “Não conheço o reggae e o samba, mas os reconheço porque 

gosto deles”. Para ele, conhecer é saber profundamente a história e a cultura do povo que 

os criou, enquanto que reconhecer é não confundir o reggae e o samba “original” com 

outros gêneros musicais ao ouvi-los. A indistinção ocorre entre as novas modalidades 

do samba (tipos) e do pagode, o qual não é admitido por muitas pessoas como música: 

“Com a inserção do pagode o samba perdeu suas características”. “O pagode e seus afi ns 

são depreciativos, pura mercadoria”. Entendemos que o sistema capitalista para satisfazer 

as suas necessidades desconsidera a qualidade de produtos comercializados a depender 
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do público-alvo. Essa seleção mercadológica robustece o preconceito racial e social for-

temente presente na sociedade brasileira. Algumas/uns docentes encontram difi culdades 

em diferenciar o reggae do samba-reggae, ao escutar as músicas. Igualmente acontece na 

identifi cação dos sujeitos sociais que compõem as inúmeras bandas de música negra e os 

grupos sociais que elas representam. Constatamos que as/os professoras/es não sabem e/ou 

desconhecem se há algum representante dos gêneros musicais citados na UFBA, nem se ela 

representa algum grupo social. 

Algumas respostas dadas pelas/os servidoras/os entrevistadas/os, as/os quais exercem 

diferentes cargos nas muitas unidades que constituem a UFBA são semelhantes as das/os 

professoras/es, dentre elas a que se refere às representações dos grupos sociais populares 

através da música negra pela instituição. Ela/es se auto-identifi cam da etnia parda e negra, 

possuem os aparelhos eletrônicos antes mencionados, exceto o computador e assinatura de 

revistas/jornais. Quanto aos gêneros musicais apresentados, algumas/uns afi rmaram que 

somente conhecem a origem e a história do samba, assim como as músicas dele e outras/os 

as dos demais estilos. Uma das entrevistadas declarou: “O samba-reggae, o reggae, o rap e o 

pagode são oriundos do samba, o qual é a raiz deles, e vieram da África”. Sabemos que esta 

informação está equivocada, pois todos esses gêneros musicais são oriundos de elementos 

de matriz africana. Cabe ressaltar que a África não é um país, mas sim um continente que 

possui a terceira maior extensão territorial distribuída entre mais de cinqüenta países, e é 

mãe desses estilos musicais, os quais não se originaram do samba, exceto o pagode. Outra 

característica evidenciada nos sujeitos dos grupos sociais populares é o pertencimento à 

classe social baixa e média-baixa, como disse a funcionária I. S. Conseqüentemente, asso-

ciam que o grau de escolaridade das pessoas integrantes nessa parte da sociedade é até o 

ensino médio. Pudemos observar também ao entrevistá-las/os, que à medida que a classe 

social eleva-se, o desconhecimento acerca das atividades institucionais dos grupos sociais 

citados aumenta.

As/os professoras/es e parte das/os funcionárias/os que detêm um poder econômico 

médio e alto conhecem os grupos musicais, os reconhecem como originários de camadas 

populares, mas não reconhecem suas contribuições sociais e interferências nas comunidades 

das quais se originaram. Buscando representação desses estilos musicais na Universidade 

Federal da Bahia, em especial na Escola de Música, percebemos que entre os alunos da 

graduação existem compositores, percussionistas, dentre outros instrumentistas que 

tocam e compõem para blocos-afro. Porém, as entrevistas restringiram-se apenas as/aos 

professoras/es e servidoras/es da Universidade. Em uma das entrevistas, o funcionário R. O. 

disse: “Você deveria entrevistar Jura que é mais ligado a esse tipo de música”.  Jura é, como 

chamamos Juraci Tavares, compositor do Ilê Ayê e Malê Debalê. Ele é aluno de graduação 

do curso de licenciatura em música. Encontram-se também representação desses grupos 

sociais no núcleo de percussão da Escola, que tem um projeto social com percussionistas 

dos blocos-afro, fornecendo-lhes conhecimentos em teoria e leitura musical. Esse projeto 

foi idealizado pelo professor Jorge Sacramento (diretor do núcleo e músico da Orquestra 

Sinfônica da Bahia). Ele cita na entrevista: “Temos que valorizar esses estilos, pois, assim 

podemos semear e fortalecer a resistência negra em Salvador e no Brasil”. Isso tudo reforça 
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a idéia de que através da música podemos combater o racismo e a discriminação em busca 

de igualdade social e respeito às diferenças

A Universidade Federal da Bahia através das/os funcionárias/os de poder aquisitivo 

menor identifi ca o povo negro, mas não legitima sua representação. Estes talvez por se 

reconhecerem como iguais possibilitam a identifi cação por parte da instituição. Elas/es, 

em sua maioria, reconhecem os estilos musicais abordados, os quais sinalizam a existência 

abstrata de grupos sociais cujos indivíduos são negros e imanentes de comunidades popu-

lares. Consideramos que as/os profi ssionais do nosso espaço acadêmico entrevistadas/os 

fazem representações mentais dos grupos oriundos de comunidades populares. Entretan-

to, há um dilema: o desconhecimento da existência desses grupos na UFBA. Isso é logo 

amenizado quando a música representa esses grupos. Acontece que, em caráter particular, 

em relação a outras manifestações culturais, a música, sobretudo, a negra, possibilita a 

formação de imagens mentais dos seres sociais e culturais que a compõe. Muitas dessas 

são preconceituosas e racistas.  

A metáfora: música negra possibilitou a identifi cação de grupos sociais populares, 

pois sem ela seria maior a difi culdade das/os docentes e de algumas/uns servidoras/es em 

reconhecer que há um grupo dentro ou fora da UFBA, que é dos espaços comunitários. 

A visão que se tem dos sujeitos que constituem os gêneros musicais referidos neste artigo 

possivelmente revela que a identidade coletiva é o ícone de algo muito maior, ou seja, um 

simples coletivo do reggae, samba-reggae, samba, pagode e rap, próprio de uma comunidade 

popular associa-se a um povo com características estéticas, históricas e culturais marcantes. A 

música negra tem ganhado espaço na mídia e nas discussões acadêmicas sobre sua infl uência 

no meio social, embora ainda persista uma discriminação a respeito do individuo da etnia 

negra. Ela representa a população afro-descendente porque os sujeitos dos grupos sociais 

populares se reconhecem nela. A Universidade Federal da Bahia constata a existência desses 

grupos, mas não os reconhece como modifi cadores sociais, mesmo tendo representantes em 

suas dependências. O que caracteriza uma representação pouco signifi cativa, pois não dão 

visibilidade as comunidades sociais populares que atuam em busca de melhores condições 

em todos os âmbitos da sociedade.
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Resumo: O presente artigo visa a analisar como se dão as representações da universidade nos espaços 
populares e dos espaços populares na universidade. Serão utilizados conceitos de alguns autores sobre 
representações sociais e o papel da universidade centrado na indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão, enfocando a última por entendermos que, historicamente, esta vem fazendo a mediação 
entre sociedade e universidade. O texto surge da perspectiva de um grupo de estudo que objetiva a 
compreender os limites e as possibilidades destas representações.

Palavras-chave: Representações, Universidade, Comunidade Popular.

Introdução

Neste artigo pretendemos despertar uma discussão sobre a representação da universi-

dade nos espaços populares e como essa população é representada na universidade. Nesse 

sentido, busca-se construir um saber que possa ser ponto de partida para uma série de 

debates, fomentando, assim, o interesse da universidade e das comunidades populares por 

esse tema, que está pouco presente nas discussões e produções acadêmicas. Com isso, tentar 

entender as leituras que a universidade tem feito historicamente nos espaços populares, para 

poder pensar novas formas de inserção dos mesmos na universidade. Portanto, rever qual é 

o papel da universidade enquanto uma instituição pública na sociedade e como trabalhar 

com essas diversidades comunitárias, respeitando os seus saberes.

Como objeto de estudo, utilizamos entrevistas3 e estudos bibliográfi cos, sem a pretensão 

de esgotar um assunto tão complexo, sendo importante ressaltar que as entrevistas são de 

fonte primária, como forma de expressar as representações sociais. Esperamos, dessa forma, 

estar contribuindo para essa refl exão.

Na primeira parte deste artigo, trabalhamos o conceito de representações sociais para, 

em seguida, buscar entender o que é extensão universitária e a sua relação com o ensino 

e pesquisa. Na terceira e última parte, a partir de um estudo de caso de um dos mais an-

tigos projetos de extensão da UFES, o Projeto Instituto Joana D’arc, no bairro São Pedro 

I, Vitória – ES, estabelecemos algumas considerações sobre as possíveis representações da 

universidade em uma comunidade popular. 
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1) Representações sociais

A Teoria das Representações Sociais se articula tanto com a vida de uma sociedade como 

com a vida coletiva dessa mesma sociedade, na constituição simbólica nos quais sujeitos 

sociais lutam para dar sentido ao mundo, entendê-lo e, nele, encontrar o seu lugar através 

de uma identidade social, conforme Jovchelovith (1995).

Sendo assim, destacamos que as representações sociais que iremos abordar no texto 

dizem respeito à função simbólica, ou seja, referem-se às representações subjetivas em que 

lidamos com imagens variáveis da realidade, através das quais as pessoas estabelecem um 

sentido de ordem, transformam o não familiar em familiar através da ancoragem de novos 

conhecimentos, de acordo com Bauer (1995).

A intenção é explorar os signifi cados que a vida social assume na sua dimensão pública 

- no espaço em que uns se encontram com outros, seja de forma direta (como nas ruas, nas 

praças, nos rituais coletivos, etc.), seja através de mediações institucionais (Jovchelovith, 

1995).

As representações sociais não se centram no sujeito individual, mas sim nos fenômenos 

produzidos pelas construções particulares da realidade social. Dessa forma, é necessário 
analisar o social enquanto totalidade. Logo, as representações sociais são estratégias desen-
volvidas pelos seus atores para enfrentar a diversidade e a mobilidade de um mundo que, 
embora pertença a todos, transcende a cada um individualmente.

A objetifi cação e a ancoragem são as formas específi cas em que as representações sociais 
estabelecem mediações, trazendo para um nível quase material a produção simbólica de 
uma determinada realidade (Jovchelovith, 1995).

Ainda de acordo com Jovchelovith, as representações sociais emergem, desse modo, 
como processo que, ao mesmo tempo, desafi a e reproduz, repete e supera que é formado, 
mas que também forma a vida social de uma comunidade. O mundo do “tudo é possível” é 
um mundo que destaca a intersubjetividade como critério fundamental da vida humana e 
propõe a solidão disfarçada, do “cada um diz e faz o que quer”, como alternativa aos ecos do 
autoritarismo que, por sinal, também desconhece fronteiras. Contudo, é preciso trabalhar 
a necessidade de defender a vida em comum, ameaçada hoje pela miséria, pela violência e 
pela desigualdade, e também a necessidade de reocupar o pensamento, a palavra e a plena 
possibilidade de construir saberes sociais.

As representações sociais possuem núcleos positivos de transformação e de resistências 
na forma de conceber a realidade e, por serem ao mesmo tempo ilusórias, contraditórias e 
“verdadeiras”, podem ser consideradas matérias-primas para a análise do social e também 
para a ação pedagógica – política de transformação, pois retratam e refl etem a realidade 
segundo determinada segmento da sociedade (Minayo, 1995).

Dessa forma, pode-se dizer que as representações estão vinculadas à prática social, ou 

seja, a consciência emana das relações sociais contraditórias entre as classes e pode ser cap-

tada, empiricamente, como produto da base material nos “indivíduos determinados, sob 

condições determinadas”. As representações sociais se manifestam em palavras, sentimentos 

e condutas e se institucionalizam. Portanto, podem ser analisadas a partir da compreensão 

das estruturas e dos comportamentos sociais, que é o que vamos fazer a seguir.



68   Grandes Temas do Conexões de Saberes

2) Universidade, ensino – pesquisa – extensão

Segundo o art. 207 da Constituição Federal de 1988, as universidades gozam de autono-

mia didático-científi ca, administrativa e de gestão fi nanceira e patrimonial e obedecerão 

ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Conforme Mazzeli (1996), a função dos princípios de autonomia e de indissociabili-

dade entre ensino, pesquisa e extensão pode, pois, ser entendida como o reconhecimento 

da capacidade da universidade de “gerir a si mesma, de ser capaz de propor e executar 

coletivamente uma política científi co-tecnológico e educacional e desenvolver projetos 

artístico-culturais e de extensão que sejam discutidas com a sociedade, sem atrelamento a 

governos ou partidos, mas que atue na articulação e no atendimento dos interesses sociais. 

Na perspectiva de uma universidade com um bom nível acadêmico, pública, autônoma, 

democrática, que se coloca a serviço da realização de uma sociedade independente e 

soberana cientifi ca, tecnológica e culturalmente, o princípio da indissociabilidade entre 

ensino-pesquisa-extensão, embora tenha sido incorporado aos estatutos das universidades, 

via de regra não tem se concretizado na pratica acadêmica.

A extensão, como um dos tripés da universidade, está ligada à origem das universida-

des européias, caracterizando-se por campanhas de saúde e de assistência às populações 

carentes, apontando para uma atividade pensada para redimi-la do distanciamento de um 

determinado grupo social que não tinha acesso a ela. O que se nota, desde a sua origem, é 

que, além do caráter opcional, a extensão sempre apareceu como a maneira de aproximar 

a universidade da população, principalmente de forma assistencial, esvaziada de qualquer 

signifi cado emancipatório, mas como uma forma de realização das políticas de governo 

(Castro & Mattos, 2004).

Contudo, no contexto histórico dos últimos trintas anos no Brasil, mudanças políticas, 

econômicas e sociais têm ocorrido, infl uenciando nas discussões teóricas sobre o papel da 

universidade. Formulam-se, assim, três concepções de extensão universitária: assistencialista, 

acadêmica e mercantilista que, constituídas historicamente, se corporifi cam no exercício da 

prática curricular das atividades e expressam diferentes perspectivas ideológicas de univer-

sidade, extensão universitária e da relação universidade e sociedade (Jezine, 2004).

Na primeira concepção - a assistencialista, a extensão evoca para si a responsabilidade 

de intervenção extramuros a partir do argumento do “compromisso social”, muitas vezes 

substituindo a ação governamental, na prestação de serviços sobre a forma de cursos prá-

ticos, conferências, serviços técnicos e assistenciais, que vem contribuindo para manter as 

desigualdades sociais (Jezine, 2004). Uma concepção muito presente hoje nas universida-

des e também na forma como as pessoas vêem a universidade, como disse um morador 

do bairro São Pedro I em entrevista: - A universidade tem que ajudar o bairro, pois esse é 

muito carente.  

Na concepção acadêmica, a extensão é vista como função da universidade, não passando 

apenas pelo estabelecimento da interação do aluno, professor e da sociedade, mas também 

na composição de um projeto político -pedagógico de universidade e sociedade em que a 

crítica e autonomia sejam os pilares da formação e da produção do conhecimento. Tarefa que 

se torna desafi ante para a extensão, pois, sem ter a função específi ca de ensino, deve ensinar, 
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visto ser elemento de socialização do conhecimento. E sem ser pesquisa, deve pesquisar para 

buscar os fundamentos das soluções dos problemas da sociedade (Jezine, 2004).

Na concepção mercantilista, Jezine (2004) escreve que a universidade vem se consti-

tuindo frente às novas exigências da sociedade globalizada: acentua-se a dimensão exterior 

à universidade, bem como os aspectos econômicos de parcerias com outras instituições, 

deixa-se de privilegiar o atendimento aos grupos excluídos e passa a tratar a todos como 

consumidores. Dessa forma, o produto da universidade transforma-se em mercadoria a ser 

comercializada, e a extensão passa a ser um dos principais canais de divulgação e articulação 

dessa relação mercantilista.

Por outro lado, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Pú-

blicas de 2001 defi niu a extensão como um processo educativo, cultural e científi co que 

articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabiliza a relação transformadora 

entre a universidade e os demais segmentos da sociedade, trazendo para a universidade a 

pergunta sobre a relevância da produção e socialização do conhecimento.

De acordo com o Fórum, a extensão é uma das atividades-fi m da universidade e tem por 

objetivo disseminar o conhecimento desenvolvido por ela, além de captar e sistematizar 

conhecimentos desenvolvidos pela sociedade e nela intervir para atender às necessidades 

locais e regionais das comunidades. É também tarefa da extensão propiciar ao ensino e à 

pesquisa subsídios para a produção do conhecimento, considerando os desafi os e problemas 

da realidade. Assim, o desejável é que o ensino e a pesquisa estejam em consonância com as 

demandas e necessidades da sociedade, vinculando a prestação de serviços a uma fi losofi a 

de construção de sujeitos autônomos. Uma das formas de operacionalizar essa fi losofi a é 

propiciar ao acadêmico a possibilidade de vivenciar a relação ensino /aprendizagem, a partir 

da interlocução com os problemas da sociedade. A matéria-prima oriunda de tal relação 

precisa ser equacionada dentro e para além da sala de aula, considerando-se o saber em sua 

construção inter, multi e trans-disciplinar (Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão 

Universitária, 2002).

Na Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, conforme o seu Planejamento Es-

tratégico de 2005, a extensão segue a concepção do Fórum tendo como objetivo ampliar 

a relação da universidade com a sociedade, desenvolvendo processos educativos, culturais 

e científi cos articulados com o ensino e a pesquisa, voltados à solução de questões locais, 

regionais e nacionais.

Existem avanços na refl exão sobre a extensão universitária e os questionamentos feitos 

através dos anos trazem, para o debate acadêmico, a discussão de sua verdadeira função e 

quais deverão ser suas características. Não queremos com isso subscrever a tese de que a 

extensão universitária é a articuladora da universidade com a sociedade e que a redenção 

da universidade se fará através dela, pois esse é um assunto para o ensino, a pesquisa e a 

extensão (Castro & Mattos, 2004).

3) A Universidade e a Comunidade: breves considerações

Tendo em vista nos conceitos estudados sobre representações sociais e sobre a extensão 

universitária, o grupo viu-se estimulado a iniciar um estudo de caso enfocando um projeto 
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de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo/ UFES, com o intuito de questionar 

como está a representação da universidade nesse espaço popular. Utilizamos entrevistas 

com professores extencionistas, representantes do projeto de extensão Instituto de Educação 

Social Joana D’ Arc e com moradores do bairro onde se situa o projeto.

Esse projeto de extensão teve início em março de 1990, por iniciativa do departamento de 

Serviço Social da Universidade Federal do Espírito Santo, na localidade do Bairro São Pedro 

l - Vitória. Sua principal diretriz é uma ação psicossocial e pedagógica que visa a orientar 

crianças e adolescentes no sentido de prevenir contra a violência e a marginalidade social, 

assim como conscientizá-los quanto ao papel social que cada um representa no processo 

histórico da construção de uma sociedade. Essas crianças e adolescentes são moradores 

de bairros da grande São Pedro e adjacências que possuem problemas de ordem familiar, 

econômica, escolar e também aqueles que já vivem nas ruas da cidade de Vitória.

Por ser um dos mais antigos projetos da extensão universitária, tínhamos como pres-

suposto que a comunidade conheceria o papel da universidade. Porém, as entrevistas 

apontaram que a UFES não tem uma representação signifi cativa na comunidade. Alguns 

moradores a vêem como um local para fazer festas (às sextas-feiras), outros como uma 

escola pública melhor que uma escola estadual ou municipal e outros nem sabem o que 

é a universidade. Segundo um professor extencionista, essa representação da UFES se dá 

devido à falta de suporte da universidade aos projetos de extensão que, na maioria das ve-

zes, não têm infra-estrutura. Acrescenta ainda que a burocracia é grande, não há recursos 

fi nanceiros e nem incentivo ao professor extencionista, o que faz com que o projeto atenda 

apenas às demandas imediatas do bairro.

Voltando às falas dos moradores de São Pedro I, os poucos que reconhecem a universidade 

questionam qual é o seu verdadeiro papel, uma vez que ela é elitista (para os ricos) e não 

permite o acesso e permanência dos pobres nela. É importante ressaltar que quem partici-

pa do projeto tem uma outra percepção da universidade, pois a vêem como um caminho 

para o desenvolvimento da sociedade, por reconhecê-la como uma instituição pública e 

com responsabilidades sociais, apesar de não ter acesso à mesma. Assim, percebemos que 

a universidade tem pouca representatividade nas comunidades populares e essas também 

tem pouca representatividade nos espaços universitários. 

Concluímos que as atividades extencionistas constituem-se como um apêndice, ou seja, 

são atividades que não são absorvidas pela instituição. Dessa forma, passa-se uma imagem 

de articulação entre universidade e sociedade, porém pouco afeta o cotidiano dessas ins-

tituições (Michelotto, 2002).

Portanto, para a extensão universitária se tornar um veículo de democratização de 

conexão de saberes, é preciso continuar trabalhando em questões e indagações que ainda 

necessitam de respostas.
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Entrevistas com moradores do bairro São Pedro, em Vitória-ES, e professores extencionistas da 

UFES, no período de julho de 2006. 
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Resumo: Este artigo analisa a representação da universidade sobre as comunidades populares e des-
tas sobre a universidade. Utiliza o conceito de representação social em imbricação com noções de 
linguagem, símbolo e imaginário social. Confronta os discursos da Associação dos Universitários do 
Morro – AUM e dos documentos da UFMG que versam sobre políticas de acesso e extensão. Propõe-
se interrogar dois pólos – o acesso das comunidades à Universidade e a ação da universidade sobre a 
comunidade que lhe é externa – para identifi car as demarcações de posição que esses discursos visam 
legitimar no jogo das representações sociais.

1- Introdução

Esse texto é resultado das discussões e análises realizadas no interior do Programa Co-

nexões de Saberes na UFMG: Interlocução entre a universidade e comunidades populares. O 

Programa Conexões de Saberes é uma proposição, no âmbito do Ministério da Educação, 

da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD – desen-

volvida junto às Universidades Federais, em parceria com o Observatório de Favelas2. A 

Universidade Federal de Minas Gerais ingressou no Conexões de Saberes em 2005 através 

de sua Pró-Reitoria de Extensão – PROEX. O Conexões de Saberes na UFMG está sediado 

na Faculdade de Educação e conta com a articulação político-institucional de dois progra-

mas: o Observatório da Juventude da UFMG e o Ações Afi rmativas na UFMG. Essa parceria 

delineou o caráter de Ação Afi rmativa que o Conexões de Saberes assume na UFMG com 

o objetivo de: a) fortalecer a trajetória acadêmica de jovens negros das camadas populares, 

incidindo sobre o problema da permanência bem sucedida desse setor na Universidade 

Pública; b) promover a aproximação entre os saberes produzidos na Universidade e os 

saberes produzidos nas práticas das comunidades populares, como forma de construir 

a consciência da educação superior como um direito, incidindo sobre a problemática do 

acesso de jovens dos setores populares.
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Neste texto pretendemos refl etir sobre as representações envolvidas na relação entre 

universidade e comunidades populares a partir das refl exões acumuladas no contato com 

instâncias da UFMG e com uma das comunidades populares nas quais o Conexões de 

Saberes atua – o Aglomerado Santa Lúcia, em Belo Horizonte. Interessa-nos aqui entender 
como são construídas e como operam as representações sociais nesses campos distintos e 
investigar suas possíveis implicações no âmbito da efetivação de direitos.

Tentaremos responder aos seguintes questionamentos: que acesso se abre no interior da 
universidade para a incorporação de uma formação discursiva que lhe é exterior e distinta? 
Que classifi cações estão em jogo e em confronto? Que tipo de interlocução se estabelece entre 
a universidade e as comunidades populares? Como os sujeitos desta relação são represen-
tados e/ou auto-representados? Quais as expectativas dos atores envolvidos, como operam 
e que implicações trazem para o desenvolvimento da relação universidade/comunidades 
populares? De que maneira a comunidade percebe a universidade e quais as estratégias que 
articula para relacionar-se com esta?

Tomamos como referências empíricas os discursos veiculados em dois dispositivos 
da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – que constituem políticas de acesso 
e extensão. Trata-se dos seguintes documentos: Cursos Noturnos: Uma Alternativa Para 
Inclusão Social no Ensino Superior Brasileiro: Estudo de Caso da UFMG e o Plano Nacional 
de Extensão Universitária (2000/2001), juntamente com o Relatório de Atividades 2005 da 
Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. Também consideramos a posição da comunidade do 
Aglomerado Santa Lúcia – Belo Horizonte, em relação à universidade, por meio da análise 
da atuação da Associação dos Universitários do Morro – AUM. 

Essas referências foram escolhidas por nos permitirem identifi car como opera o discurso 
performativo em mecanismos institucionais de enunciação. Nesses, de acordo com Bourdieu, 
a linguagem representa uma autoridade, expressando-a, manifestando-a e simbolizando-a. 
Para esse autor, “o uso da linguagem, ou melhor, tanto a maneira como a matéria do dis-
curso, depende da posição social do locutor que, por sua vez, comanda o acesso que se lhe 
abre à língua da instituição, à palavra ofi cial, legítima” (Bourdieu, 1998: 87). Nesse sentido, 
nossa análise não versa sobre o conteúdo do discurso pronunciado, mas busca interrogar 
as demarcações de posição que esse discurso visa legitimar. Quando selecionamos dois 
dispositivos de campos distintos da UFMG – a Extensão e o Planejamento – estamos par-
tindo de alguns pressupostos: de que não há posição unívoca a respeito das comunidades 
populares; de que essas representações se manifestam em, pelo menos, dois pólos: o acesso 
dessas comunidades à Universidade e a ação da universidade sobre a comunidade que lhe 
é externa; e de que a existência de uma associação de universitários, fora da universidade 

e em seu próprio território, manifesta uma representação sobre a universidade que parece 

indicar a existência de um confronto ou uma luta por representação.

2. A representação da UFMG sobre alunos de camadas populares: 
o problema do acesso

A representação da UFMG sobre alunos de camadas populares pode ser aferida a partir 

de soluções apontadas com o intuito de incorporar demandas de outros setores dentro 
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da estrutura de poder já instituída. Um acirramento do debate sobre cotas para negros 

em universidades públicas, principalmente a partir de 2001, pode ter contribuído para 

divulgação de posicionamentos da UFMG. Neste ano, a Universidade de Brasília (UNB) 

aprovou o Plano de Metas Para Integração Étnico Racial e Social, o qual previa cotas para 

negros e índios. Podemos citar ainda a inauguração do sistema de reservas de vagas para 

candidatos afrodescendentes na Universidade do Estado da Bahia – UNEB, como outra 

atitude que permitiu a intensifi cação das discussões.

As manifestações ofi ciais do Governo Brasileiro atestam a pressão social, resultado de uma 

intensa luta do movimento negro, que convoca o ordenamento jurídico a se reposicionar 

em relação às demandas de um segmento específi co. Uma dessas manifestações aparece 

no relatório divulgado pelo Comitê Nacional para a Reparação da Participação Brasileira 

na III Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata em 2001.

a adoção de medidas reparatórias às vítimas do racismo, da discriminação racial e 
de formas conexas, por meio de políticas reparatórias, fundamentadas nas regras 
de discriminação positiva prescrita na Constituição de 1988, deverão contemplar 
medidas legislativas e administrativas destinadas a garantir a regulamentação dos 
direitos de igualdade racial previstos nessa mesma Constituição, com especial 
ênfase nas áreas de educação, trabalho, titulação de terras e estabelecimentos de 
uma política agrícola e de desenvolvimento das comunidades remanescentes dos 
quilombos – a adoção de cotas ou outras medidas afi rmativas que promovam o 
acesso de negros às universidades públicas. (Ministério da Justiça, 2001:28-30).

Temos ainda, ponderações de autores como Kabengele Munanga (2003) que defende 

as cotas e as políticas de ações afi rmativas como saídas para os problemas de inserção, in-

tegração e permanência do negro no Ensino Superior, problema que, segundo ele, é antes 

racial do que econômico. Kabengele cita ainda Ricardo Henriques (SECAD), que denuncia 

a gritante exclusão dos negros no Brasil:

Fazendo um cruzamento sistemático entre a pertença racial e os indicadores 
econômicos de renda, emprego, escolaridade, classe social, situação familial e região, 
ao longo de mais de 70 anos, desde 1929, Ricardo Henriques chega à conclusão de 
que “no Brasil a condição racial constitui um fator de privilégio para brancos e de 
exclusão para os não brancos”. (Kabengele, 2003: 118; grifos do autor).

Na UFMG, o programa Ações Afi rmativas, desde sua implementação em 2001, tem 

apresentado propostas e estratégias de intervenção com o objetivo de reduzir os efeitos 

antidemocráticos dos processos de seleção e de exclusão social impostos aos alunos negros 

e de baixa renda, além de buscar alternativas que promovam a permanência bem sucedida 

destes na universidade. São desenvolvidas ofi cinas, projetos, debates e pesquisas que tem 

contribuído para dar visibilidade aos processos de inclusão nessa Universidade.

A partir da necessidade de se posicionar em meio a todos esses debates, a Reitoria da 

UFMG assinala a preferência pelos cursos noturnos, em detrimento da política de cotas, 

como alternativa de inclusão social. Podemos verifi car esse posicionamento no discurso da 

reitora (2002-2006), Ana Lúcia Gazzola que valoriza os cursos noturnos com a “convicção 

de que o instrumento de maior democratização do acesso é a abertura de vagas notur-
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nas”3. Esse posicionamento é reiterado no discurso do atual reitor, em que a autonomia 

da universidade é defendida frente à dita imposição governamental, desconsiderando as 

demandas dos movimentos sociais: 

(...) não podemos, dada a autonomia que é própria às universidades, aceitar quais-
quer imposições, venha de onde vier, de outro lado, não podemos ignorar que as 
seculares injustiças sociais de nosso país deformam a composição de nosso corpo 
discente (...) temos que preparar e apresentar respostas, capazes de se contrapor à 
eventual imposição de um sistema de cotas. (...) a universidade pública brasileira 
é custeada pela sociedade e não pode ser um espaço onde injustiças sociais sejam 
reproduzidas e cristalizadas. Atuando nesse sentido, o Conselho Universitário da 
UFMG deliberou priorizar a experiência dos cursos noturnos, medida que estudos 
pormenorizados indicam como absolutamente apropriada. (Discurso de posse do 
Reitor Ronaldo Pena em 21/03/2006, às 20h47) 4. 

Temos ainda o documento “Cursos noturnos: uma alternativa para a inclusão social no 

Ensino Superior Brasileiro, Estudo de caso da UFMG”, elaborado por um grupo de pró-rei-

tores, docentes e assessores da reitoria5. Esse documento reafi rma a preferência pelos cursos 

noturnos, alegando a necessidade de uma parametrização no caso de adoção do sistema de 

cotas, como se estas não obedecessem a critérios legítimos. Percebemos uma tentativa de 

desqualifi car a proposta das cotas para deslegitimar o debate político:

(...) o tema da democratização do acesso ao ensino superior no Brasil (...) tem sido 
abordado geralmente pelo viés do estabelecimento de cotas nas instituições públicas 
(...) pretende-se mostrar que a oferta de vagas no turno noturno é um poderoso 
instrumento para a inclusão social no ensino superior público brasileiro.

(...) caso a UFMG adotasse a política de cota racial para negros, sem qualquer 
parametrização, isso resultaria, certamente, em maior inclusão racial, mas, pos-
sivelmente, também em menor inclusão social.

Os referidos autores vêem, em detrimento da política de cotas, os cursos noturnos como 
uma alternativa mais efi caz de inclusão social porque signifi caria o atendimento aos alunos 
de baixo poder econômico ou pertencente a camadas populares. Há uma contraposição 
entre critério racial e de classe social, ou seja, uma alegação de que a proposta das cotas não 
incluiria alunos brancos e pobres. Mas, a partir da análise dessa alternativa, percebemos 
que a UFMG considera de menor importância o fato de que esse tipo de aluno, negro e 
branco pobre, não possa acessar cursos de maior demanda, cuja maioria das vagas é ofer-
tada no diurno6. 

É possível inferir ainda que na visão da UFMG todos os alunos considerados de baixo 
poder econômico teriam as mesmas condições de acesso, não sendo necessário a consi-
deração, entre outros fatores, da dupla discriminação sofrida pelo negro dessa camada 
social: a de ser pobre e a de ser negro. Estes seriam apenas integrantes de uma sociedade 
miscigenada e, portanto, não seria necessária uma política compensatória em virtude de 
uma dinâmica histórica que os excluiu do processo acadêmico. 

O discurso da UFMG “desconhece”, fundamentada em sua própria autoridade insti-
tucional, a diferença de oportunidade ofertada aos negros, sobretudo os pertencentes às 
camadas populares.
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Percebe-se que a representação da UFMG sobre alunos e/ou candidatos oriundos das 

camadas populares, tem suas bases fundadas na teoria (ou mito) da democracia racial (Gil-

berto Freyre), ou mesmo na concepção de que o cerne da desigualdade esteja na perspectiva 

social e não racial. Essa posição é comentada por Kabengele (2003) que identifi ca quatro 

blocos anti-cotas e critica a argumentação desprendida desses grupos; segundo ele existem os 

que defendem a impossibilidade de se defi nir quem é negro, devido à miscigenação; aqueles 

que defendem o surgimento de um racismo às avessas; alguns que apostam na diminuição 

da qualidade do ensino, ferindo o mérito; e ainda os defensores do surgimento do ideal e 

dos confl itos de raça. Poderíamos então perguntar em que medida a proposta da UFMG 

traz, subliminarmente, essas concepções.

Cabe também a seguinte indagação: sendo os negros cerca de 48% da população brasileira 

e a média de estudantes negros no total do país  de cerca de 2% de pretos e 8% de pardos 

“concentrados nos cursos chamados de baixa demanda e em faculdades particulares de 

menor prestígio” (Carvalho, 2003), como pensar em democratização do ensino superior 

público?

Talvez devêssemos considerar também, como nos aponta J. J. Carvalho, o “esforço 

sistemático (mesmo que nunca verbalizado), feito pelos próprios acadêmicos” no sentido 

de manter universidades tão brancas. Ele defende a necessidade de analisarmos também a 

pirâmide do mundo acadêmico pelo topo e não só pela base e defende ainda a inclusão racial 

também na pós-graduação. Este seria um dos caminhos para a criação de oportunidades 

de formar professores universitários negros, o que contribuiria para a construção do que 

ele chama de “consciência racial”, ausente na atual elite acadêmica.

3. Outros ventos: a política de extensão

A política de extensão universitária é outro campo importante para analisarmos como o 

espaço acadêmico absorve e interpreta as informações advindas da sociedade e, por conse-

guinte, conforma representações sobre determinados espaços sociais. Como operam e como 

são construídas essas representações? Tendo em vista tais questionamentos, recorremos ao 

Plano Nacional de Extensão Universitária (2000/2001)7 e ao Relatório de Atividades 2005 

da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG (ProEx).

Não pretendemos fazer uma análise lingüística desses documentos institucionais, pois, 

segundo Bourdieu (1930: 87), “buscar na linguagem o princípio da lógica e da efi cácia da 

linguagem institucional, é esquecer que a autoridade de que se veste a linguagem vem de 

fora”. A linguagem, segundo o autor, “(...) na melhor das hipóteses, representa tal autoridade, 

manifestando-a e simbolizando-a”. Interessa-nos interrogar as demarcações de posições 

que o dispositivo visa legitimar. 

Há um porta-voz8 autorizado pela instituição, Universidade, que possui uma função 

social, o detentor do cetro (skeptro). Para que esses discursos (diretrizes de extensão) sejam 

“compreendidos”, é necessário que sejam reconhecidos como tal, e, dessa forma, poderão 

exercer seu efeito. Por sua vez, tal reconhecimento é uma variável que depende da autoridade 

de quem enuncia (porta-voz), e da situação em que o discurso é pronunciado. Com isso, a 
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adequação tanto do locutor quanto do discurso, de acordo com Bourdieu, são as condições 

para que um enunciado performativo tenha êxito. 

Algumas diretrizes da política de extensão nacional se fazem importantes para a nossa 

análise. Segundo essas diretrizes:

A extensão é defi nida como atividade acadêmica identifi cada com os fi ns da Uni-
versidade, é processo educativo, cultural e científi co, articulado com o ensino e 
a pesquisa, de forma indissociável, ampliando a relação entre a Universidade e a 
Sociedade. (...) É uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade 
acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis 
de um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes 
trarão um aprendizado que, submetido à refl exão teórica, será acrescido àquele con-
hecimento. Esse fl uxo, que estabelece a troca de saberes sistematizado, acadêmico 
e popular, terá como conseqüências a produção do conhecimento resultante do 
confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento 
acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade. 
Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a Extensão 
é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social (PLANO 
NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2000/2001, p. 5. Grifos nossos)

Esse documento não subtrai das universidades a sua autonomia para decidir sobre 

suas próprias diretrizes de extensão, no entanto, indica o ponto de partida para orientar a 

política de extensão. Conforme podemos evidenciar nas diretrizes acima, a universidade, 

em sua relação com os espaços sociais elaborará um conhecimento acadêmico a partir 

de saberes que carecem de refl exão teórica. Há, portanto, uma representação dos espaços 

sociais enquanto espaços que produzem saberes, mas que devem ser “submetidos à refl exão 

teórica”. Evidencia de que existe uma cisão entre esses lugares – universidade e espaço social. 

Nesse sentido, esse discurso institucional defi ne com antecipação à condição de existência 

de sujeitos de uma dada sociedade. 

As diretrizes da política de extensão foram elaboradas em um encontro de Pró-Reitores 

de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Ao analisarmos esse documento, per-

cebemos que o mesmo não foi elaborado com a participação de grupos sociais. Vem-nos, 

então, a pergunta: Se não há participação desses grupos sociais no quinhão de elaboração 

do plano, que acesso se abre no interior da universidade à incorporação de outras concep-

ções e demandas que lhe são exteriores? Que acesso se abre aos instrumentos legítimos de 

expressão? Como se dará a via de mão-dupla?

A cisão entre os espaços de saberes tal como evidenciada nas diretrizes também é evi-

denciada no trecho abaixo:

No fi m dos anos 50, início dos anos 60, os estudantes universitários brasileiros, 
organizados na União Nacional dos Estudantes - UNE, empreenderam movimen-
tos culturais e políticos reconhecidos como fundamentais para a formação das 
lideranças intelectuais de que carecia o país. Estavam assim defi nidas as áreas de 
atuação extensionista, antes mesmo que o conceito fosse formalmente defi nido. 
O fortalecimento da sociedade civil, principalmente nos setores comprometidos 
com as classes populares, em oposição ao enfraquecimento da sociedade política 
ocorrido na década de 80, em especial nos seus últimos anos, possibilita pensar a 
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elaboração de uma nova concepção de universidade, baseada na redefi nição das 
práticas de ensino, pesquisa e extensão até então vigentes (PLANO NACIONAL 
DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2000/2001, p. 3. Grifos Nossos.)

Como observamos, o próprio surgimento da extensão na universidade esteve vinculado 

à necessidade de formação de lideranças intelectuais, que desencadeariam movimentos 

sociais e políticos. Temos, então, novamente, a idéia de universidade enquanto espaço de 

formação intelectual, produtora de refl exão teórica, e que “ilumina” o espaço social.

Atividades de Extensão na UFMG

Com o intuito de analisar como operam as representações dos espaços sociais na uni-

versidade e como isso infl uencia nas práticas adotadas pela instituição, recorremos ao 

Relatório de Atividades 2005 da ProEx UFMG.

Antes de iniciarmos essa análise, defi niremos alguns conceitos importantes. Segundo a 

ProEx, ações de extensão9 podem ser sistematizadas em programas, projetos, cursos, eventos, 

prestação de serviços, publicações e outros produtos acadêmicos. A seguir são defi nidas 

algumas dessas tipologias de extensão:

Os programas são, em sua maioria, resultado de articulação de projetos isolados, 
anteriormente existentes. A partir da classifi cação dos projetos em áreas temáticas 
e linhas programáticas, passou-se a identifi car os tematicamente similares. (...) 
buscando cumprir as diretrizes defi nidas para as ações de extensão, ou seja, im-
pacto social, bilateralidade nas interações sociais, interdisciplinaridade e integração 
ensino–pesquisa–extensão. Entende-se que essa política é mais bem alcançada com 
programas, do que com projetos isolados. (...) Neste preceito de construção de 
programas vão se defi nindo os temas prioritários para a ação de extensão, como os 
de maior relevância para a implementação de políticas públicas e desenvolvimento 
regional (Programas e projetos de extensão por áreas temáticas, 2004:11).

Cursos são conjuntos articulados de ações pedagógicas, de caráter teórico e/ou 
prático, presencial ou a distância, planejados e organizados de maneira sistemática, 
com carga horária mínima de 8 horas e processo de avaliação. De acordo com a 
Resolução 07/95, que regulamenta os cursos de extensão na UFMG, eles deverão 
ser classifi cados como de iniciação, aperfeiçoamento, atualização e de treinamento e 
qualifi cação profi ssional (Relatório de Atividades 2005 ProEx UFMG, 2006:49). 

Os eventos compreendem múltiplas formas de ação que conjugam temas de inter-
esse técnico, social, científi co, esportivo e artístico. A prestação de serviços é uma ação 
institucional, comprometida com o projeto político acadêmico da universidade 
e inserida numa proposta pedagógica que a integra ao processo educativo, sendo 
desenvolvida com competência técnico-científi ca e comprometida com a realidade 
social (Relatório de Atividades 2005 ProEx UFMG, 2006:88). 

Cada ação, de acordo com sua caracterização (área do conhecimento), poderá ser enqua-

drada em oito áreas temáticas: comunicação, cultura, trabalho, direitos humanos, saúde, 

meio ambiente, educação e tecnologia. O quadro apresentado a seguir refere-se ao número 

de ações de extensão desenvolvidas na universidade no ano de 2005:
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Quadro 1 - Resumo Geral das Ações de Extensão da UFMG de acordo com as Áreas 
Temáticas -2005.

áreas temáticas cursos eventos projeto* prestação de 
serviços

programa total de 
atividades

comunicação 12 11 14 1 3 41

cultura 147 350 37 43 13 590

direitos humanos 17 10 19 2 6 54

educação 114 106 74 27 28 349

meio ambiente 5 8 25 39 7 84

saúde 99 75 121 97 19 411

tecnologia 125 12 29 266 8 440

trabalho 19 4 22 4 2 51

total 538 576 341 479 86 2.020

* Inclui os projetos vinculados a programas e os não vinculados.
Fonte de Dados: Sistema de Informações de Extensão/SIEXBRASIL/Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. Belo Horizonte, 2006. 

Conforme se observa na tabela anterior, as áreas temáticas cultura, tecnologia e saúde são 

respectivamente as áreas que mais desenvolvem ações de extensão. Dentre essas, a área de 

saúde é a que mais desenvolve projetos de extensão. Enquanto a área temática “tecnologia” 

desenvolve mais ações como prestação de serviços e cursos, que representam aproxima-

damente 88% do total de atividades dessa área temática. Portanto, essa área temática, em 

sua relação com espaços sociais acaba priorizando atividades de extensão acadêmica que 

são de caráter interventivo. A partir da defi nição dessas tipologias de extensão descrita 

anteriormente podemos inferir que há uma representação dos espaços sociais enquanto 

espaços carentes de suporte técnico-científi co, de qualifi cação profi ssional, de treinamen-

to, de atualização e de aperfeiçoamento. Por vez, tal representação acaba por conceber os 

espaços sociais enquanto espaços carentes. 

Por outro lado, existem ações de extensão dentro da universidade que trabalham em 

outra perspectiva; comunidade enquanto sujeitos de direitos, ao invés de sujeitos de carência, 

interlocução, ao invés de intervenção e na produção coletiva, ao invés da assistência. Como 

exemplo, podemos citar alguns programas e projetos que trabalham nessa perspectiva: 

Educação Indígena, Programa Ações Afi rmativas na UFMG, Observatório da Juventude da 

Faculdade de Educação e o Programa Conexões de Saberes na UFMG10. 

O Programa Conexões de Saberes é desenvolvido em 32 universidades e faz parte de uma 

proposição do MEC-SECAD. Tem por fi nalidade atuar pelo estabelecimento das relações 

entre a universidade e as comunidades populares, por meio de uma prática constante de 

interlocução entre os saberes produzidos nos dois espaços. Desta maneira, busca romper 

com a mera “intervenção” da universidade nas comunidades, pautada no pressuposto da hie-

rarquização do saber e na representação destes espaços apenas como o lugar da carência. 

Podemos perceber que a extensão é um campo de disputa de representações, pois existem 

várias concepções diferentes incorporadas em seus projetos. É um espaço fértil devido à 

permanente discussão em relação a sua forma de atuação. Além de ser um espaço ambíguo 

devido a essa diversidade de concepções, que dá margem aos diferentes níveis de perme-
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abilidades às representações sociais. Sendo assim, participa, assim como outras esferas de 

ensino e pesquisa acadêmica, da necessidade de se pensar, juntamente com a sociedade, a 

efetivação de direitos, seja na política de acesso ou de extensão.

4. Do outro lado da representação social

Antes de buscarmos identifi car o que a Associação dos Universitários do Morro traz 

de diferencial nesta discussão sobre as representações sociais das comunidades e os es-

tudantes delas oriundos, é preciso que conheçamos o contexto, a partir do qual ela atua. 

O Aglomerado Santa Lúcia é uma das mais antigas regiões de favela da cidade de Belo 

Horizonte. As origens do lugar remontam ao antigo Arraial do Curral Del Rey, a partir do 

qual foi criada a capital mineira, já nos fi ns do século XIX. Os moradores mais antigos do 

Aglomerado Santa Lúcia são descendentes de uma família de ex-escravos que trabalhavam 

numa fazenda vizinha à do Cercado, de onde, segundo os relatos ofi ciais, originou-se Belo 

Horizonte. Habitada atualmente por cerca de 35 mil pessoas e, como outras no país, ainda 

é caracterizada também pela precariedade das condições de vida. O I.Q.V.U.11 apontou a 

Barragem Santa Lúcia, uma das comunidades do Aglomerado, com um dos menores ín-

dices, indicando maior escassez de equipamentos públicos e serviços. O Aglomerado está 

rodeado por bairros de classe média e alta, o que não permite que passe despercebido o 

contraste entre as duas realidades – tão próximas e tão distantes! Quanto à forma como a 

comunidade é vista pela cidade, ainda é comum que sejam veiculadas notícias na mídia, 

explorando a violência, geralmente relacionando-a ao tráfi co de drogas.

Nos últimos dez anos, contudo, observa-se uma mudança na performance do lugar. Este 

movimento não é espontâneo; antes, é fortemente infl uenciado pela atuação dos próprios 

moradores. Os movimentos sociais e, em especial os ligados à área cultura e de educação, 

contam com forte participação da juventude e constituem agentes transformadores impor-

tantes. É o caso da extinta Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, criada na comunidade 

em 1995 e que atuou até 2000, desenvolvendo signifi cativo papel nesta transformação, ao 

criar as bases da construção de uma outra imagem da favela. Partindo da perspectiva de 

que todo morador de favela é cidadão e que precisava reivindicar o respeito a esta condi-

ção, a Comissão propunha um olhar sobre a favela que destoava daquele que comumente 

a desvalorizava, tomando-a apenas pelo prisma da violência, da carência ou do exótico. 

Em 1997, a Comissão participou de um coletivo que reunia organizações diversas do movi-

mento social da cidade e realizou o I Encontro da Juventude Negra e Favelada. Depois dele 

ocorreram outros dois na cidade – em 2001 e em 2003. A partir daí, criou-se o Movimento 

da Juventude Negra e Favelada de Belo Horizonte. A valorização da cultura das comunidades 

de favela, refl exões sobre relações étnico-raciais e a defesa dos direitos humanos, a partir 

das especifi cidades dessa juventude, marcavam a atuação do Movimento.

Essas experiências infl uenciaram o trabalho de alguns grupos culturais e de muitas das 

atuais lideranças da comunidade, dentre estas, alguns dos integrantes da Associação dos 

Universitários do Morro e do Grupo do Beco, parceiros locais do Programa Conexões de 

Saberes na UFMG.
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Já há algum tempo a comunidade do Aglomerado Santa Lúcia vem aparecendo nas pá-
ginas dos jornais e nos noticiários de TV, nas sessões culturais com maior freqüência que 
nas policiais. As relações entre o meio acadêmico, os moradores e a comunidade também 
têm se modifi cado. Estes últimos eram tradicionalmente tomados apenas como “fontes” 
ou “informantes” para pesquisas de fi m de curso, ou como público público-alvo para pro-
jetos de extensão que pouco acrescentavam a uma transformação mútua dos envolvidos. 
Atualmente, a comunidade, por meio dos grupos culturais e sociais, posiciona-se como 
parceira e reivindica a quebra da tradicional hierarquização entre saberes e o reconheci-
mento de sua autonomia e da de seus moradores enquanto sujeitos, considerando que 
isto é condição para que ocorra uma troca efetiva. A atuação do Programa Conexões de 
Saberes na UFMG naquele lugar é pautada pelo desafi o constante da equipe – composta 
por bolsistas e moradores – de buscar a melhor maneira de produzir conhecimento por 
meio do intercâmbio entre as experiências. 

É a partir deste registro que passamos a investigar a atuação da Associação dos Univer-
sitários do Morro – AUM, neste processo de construção de outro tipo de representações 
sobre a comunidade.

4.1  A Associação dos Universitários do Morro 

A Associação dos Universitários do Morro – AUM foi fundada em 05 de fevereiro de 
2003, como iniciativa do Pré-Vestibular Comunitário, sendo resultado da parceria entre 
a PUC – MG, a ASA – Ação Social Arquidiocesana, a Congregação dos Irmãos Maristas e 
organizações locais de várias regiões de periferia da cidade. No Aglomerado Santa Lúcia, 
o Pré-Vestibular Comunitário é desenvolvido junto com a Paróquia Nossa Senhora do 
Morro. Este surgiu na comunidade em 2001, buscando atender ao crescente interesse dos 
jovens moradores do Aglomerado Santa Lúcia pelo acesso ao ensino superior e mediante a 
escassez de oportunidades. Como resultado do trabalho do Pré-Vestibular, que evidenciou 
o aumento do número de moradores aprovados nos vestibulares e a conseqüente demanda 
por garantia de permanência bem sucedida destes nas faculdades, geralmente particulares, 
foi criada a AUM. 

Desde sua criação, a Associação propõe-se a atuar como uma entidade jurídica ligada à 
educação e ao Ensino Superior, que busca estabelecer uma ponte entre o saber adquirido 
nas universidades e o desenvolvimento da comunidade, promovendo o fortalecimento de 
uma identidade positivada dos estudantes oriundos do Aglomerado e o estreitamento da 
relação dos mesmos com o lugar. Sendo uma entidade jurídica, a Associação estabeleceu 
um Estatuto e um Regimento Interno, que legitimam e traduzem em linguagem jurídica a 
luta da instituição. Conforme Bourdieu:

A ofi cialização encontra sua plena realização na manifestação (...), através da qual 
o grupo prático, virtual, ignorado, negado, reprimido, torna-se visível, manifesto, 
tanto para os outros grupos como para si mesmo, atestando sua existência enquanto 
grupo conhecido e reconhecido, e afi rmando sua pretensão à institucionalização. 
(Bourdieu: 1987:112).

Este aspecto da identidade da AUM nos chama a atenção. E aqui cabe a pergunta: por que 

a opção pela via institucional, jurídica, como meio de viabilizar uma demanda tão específi ca? 
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O que signifi ca instituir-se legalmente para estes estudantes de origem popular? 

Se tomarmos as seguintes considerações de Bourdieu: 

as lutas (...) em torno de propriedades ligadas à origem através do lugar de 
origem, (...) constituem um caso particular das lutas entre classifi cações, lutas 
pelo monopólio do poder de fazer ver e de fazer crer, de fazer conhecer e de fazer 
reconhecer, de impor a defi nição legítima das divisões do mundo social. (Bourdieu, 
1998: 108)

Talvez seja possível compreender esta postura como relacionada à parte de uma estratégia 

de consolidação da AUM como um autêntico representante da comunidade. Ao nos depa-

rarmos com a estrutura organizacional da entidade, expressa em seus registros documentais, 

parece-nos que há uma preocupação de seus criadores, jovens universitários moradores 

do Aglomerado Santa Lúcia, em se constituir legitimamente, perante a comunidade, mas 

também junto a outros interlocutores, em especial, àqueles também instituídos formalmente 

e que produzem e reproduzem os discursos capazes de instituir representações sociais. Po-

demos perceber isto por meio dos objetivos assumidos pela instituição em seu Estatuto:

Art 2º - .Promover, desenvolver e participar de Projetos Sociais e ações comunitárias 
que visem a melhoria das condições de vida dos moradores do Aglomerado Santa 
Lúcia.

Incentivar o desenvolvimento cultural e cientifi co do Aglomerado Santa Lúcia, 
buscando pressionar autoridades públicas a adoção de políticas para a melhoria 
da qualidade de vida de seus moradores.

Reunir-se em movimentos e eventos importantes, do Aglomerado Santa Lúcia, 
bem como em acontecimentos importantes da cidade de Belo Horizonte, afi m de 
fazer valer a voz de nossa comunidade.

Incentivar e participar da discussão de políticas e ações afi rmativas para a inclusão 
de afrodescendentes na universidade, bem como de políticas sociais para a inserção 
de pessoas de baixa renda na universidade, sobretudo pública.

Os interlocutores ofi ciais privilegiados, neste caso, parecem ser as instituições de ensino 

superior; e o discurso que a AUM produz contrapõe-se ao destes, na medida em que propõe 

uma relação diferenciada na produção do saber e o faz também e de maneira peculiar, por 

meio da reafi rmação de uma identidade que, em princípio, não participa daquela que o 

locus acadêmico tradicional busca reproduzir.

A referida linguagem jurídica, da qual se apropria a AUM, se apresenta no campo 

de disputa de representações, buscando posicionar-se em relação ao discurso instituído 

– e, neste contexto de disputa, relativamente legitimado –, que participa da defi nição das 

confi gurações sociais. Neste sentido, percebemos, nesta estratégia, a busca pela instituição 

e reconhecimento de um novo discurso performativo, por meio da pretensão à institu-

cionalização que, segundo Bourdieu, tem por função atestar a existência reconhecida de 

um grupo, pois “o mundo social é também representação e vontade; existir socialmente é 

também ser percebido, aliás percebido como distinto” (Bourdieu, 1998: 112).

A entidade, em seu estatuto, demonstra claramente os objetivos de sua ação. Entre eles 

podemos enumerar alguns que perpassam a questão da representação da universidade para 

a Associação, como, por exemplo, a proposição de: 
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lutar coletivamente pela inclusão e permanência de alunos carentes, nas univer-
sidades públicas e privadas (...) bem como incentivar a discussão de políticas de 
ações afi rmativas para a inclusão de afro-descendentes nas Universidades. (AUM 
- Regimento Interno, art. 3º, parágrafo 1º)

O que salta aos olhos são as referências que se fazem à permanência e à inclusão de 

afrodescendentes – ou ao menos à discussão desses aspectos. Esses elementos se mostram 

como diferenciadores entre a ação política e social da AUM e de diversas outras instituições 

similares. Fica explícito que as propostas da Associação dos Universitários do Morro vão 

além daquelas que os cursinhos pré-vestibulares de modo geral apresentam, tendo em vista 

que esses objetivam apenas a aprovação do aluno e a utilizam como meio de aumentar o 

seu status fama na mídia. A AUM pretende, no entanto, debater a permanência do aluno 

aprovado, e não apenas isso, busca também meios de trabalhar a inclusão, tanto a econô-

mica quanto a racial.

Outro ponto que nos inquieta, na análise dos documentos da AUM, é a utilização da 

palavra “carente”. A partir do contexto em que é utilizada, a Associação parece destacar 

como elemento de carência não apenas as difi culdades econômicas encontradas no caminho 

até uma universidade, mas também enxerga e responsabiliza dois campos: o social, como 

aquele no qual são produzidas as competições desiguais:

Levantar fundos junto a Instituições, poder público e agentes da sociedade civil afi m 
de minimizar as difi culdades que o universitário carente encontra; viabilizando 
transporte, alimentação, xerox, material didático e outras necessidades básicas 
desse estudante. (Idem)e o universitário, que mantém e reproduz as desigualdades: 
articular e negociar junto a universidades particulares, mensalidades,matrículas e 
favorecer a criação de políticas que possibilitem a permanência do universitário 
carente naquela instituição. (Idem)

Não obstante, o que em princípio pode nos parecer apenas o indício de uma confor-

mação à ordem vigente – afi nal a expressão “carente” não é uma das representações mais 

recorrentes no discurso alimenta a segregação? – nos informa sobre a complexidade das 

relações de poder que estamos discutindo neste artigo. Por um lado a utilização daquele 

termo nos documentos que participam da constituição da identidade da AUM apresenta-se 

como sinal de uma possível “assimilação” de um discurso “assistencialista”, não democrático, 

que sustenta a desigualdade. O que percebemos, neste caso, é a ação da efi cácia do discurso 

ou da representação social vigente: ele não opera apenas nos espaços institucionais, no 

nosso caso, na comunidade acadêmica. Por outro, o mesmo indício pode ser percebido 

como partícipe do esforço por apropriação desse outro espaço de poder, se considerarmos 

o sentido da ação da AUM, expresso em seus objetivos.

Ademais, a própria existência de uma Associação de Universitários do Morro, já eviden-

cia a crítica a uma ordem da qual não participam efetivamente todos os grupos sociais. 

Explicita, também, o esforço por consolidar uma identidade diferenciada, “fazendo valer a 

voz da comunidade”, no diálogo que a instituição busca estabelecer com a sociedade e com 

as instituições de ensino superior, em especial.
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Conclusão

Por meio dos dispositivos selecionados é possível perceber os discursos e as práticas 

produzidos pela universidade sobre os estudantes de origem popular e as comunidades 

como elementos da linguagem simbólica, que está implicada na organização de uma ordem 

social determinada. Da mesma forma, o esforço de uma comunidade por responder a uma 

demanda social de ampliação do acesso e garantia da permanência bem sucedida de estu-

dantes universitários oriundos daquele lugar, pode ser compreendido como um elemento 

que disputa a entrada num campo oposto, legitimado pelo poder simbólico e assegurado 

pela instrumentalidade da linguagem. Neste caso, entretanto, a atuação da AUM indica a 

emergência de um novo discurso, que se contrapõe ao ofi cial, e contribui para a construção 

de uma auto-representação da comunidade, diferenciada daquela que lhe é impingida.

O efeito de sujeito adquire pleno sentido para a refl exão acerca da representação e do 

imaginário social. Em Bourdieu, o símbolo tem uma função política por serem os sistemas 

simbólicos, simultaneamente, instrumentos estruturados e estruturantes de conhecimento 

e da comunicação. Essa característica os viabiliza como dispositivos políticos de imposição 

e legitimação da dominação, a partir da e pela relação determinada entre os que exercem o 

poder e os que lhe são sujeitos. Bourdieu destaca o poder simbólico como propriedade da 

representação, de “fazer ver e fazer crer, de dar a conhecer e de fazer reconhecer, de impor 

as defi nições legítimas da sociedade”, impondo, legitimando ou transformando uma visão 

de mundo. Além disso, destaca o aspecto da legitimação como sendo condicionado à efi -

cácia simbólica das palavras, que ocorre a partir do reconhecimento ou da “autorização”, 

por parte do sujeito a quem é dirigido o discurso, para que aquele que o pronuncia possa 

faze-lo, como de direito, e para que o mesmo discurso seja legítimo. Nesta perspectiva é 

que podemos analisar a efi cácia do discurso performativo da UFMG.

Os dispositivos que adotamos como fontes para investigar os discursos e as práticas da 

UFMG, na relação com as comunidades, por meio das ações de extensão, permitem enten-

der como atua o poder simbólico nesta relação. Percebemos que os mesmos legitimam a 

representação da universidade sobre as comunidades e os alunos de origem popular. Mais 

que isto, são discursos performáticos: visam instaurar uma adequação entre o locutor e o 

discurso que ele pronuncia, defi nindo e fazendo crer nos lugares sociais instaurados e im-

pedindo de apreender a lógica específi ca do mundo social como lugar de luta permanente 

para defi nir a realidade. Interessa-nos, aqui, tentar acessar para quem se dirige o discurso 

legítimo; quem esse discurso visa enquadrar e de que forma; quem é esse interlocutor 

oculto e que disfarce se cria; que mecanismos disfarçam a ação performativa em afi rmação 

descritiva e constatativa.

Consideramos, aqui, de modo especial, a atuação da comunidade por meio do esforço em 

produzir, como já dito, uma representação que se contrapõe à vigente e que interfere para 

questionar um poder simbólico e a ordem que legitima. Neste sentido, é sob a concepção 

de representação, enquanto uma produção de efeitos sociais que, por um lado, participa da 

defi nição, instituição e legitimação de determinada ordem social e, por outro, apresenta-se 

como campo aberto de disputas que podem transformar, reconfi gurar ou destruir esta ordem 
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e contribuir para a instituição de outra, que procederemos à nossa análise. Acreditamos 

que na medida em que avança a construção de outro tipo de representação, aquela que 

substitui a visão da comunidade como espaço de carência pela visão da mesma como sujeito 

de direitos, a universidade, por meio de suas políticas de extensão e acesso, pode contribuir 

para que a prática da interlocução se efetive e seja útil na construção de direitos.
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Favela: um início de conversa

A sociedade brasileira é composta de desigualdades sociais, geradas pelo sistema capita-

lista hegemônico, que em sua fase atual neoliberal desenvolve uma política de dependência 

entre países de economia central e os países periféricos, entre eles o Brasil. Esta política 

condiciona os empréstimos e investimentos internacionais ao cumprimento de normas 

que benefi ciam o capital privado.

Neste contexto, o Estado, que tem por função garantir os direitos e interesses da popu-

lação, progressivamente tende a se confi rmar nas diretrizes dos organismos internacionais, 

cumprindo o que se chama de “dever de casa”, fortalecendo a sociedade multifacetada das 

classes sociais.

Diante de uma sociedade dividida em classes, na qual uma parcela muito pequena da 

população controla e usufrui da maioria das riquezas produzidas pela maior parte da popu-

lação e da inoperância do Estado em dar respostas às necessidades das classes trabalhadoras, 

é que se pode compreender a constituição das favelas.

Na trajetória histórica de construção e de consolidação das favelas, é possível perceber 

longos períodos de lutas e tensões sendo consideradas até hoje, de forma  estereotipada, 

como o espaço da miséria, dos casebres amontoados, da disseminação de doenças, da pro-

miscuidade, da ausência de trabalho, marcada pela violência e pela malandragem. 

Assim, entender as culturas das pessoas que habitam nesse espaço pressupõe a compre-

ensão das formas de protesto contra as situações vivenciadas cotidianamente e a revolta 

que tende a surgir, indo além dos estigmas impostos pelo contexto social.

A gênese das favelas no Rio de Janeiro está vinculada à história de Canudos, ocorrida 

em 1897. Nesse ano soldados vindos da Guerra de Canudos, no sertão baiano, se estabe-

leceram no Morro da Providência, com o objetivo de pressionar o Ministério de Guerras 

a pagar seus soldos atrasados. A partir desse momento, vários barracos de madeira foram 
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construídos e os novos moradores passaram a chamá-lo de “Morro da Favela”9. A partir 

de 1920, a palavra em questão passa a designar todos os conjuntos de habitações popula-

res rudemente erguidas, geralmente nos morros, que se espalhavam pelo Rio de Janeiro e 

posteriormente pelo país inteiro.

No Rio de Janeiro, por ocupar áreas centrais da cidade, como, por exemplo, o Morro 

da Providência e outras favelas que surgiram posteriormente, esses espaços populares 

passaram por intervenções signifi cativas do poder público sendo alvos de programas de 

reforma urbana. Estes programas tinham por objetivo erradicar a imagem de pobreza e 

atraso das favelas. Iniciaram-se então as tentativas de remoção das favelas, que quase sempre 

era confundida com remoção dos pobres. 

Uma parcela signifi cativa dos moradores da favela, que a cada dia ganha força e luta 

para mostrar à sociedade, a realidade das comunidades perpassadas pelas diversas formas 

de violência, tanto do poder público quanto do tráfi co, além do descaso e da indiferença 

do Estado e da sociedade. No entanto, é necessário ressaltar que nas comunidades existem 

aspectos outrora vividos por toda sociedade e que hoje são esquecidos em sua maioria, 

dimensões da vida cotidiana que a mídia não dá destaque, possivelmente porque não se 

torna matéria tão vendável como a violência. Aspectos como a união entre vizinhos, a 

receptividade com visitantes, a solidariedade, além das peladas seguidas de churrasco aos 

domingos, os mutirões para colocação da laje, bem como a preparação para a copa com 

bandeirinhas e paredes pintadas, a televisão na calçada em dia de jogo da seleção e as festas 

de igreja que auxiliam na inserção na comunidade dos recém chegados. 

Mesmo com uma grande variedade cultural dentro das comunidades, essas ainda são 

vistas como desprovidas de cultura, aqui consideradas como: 

um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado 
grupo pensam, classifi cam, estudam e modifi cam o mundo e a si mesmas. (Matta, 
1986)

Não entendemos que exista cultura inferior ou superior, muito menos “subculturas”, 

existem sim gêneros de cultura, afi nal os locais onde vivemos não são iguais, logo, os códi-

gos utilizados para expressão dos sentimentos, pensamentos e celebrações, se distinguem 

uns dos outros.

A realidade nas comunidades é composta de vários aspectos, no entanto, a mídia só 

divulga a violência, reprimindo a cultura de seus moradores, que expressam seu cotidiano 

através da música, da dança, do teatro, da poesia, dos jornais locais etc. A sociedade bur-

guesa recrimina, quando não simplesmente ignora, os movimentos culturais oriundos de 

comunidades populares. Afi nal é diferente daquilo que estão acostumados, tanto no que se 

refere a um “padrão” cultural como pelas notícias que vêem através da mídia. 

 A divulgação ampliada dos fatos violentos que ocorrem nas comunidades coloca no 

mesmo patamar todos os seus moradores, sejam eles trafi cantes ou não, difi cultando a 

inserção no mercado de trabalho, a conquista de amizades que não residam no mesmo 

local e fortalecendo o imaginário social construído pelo sistema capitalista, através de seus 

meios de comunicação, de que todo pobre é potencialmente um bandido.

A sociedade é re-dividida desigualmente pelo viés da cultura, em que somente os sabe-
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res acadêmicos são legitimados e os saberes das classes trabalhadoras são ignorados. Mas 

esta população começa a fazer parte do mundo acadêmico e as suas, nossas raízes não são 

esquecidas. Agora do meio acadêmico surge a voz dos moradores de comunidades, são os 

Estudantes Universitários de Origem Popular-EUOP’s, que a partir de sua inserção tanto nos 

espaços populares como na universidade, contribuem na construção de novas representações 

sobre esses espaços, a partir da análise das possibilidades culturais vivenciadas.

Nessa perspectiva, o presente artigo fará uma breve análise sobre a conformação cultural 

nos espaços populares, a partir da experiência religiosa, do Funk -  como uma das formas 

de cultura de combate - e do Teatro do Oprimido.

As representações sobre os espaços populares

Como já mencionado, é notório que os espaços das comunidades populares só aparecem 

estampados, pela imprensa escrita, quando são palcos de grandes situações de violência. 

Infelizmente, só é dado à favela o crédito de espaço violento e incapaz de produzir algo 

positivo. Nos seus espaços, há uma precária presença do poder público, que se faz presente 

em especial pela força, através do aparato policial que se vale de táticas de guerrilha, como 

podemos ver claramente na presença dos “caveirões”. 

Hoje, alguns setores da favela desejam conquistar o seu espaço de forma positiva, 

abandonando o estigma negativo de um lugar caracterizado única e exclusivamente pela 

violência. Não se trata de maquiar os problemas nela existentes, mas sim de dar visibilidade 

às qualidades esquecidas por aqueles que escrevem a seu respeito, em sua grande maioria, 

sociólogos, médicos sanitaristas, engenheiros e técnicos de segurança pública, sendo raros 

os registros originários da favela, produzidos por moradores que demonstram um outro 

olhar sobre esse espaço, um olhar de dentro. 

A favela possui ricos e diversifi cados saberes que precisam ser registrados. Registro este 

que trás em si grande força e é portador da memória das pessoas que lá residem e que são tão 

especiais quanto seus moradores, expressando uma cultura que é parte da cultura popular 

e que como afi rma Silva (2005:107) “fazem e refazem a cultura de suas territorialidades e 

toda a tradição popular carioca”. Para esse autor:

Valorizar e respeitar a diversidade de manifestações culturais e artísticas dos mora-
dores dos espaços populares é ato primordial de construção de uma sociabilidade 
urbana renovada” (Silva, 2005:108), 

Nesse sentido, o olhar direcionado para a expressão cultural dos espaços populares deve 

intervir como um fator positivo e agregador para a harmonização e integração da cidade, 

já que são várias, se assim se desejar trabalhar, as diferenças.

Para a maioria dos moradores dos espaços populares, “estar e viver nesse mundo” 

apresenta um certo grau de difi culdade principalmente se levarmos em conta a origem de 

sua/nossa fala e voz, pois partem (partimos) de um ponto estigmatizado, estigma que tem 

o intuito de os/ nos calar com argumentos que não vem de hoje, mas são originários de um 

sistema que quer promover a opressão, lhes/ nos impossibilitando de esboçar outra lógica 

social. A questão econômica também coloca essas pessoas em uma visão inferiorizada, pois 
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produzem pouca (ou nenhuma) renda e se localizam em sua maioria dentro do mercado 

de trabalho informal ou em subempregos.

Essas pessoas (nós) são (somos) induzidas (os) a não acreditar que podem(os) oferecer 

mudanças a sua / nossa própria vida e, quando ela ocorre, tendem (emos) a crer no acaso, na 

sorte ou em algo extraordinário promovido pela força de um ou outro morador. Mas o que 

queremos resgatar aqui é o nosso /seu potencial e a nossa/ sua  autoconfi ança adormecidos, 

existentes na capacidade individual e coletiva inferiorizada pela sociedade.

Ao nos propormos retratar algumas das diferentes experiências culturais dessas comu-

nidades, muitos podem lançar um olhar descrente ou até mesmo indiferente. No entanto, 

através deste recorte, podemos ver o quão preconceituoso podem ser as opiniões a esse 

respeito. Valorizar ou não um conhecimento que não é proveniente de um grande cam-

po de pesquisa impossibilita a compreensão de como pode dar-se a epistemologia dos 

saberes. Nas comunidades populares eles também existem e podem ser identifi cados por 

todos aqueles que se derem a oportunidade de conhecê-los, conhecendo o novo, até então 

desconhecido.

Funk: Cultura de Combate

A cultura de massa tende a visar à alienação do povo por meio da escravização da mente 

impedindo qualquer tipo de indagação a respeito dos fatos, por mais bárbaros que sejam. 

Este tipo de cultura em sua essência é um mecanismo de dominação ideológica vinculada 

à lógica da acumulação capitalista auferida pela burguesia, fazendo com que a cultura, 

também, se torne uma mercadoria. 

Adorno (1947), fi lósofo e sociólogo alemão, foi um dos maiores críticos dos meios de 

comunicação em massa, em sua experiência de exílio identifi cou que os meios de comu-

nicação são utilizados não apenas para entreter o público e informar, mas também para 

adestrar a multidão, afetando o pensamento ou mesmo a vida das pessoas e favorecendo 

o crescimento da indústria cultural.

Em paralelo à cultura de massa conformada pelo sistema capitalista, podemos falar da 

existência de uma “cultura popular” desvalorizada pelas classes mais elevadas da sociedade, 

algumas vezes sob o argumento de que os trabalhadores não têm cultura. 

No entanto, as classes populares não têm se deixado calar e continuam a demonstrar 

suas insatisfações, medos e alegrias das mais variadas formas. A partir dos movimentos das 

classes populares, surgiu a cultura de combate, que visa retratar o olhar do povo, expressar 

o seu sentimento quanto à raça e à classe social, expondo os problemas ignorados pelos 

governantes, como é possível identifi car em algumas letras de funk.

Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me 
orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar... Já não agüento mais essa 
onda de violência. Só peço a autoridade um pouco mais de competência (Rap da 
Felicidade - Mc Cidinho e Doca)

Traçar um fi o condutor entre a cultura popular, em especial o funk, e a questão das 

desigualdades sociais não parece a princípio uma tarefa difícil visto que um passeio por 
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qualquer via expressa da cidade, nos retrata as discrepâncias existentes na sociedade, como 

mostra a letra abaixo: 

Era só mais um Silva que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família. 
(Refrão)Era trabalhador, pegava o trem lotado, tinha boa vizinhança, era consid-
erado.E todo mundo dizia que era um cara maneiro,outros o criticavam porque ele 
era funkeiro.O funk não é modismo, é uma necessidade é pra calar os gemidos que 
existem nessa cidade.Todo mundo devia nessa história se ligar,Porque tem muito 
amigo que vai pro baile dançar,esquecer dos atritos, deixar a briga pra lá.(Rap do 
Silva – Bob Rum)

Partindo desse princípio, consideramos o funk, um importante elemento da realidade 

sócio-cultural, originado nas comunidades populares, que pode contribuir para reduzir a 

estigmatização desses espaços. O funk surgiu a partir de movimentos musicais ocorridos 

nos Estados Unidos, nos anos 30 e 40, pelos negros americanos (Black music), que migra-

vam para os centros urbanos em busca de trabalho nas indústrias. Como forma de atacar 

os negros foi dada a estes um termo pejorativo – funky – que signifi cava mal cheiroso. No 

entanto, esta agressão foi resignifi cada e o termo passou a ser utilizado para representar o 

estilo funk, englobando corte de cabelo, uma forma de se vestir e um estilo musical.

A black music chegou ao Rio de Janeiro, nos anos 70, na Zona Sul, com bailes da pesada 

dos djs Big Boy e Ademir Lemos. Os bailes partiram para o subúrbio com as equipes de 

Som Grand Prix e Furacão 2000. No fi nal da década de 70, o funk se difundiu, alcançando 

outras regiões, como as periferias de São Paulo e Salvador. Nos anos 80, chegou ao Rio um 

ritmo com músicas erotizadas e batidas rápidas – o Miami Bass, que também foi denomi-

nado funk. A maioria dos freqüentadores dos bailes não entendia as letras em inglês, mas 

adaptavam as palavras a refrões de forma tão ou mais obscena que os originais.

A partir da década de 90, o funk começou a retratar as questões sociais ocorridas na 

favela. Na segunda metade da mesma década, voltou a adotar as músicas erotizadas. No 

mesmo período, surgiu o chamado “proibidão”, um estilo de funk nascido nas favelas que 

faz apologia à criminalidade e ao tráfi co de drogas. Atualmente, o funk está sendo conso-

lidado na mídia e passou a servir como fonte de renda para alguns moradores das favelas, 

que conseguem divulgar seu trabalho musical, como pode ser visto a seguir:

Seria apenas mais um cidadão perdido no mundo vivendo de ilusão mais correria 
atrás não esperei pelo destino e ali a estante hoje esta cheia de discos é gratifi cante 
você poder escutar o funk te pedindo nunca deixe de cantar. ( Se não fosse o funk 
– MC Marcinho)

Hoje, a música foi popularizada tocando na TV, no rádio, nos clubes, bailes nas comu-

nidades e até mesmo em algumas discotecas freqüentadas pela classe média. Com isto, a 

discriminação relacionada a este estilo musical, que remetia ao estilo de vida de favelados, 

vem diminuindo lenta e progressivamente, o que recentemente passou a ser popularizado 

através de alguns funk’s, como demonstram os trechos a baixo:

Favela... Orgulho e lazer, estamos á vontade... Nós somos... Favela orgulho e lazer... 
Estamos á vontade... Somos mais você. (Refrão)... Por que aqui no morro Também 
tem jogador, artistas famosos, empresário e doutor gente inteligente e mulheres belas 
você também encontra aqui na favela. (Favela – MC Marcinho)
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É som de preto de favelado, mas quando toca ninguém fi ca parado. O nosso som não 
tem idade, não tem raça e nem ver cor.(som de preto – Amilcka e Chocolate) 

Segundo Malboro, o funk na mídia produz tanto aspectos bons e ruins:

“bom porque vai tirar o estigma do fenômeno e ruim porque vai querer domes-
ticá-lo e tirar dele a originalidade” (Ventura, 1994:120).

Vale ressaltar ainda que as músicas mais tocadas são aquelas que fazem apelos sexuais 

e não as que tratam das questões cotidianas vividas na favela, isto nos leva a refl etir sobre 

os objetivos da mídia na reprodução da consciência social a partir de atividades mecânicas 

tomando as idéias independentes da realidade histórica e social.

Assim, as músicas que outrora expressavam questões sociais que ocorriam na favela, 

na atualidade em raríssimas vezes, lembram essa questão. O funk vem se tornando uma 

mercadoria para o capitalismo sendo cantadas as músicas que são consumidas, ou seja, os 

produtos mercadológicos. Para entender o sentido das letras das musicas e o fenômeno que 

está ocorrendo, é necessário observar os aspectos conceituais e históricos na popularização 

deste estilo musical.  

Todavia, o funk ainda apresenta aspectos reivindicatórios e de indignação, não impos-

to pela ideologia capitalista, mas como uma das formas possíveis de cultura de combate, 

contrapondo-se e não sendo submissa. 

Estas músicas tendem a tratar das questões sociais da favela segundo o ponto de vista de 

quem nelas vivem. O funk, portanto, expressa de forma mais “livre” o que muitos cariocas 

trabalhadores vivem no seu dia-a-dia - a invasão das favelas, o poder paralelo, a precariedade 

na assistência à saúde, à educação, ao transporte, entre outros - refl etindo um sistema no 

qual há um controle político, jurídico e ideológico que submete as classes trabalhadoras.

Teatralizando

Uma outra experiência cultural desenvolvida nesse espaço, que vem contribuindo 

gradativamente para a desconstrução da imagem negativa da favela é o teatro. Através do 

incentivo a cidadania e a participação, o teatro torna-se uma linguagem para expor as in-

satisfações, frustrações, desejos, revoltas e opressões sofridas  pela maioria dessa população 

em decorrência da precária inserção do poder público.

O teatro é uma das artes mais antigas que se baseia no espírito lúdico da humanidade, 

partindo de textos literários e/ou da realidade social dos espectadores. É dentro dessa se-

gunda perspectiva que se localiza a experiência iniciada por Augusto Boal através do Teatro 

do Oprimido, que busca através dessa linguagem artística transformar o ser e instigar seus 

desejos e sonhos.

Como relata Augusto Boal o Teatro do Oprimido é uma tentativa de se aproximar de 

parcelas signifi cativas das classes trabalhadoras, através de uma linguagem lúdica, envolvente 

e participativa. Com o objetivo de levar o teatro aos trabalhadores, tem início na década 

de 60 a experiência do Centro do Teatro dos Oprimidos (CTO).

O trabalho do CTO teve início em comunidades populares, através de uma metodologia 
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própria, na qual os atores são os próprios moradores da comunidade, que escolhem um 

termo de relevância em seu cotidiano para ser encenado. Essa metodologia também propõe 

uma postura diferente para a platéia, que não fi ca passiva diante do espetáculo, mas, ao 

contrário, interage com os atores podendo inclusive mudar o fi nal da peça.

O CTO leva o teatro às comunidades visando à democratização dos meios de produção 

cultural, como forma de crescimento intelectual de seus participantes, e para tal implanta 

projetos que favoreçam a participação ativa e protagonista das camadas subalternas, visando 

uma transformação da realidade. Seu objetivo é que este “oprimido” se aproprie do teatro, 

bem como seus meios de produção, ampliando assim suas formas de expressão, através de 

uma comunicação direta e proposital, entre expectadores e atores. Para Boal o ser torna-se 

humano quando descobre o teatro.

Com base nas intervenções da platéia, o Teatro do Oprimido integra os desafi os da classe 

trabalhadora. Embora a relação artista–platéia popular seja delicada, o teatro do oprimido 

pretende libertar o artista que existe em cada um de nós, ele não traz perguntas prontas, e 

sim faz perguntas. Não introduz idéias na cabeça de ninguém, mas estimula o surgimento 

de idéias que respondam a perguntas.

As peças do teatro do oprimido são de temas sociais sempre em cima das necessidades do 

grupo em questão, são temas que borbulham por soluções e realizações não concretizadas, 

são assuntos políticos, familiares, e religiosos que englobam uma cultura popular, para 

isso o CTO busca estar inserido dentro dos espaços populares, são eles que anseiam por 

transformações. Comunidades como a Maré, Tirol, Anil, Costa Barros, já se benefi ciaram 

com a experiência do Teatro do Oprimido, hoje são aproximadamente 12 grupos populares 

que fazem teatro. As peças dos grupos do CTO têm algo em comum, todas são extraídas 

das histórias vividas pelos próprios integrantes, ou de alguém que eles conheceram, são 

todas de fatos reais, entre essas histórias se expressam muitos sonhos, como o de entrar na 

universidade, o que é fortemente impulsionado pelo CTO.

Nos grupos do CTO, todos descobrem vocação para alguma arte, seja na música, dança, 

direção e dramaturgia, mas todos descobrem também que a universidade está mais perto do 

que pensavam antes de fazer teatro, alguns fazem teatro por terapia e recuperam sua auto-

estima, derrubam sua timidez, algo que os faziam sofrer anteriormente, o teatro é mágico 

para a comunidade é uma das saídas para descobrir um novo mundo, uma nova forma de 

pensar. Fazer teatro é algo que nos possibilita falar em religiões, culturas regionais, problemas 

sociais, preconceito racial e sexual, relacionamentos familiares, confl itos pessoais, onde se 

buscam alternativas junto à platéia para solucionar os problemas ali existentes. Aí entra o 

teatro fórum em que a platéia entra no lugar do personagem oprimido que não consegue 

realizar seus sonhos, construindo novas possibilidades para a solução dos problemas.

Para o CTO todos podem fazer teatro, até os atores, trazer a universidade para a comuni-

dade através do teatro é trazer escolhas, é expulsar todos os fantasmas existentes nos mora-

dores de espaços populares, é poder dizer não a quem os oprime, é levantar a cabeça quando 

querem abaixá-la, é olhar no espelho e dizer “EU SOU CAPAZ DE ALCANÇAR”, é quebrar 

os paradigmas estabelecidos pela sociedade que nos impedem de seguir em frente. 
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Protestantismo e desigualdade social: relação possível?

Outro elemento importante que se refere à constituição cultural das favelas é a religião, 

que vem assumindo, nas duas últimas décadas, um papel central na conformação de uma 

determinada lógica social.

Os últimos dados do censo do ano 2000 do IBGE10 nos trazem fatos interessantes com 

relação ao fenômeno religioso no Brasil. Ele mostra que nas últimas décadas teve uma 

queda no catolicismo brasileiro e um aumento nas religiões evangélicas. Segundo este 

censo, em nove anos o catolicismo caiu 11,9% e as evangélicas cresceram 71,1%, ou seja, 

passaram de 13,1 milhões de fi éis para 26,1 milhões. O crescimento no numero de adep-

tos ao protestantismo é maior na população pobre e marginalizada. Entretanto, é preciso 

pensar no que esses dados signifi cam e qual a alteração que eles ocasionam na estrutura 

da sociedade brasileira. Entendemos que como a religião é parte essencial da cultura da 

sociedade, a relação estabelecida entre religião e política tem cumprido importante função 

na atual estrutura do sistema capitalista.

O protestantismo surge aliado com as elites da sociedade alemã, conquistando a graça 

da burguesia ao dizer que prosperar é sinal de que se é abençoado por Deus, quando antes 

o catolicismo afi rmava que os ricos difi cilmente entrariam nas graças do criador e muito 

menos se salvariam. A explosão do protestantismo só acontece quando ele alcança as classes 

populares; e isso no Brasil aconteceu recentemente, entretanto, parece um fenômeno que 

progredirá, já que a cada dia mais pessoas se declaram evangélicas. 

A rápida e constante ascensão das igrejas evangélicas acompanha a expansão dos meios 

de comunicação sob seu controle, tais como: emissoras de televisão e aluguel de horários 

nobres na TV e nas rádios; sendo esta uma das estratégias para ampliação do numero de 

adeptos, conforme afi rma a própria Igreja Universal do Reino de Deus em seu site:

Desde cedo, a Igreja Universal tem demonstrando uma grande preocupação em evan-
gelizar através de livros, revistas, periódicos, rádios, programas de televisão e internet, 
pois sabe que pelos meios de comunicação é possível alcançar milhares de pessoas que 
estão sofrendo e carentes de uma palavra de fé e esperança.

Vale ressaltar que os protestantes se dividem em várias denominações: tradicionais, 

pentecostais e neopentecostais. Tal divisão tem fundamentos históricos. As correntes tra-

dicionais são aquelas mais ligadas à Reforma protestante, as pentecostais surgem nos EUA 

como um movimento de transformação dentro das tradicionais, e as neopentecostais são 

as mais recentes, que mais modifi caram os conceitos iniciais da reforma e que se destacam 

por serem as que mais crescem.

Crescimento que se expressa pela teologia da prosperidade em seus programas-culto tele-

visivos (promessa de aumentar sua renda fi nanceira, caso aceitem desafi ar Deus a lhes ajudar). 

No discurso que envolve tal teologia os pastores oferecem êxito fi nanceiro aos fi eis que, com o 

desejo de superar as difi culdades econômicas cedem aos “milagres fi nanceiros” prometidos. 

Interessa-nos aqui discutir como as igrejas utilizam essa idéia e quais as conseqüências 

sociais de uma teologia com esse aspecto, mesmo considerando que esse não é um conceito 

homogêneo entre as diferentes denominações protestantes.
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Nessa concepção teológica prosperar é sinal de que se é abençoado por Deus e não 

prosperar signifi ca estar em pecado. Além de excluídas socialmente, as classes populares 

se transformam, dentro da lógica da teologia da prosperidade, na maior pecadora entre as 

classes sociais. E quem estabeleceu a regra é um deus, que nessa doutrina transforma-se em 

mercador, um comerciante a negociar com a humanidade. E os líderes eclesiásticos seriam 

seus representantes comerciais. Nas ruas vê-se essa idéia de um deus mercador com ditados 

como: “Templo é dinheiro” e “Deus é o caminho, Edir Macedo é o pedágio”. O “pecado” da 

exclusão e da desigualdade social não é só dos próprios excluídos, mas de todos, e talvez 

principalmente de quem os excluiu, as elites. 

A Teologia da Prosperidade faz brilhar mais os olhos das classes populares do que das 

elites, oferecendo um deus milagroso que pode suprir a falta de um sistema público de 

saúde de qualidade, um ensino público efi ciente, saneamento básico adequado, etc., que 

são serviços públicos que em muitos casos não estão presentes de forma pouco efi ciente 

nos espaços populares.

A crítica afi rma que a religião é transformada talvez pelo sistema em mais um ramo 

comercial. E com características próprias: o marketing com fi éis mais antigos contando suas 

vitórias e dizendo que elas se explicam pelo fato de estarem naquela igreja; e, os produtos 

feitos especialmente para evangélicos. 

A religião é usada muitas vezes como forma de dominação e alienação, o protestantis-

mo não é exceção. Os líderes se consideram como os verdadeiros representantes de deus 

na terra, ou seja, a interpretação deles sobre as escrituras é dita como inquestionável. A 

reforma protestante se opunha à infalibilidade papal, entretanto, hoje, ainda que não haja 

uma autoridade central evangélica, cada liderança eclesiástica tem outorgado a si mesmo o 

direito de crer que apenas as suas interpretações são as corretas. E isso se concretiza graças 

ao consenso dos fi éis sobre a autoridade de seus pastores e dirigentes.

O que diferencia a dominação ideológica protestante das demais na atualidade é que ela 

manipula os dogmas, entre outros objetivos, para convencer seus fi éis a votarem em candi-

datos evangélicos ou não-evangélicos indicados por eles, muito mais clara e amplamente 

do que qualquer outra religião. Nem sempre foi assim, antes os evangélicos tinham como 

lema que cristão de verdade não se envolve em política, no presente tornou-se “crente vota 

em crente”. A reportagem de Ricardo Mariano fala dessa mudança radical e do crescimento 

da bancada evangélica:

Da Constituinte para cá, a bancada evangélica (...) dobrou de tamanho, alcançando, 
hoje, cerca de 60 deputados federais e quatro senadores. Nesse período, ampli-
aram-se a fi liação desses religiosos a partidos de centro-esquerda (atualmente 
há, por exemplo, cinco deputados federais evangélicos petistas) e o número de 
parlamentares vinculados a novas igrejas, em especial à Universal, que, ao lado da 
Assembléia de Deus, assumiu o protagonismo político no campo evangélico.

Algumas denominações protestantes têm dado várias evidências da sua agilidade em 

ocupar espaços no poder público. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) 

lança candidato político próprio e os apresenta, nos seus templos, nos programas de TV 

e de rádio, nos seus jornais e ate mesmo na internet. Também utilizam suas ações sociais 
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assistenciais para fazer campanha dos seus candidatos. Transformam pastores em candida-

tos apostando na fi delidade institucional e no carisma pessoal de liderança, fazendo desta 

maneira o ato de votar um ato quase religioso. Essa tendência é muito preocupante tendo 

em vista que, desta maneira, estariam reeditando o voto de cabresto, ou seja, troca de votos, 

só que desta vez com estratégias enraizadas na religião, transformando a esfera pública em 

lugar do sagrado e não o da construção para o bem de todos, ou seja, a política.

Muitas são as representações sobre os espaços populares assim como sobre a universidade. 

Ambos territórios são, na maioria das vezes,  objetos de refl exão a partir de olhares constru-

ídos “de fora”, estereotipados, fazendo circular representações de lugares inacessíveis, que, 

embora por razões diferenciadas, diminui e/ou impede  possibilidades de interação entre 

eles no sentido de superar de um lado, preconceitos e estigmas, de outras visões conserva-

doras e elitistas. Esse breve ensaio propõe um outro olhar, um “olhar de fronteira” sobre o 

cotidiano dos espaços populares, a partir das percepções e vivencias de seus moradores, eles 

mesmos, estudantes universitários. Elegendo como eixo de diálogo a música funk, a religião 

e o teatro. Essa refl exão tentou mostrar que a apropriação desses espaços pode servir tanto 

para a conformação da lógica estabelecida ou podem servir como espaço de construção 

de uma nova forma de inserção comunitária, assim como para a construção de um novo 

olhar sobre a sociedade em que estão inseridos. 
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“... apesar de possuir elementos honestos, a Favela é um antro de facíno-
ras e deve ser arrasada para a decência e higiene da capital federal”.1

“Tour leva jovens da Fiesp à miséria carioca”.2

Embora tenha se passado quase um século entre a publicação das reportagens acima, o que 

verifi camos é a permanência de uma visão bastante restrita das favelas no Rio de Janeiro. 

Esta visão e as defi nições deste espaço estarão fundadas em representações que serão 

tomadas como referência, incorporadas ao senso comum, ocupando o imaginário coletivo 

e norteando as relações das pessoas e das instituições, bem como de boa parcela das polí-

ticas públicas voltadas para a favela. Dentre estas defi nições, destacam-se as que apontam 

a favela como o lugar, por excelência, da pobreza, da insalubridade, da violência e onde 

habitam pessoas que perderam determinados valores morais. Ou seja, reafi rmam o discurso 

da ausência, que nega qualquer tipo de produção cultural, econômica e social da favela, 

enfatizando que neste espaço nada de bom é produzido, que não há civilidade e que seus 

moradores estão mais próximos da barbárie.3

Neste trabalho, construímos, inicialmente, um percurso com o objetivo de resgatar o 

contexto histórico em que surge a favela, bem como a sua expansão e incorporação no 

tecido urbano. Destacamos as agências e os agentes políticos responsáveis pela formula-

ção e difusão das defi nições e representações sobre este espaço, apontando o conjunto de 

iniciativas estatais, marcadas, sobretudo, pela arbitrariedade.

Gênese, expansão e consolidação da favela na paisagem urbana 
(1893-1937): identifi cando os primeiros formuladores dos 
discursos sobre este espaço

O local que atesta a origem da favela é, segundo Abreu (1994), o morro de Santo Antônio, 

que se localizava no Centro do Rio de Janeiro. Sua ocupação está vinculada à tentativa de 
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contornar o problema referente ao alojamento de tropas na cidade, na última década do 

século XIX, que diante das crises políticas advindas com a República, concentrou um maior 

número de militares. Inicialmente, foi autorizada a ocupação do Convento de Santo Antônio 

e posteriormente foi concedida aos praças a autorização para construírem barracões de 

madeira numa das encostas daquele morro. 

Com o passar do tempo, o número de barracões aumenta, como constatou um comis-

sário de higiene, o que chama a atenção da imprensa que denuncia o surgimento de “um 

bairro novíssimo, construído sem licença das autoridades municipais e em terrenos do 

Estado...” 4.

Com as transformações na forma urbana da capital do país, levadas a cabo na primeira 

década do século XX, a crise habitacional já instalada amplia-se, uma vez que um dos 

objetivos a serem alcançados pela administração pública à época era a erradicação das 

habitações coletivas (casas de cômodos, estalagens e cortiços), percebidos como os espaços  

responsáveis pela disseminação de epidemias e, portanto, alvos preferenciais de denúncia 

e condenações pelo discurso médico-higienista.5

A população alojada nestas habitações buscou outras opções: uma parcela dirigiu-se 

para os subúrbios e, para aqueles que não podiam arcar com os gastos de transporte e ne-

cessitavam permanecer nas proximidades de seus locais de trabalho, a alternativa foram os 

cortiços remanescentes. Todavia, o aumento do valor dos aluguéis empurra esse contingente 

para as encostas dos morros da cidade. 

É durante a reforma urbana que a favela se expande na urbi. E, com o término desta 

reforma, a imprensa periódica destaca a presença de um novo elemento na fi sionomia do 

Rio de Janeiro, uma forma de habitação popular que a marcaria profundamente. A favela 

contrastava com as amplas avenidas e novos edifícios e à imprensa caberia papel crucial no 

processo de construção social daquele espaço na primeira década do século XX.

Data do período entre 1893/1894 a associação do termo “favela” às imagens de “perigo” 

e “crime”, generalizadas pela imprensa, constituindo-se nas primeiras representações da 

favela como lugar marcado pela violência.

Além da imprensa, cabe destacar o papel de profi ssionais de outras áreas, como a Me-

dicina e a Engenharia, que descrevem e propõem intervenções nestes espaços, como o de 

Everardo Backheuser, integrante de uma comissão encarregada, em 1905, de elaborar um 

parecer sobre habitações populares. Embora estas tenham sido o foco principal do estudo, 

a favela merece uma menção específi ca em seu relatório: 

Para alli vão os mais pobres, os mais necessitados, aqueles que, pagando duramente 
alguns palmos de terreno, adquirem o direito de escavar as encostas do morro e 
fi ncar com quatro moirões os quatro pilares do seu palacete. [...]Alli não moram 
apenas os desordeiros e os facinoras como a legenda (que já tem a Favella) espalhou; 
alli moram também operários laboriosos que a falta ou a carestia dos comodos 
atira para esses logares altos.... (Backheuser, 1906. Apud Valladares, 2000:13)

O papel de algumas entidades na construção de um discurso sobre as favelas, como 

o Rotary Club do Rio de Janeiro, uma das associações profi ssionais da elite empresarial 

carioca, merece destaque. Um de seus membros, o corretor imobiliário João A. Mattos 
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Pimenta, empreende nos anos 1926-1927, uma bem articulada campanha contra a favela 

junto à imprensa e aos governos.

Bem sucedido na articulação dos discursos de duas categorias profi ssionais, o primeiro, 

proveniente dos médicos higienistas – que viam a cidade como um organismo atingido por 

moléstias -  e o forjado pelos engenheiros – que endossam o discurso médico-higienista 

e apresentam-se como portadores das soluções. Os engenheiros sanitaristas, particular-

mente, simbolizariam os médicos da cidade e determinariam como profi laxia, acabar com 

as favelas. 

A singularidade desta campanha residia na incorporação de um novo elemento no dis-

curso que caracterizava a favela: seu caráter antiestético. Mas as propostas de intervenção 

naquele espaço suplantavam as ações pontuais, pois estavam inseridas numa nova concepção 

de cidade, agora objeto de uma nova ciência, o urbanismo.

A campanha contou, inclusive, com a produção de um fi lme, como meio de infl uenciar a 

opinião pública. Nesta e nos jornais, a favela era denominada “lepra da estética”, em alusão 

a uma doença tida como uma das piores dos anos 20. 

Na história da inclusão da favela no imaginário social, outro personagem merece ser 

citado, o urbanista francês Alfred Agache. Convidado pelo prefeito Antônio Prado Júnior, 

Agache chega ao Rio de Janeiro, em 1927, para elaborar aquele que seria o 1º plano diretor 

para a cidade (Resende, 1982).

Em seu trabalho “Cidade do Rio de Janeiro, remodelação, extensão e embelezamento” a 

existência das favelas é tratada como um desvio inadequado, que afeta a harmonia urbana, 

como constatar neste fragmento:

Construídas contra todos os preceitos da hygiene, sem canalisações d’agua, sem 
exgottos, sem serviço de limpeza publica, sem ordem, com material heteroclito, 
as favellas  constituem um perigo permanente d’incendio e infecções epidemicas 
para todos os bairros atravez dos quaes se infi ltram. A sua lepra suja a vizinhança 
das praias e os bairros mais graciosamente dotados pela natureza, despe os morros 
do seu enfeite verdejante e corroe até as margens da matta na encosta das serras.

Consolidada no espaço urbano e alvo de intenso debate sobre seus rumos, a favela é 

reconhecida ofi cialmente apenas em 1937, quando é publicado o Código de Obras. Contu-

do, este reconhecimento possui um caráter de condenação, uma vez que sua inclusão no 

referido documento dar-se-á em um capítulo que aborda as habitações anti-higiênicas, 

portanto, a favela torna-se objeto de intervenção do poder público.

No artigo 349, inclusive, temos a seguinte  defi nição de favela:

A formação de favelas, isto é, de conglomerados de dois ou mais casebres regular-
mente dispostos ou em desordem, construídos com materiais improvisados e em 
desacôrdo com as disposições deste decreto, não será absolutamente permitida.

Do reconhecimento ofi cial às propostas de intervenção
Muito embora o Código de Obras de 1937 a condenasse e propusesse sua erradicação, 

pouco de fato ocorreu até que o prefeito Henrique Dodsworth lançasse o seu Programa de 

Parques Proletários em 1942. Tal programa segue as orientações do Código e do relatório 



Comunidades populares e universidade: olhares para o Outro   101                                                                                                  

entregue por Vítor T. Moura, diretor do Albergue da Boa Vontade, ao então Secretário 

Geral de Saúde após estudos realizados sobre as favelas. A abordagem sanitarista se faz 

notar neste documento e norteará as intervenções públicas, neste que é tido como o pri-

meiro plano ofi cial voltado para as favelas da cidade.6 Este relatório, além de apresentar 

um conjunto de ações, exibe algumas representações daquelas localidades, como pode ser 

examinado no depoimento do encarregado do posto de recenseamento sobre o Morro da 

Favella, atual Providência:

A vida lá em cima é tudo quanto há de mais pernicioso. Imperam os jogos de 
baralho, de chapinha, durante todo o dia, e o samba é a diversão irrigada a álcool. 
Os barracões, às vezes com um só compartimento abrigam, cada um, mais de uma 
dezena de indivíduos, homens, mulheres e crianças, em perigosa promiscuidade. Há 
pessoas que vivendo lá em cima , passam anos sem vir à cidade e sem trabalhar. E 
este morro está situado no coração da cidade, junto ao centro de trabalho intenso 
que são o porto, os moinhos Fluminense e Inglês, as Usinas Nacionais... (Correio 
da Manhã, 30 de janeiro de 1941. Parisse, op cit., p. 37.)

Dentre as ações, sugere a construção de casas provisórias, para onde serão transferidos 

os moradores de favelas. A meta do governo era remanejar 300 mil favelados.

A primeira favela removida é a do Largo da Memória (parte da Praia do Pinto) e seus 

moradores são transferidos para casas populares na Rua Marquês de São Vicente, tendo este 

primeiro grupo de casas recebido o nome de Parque Proletário da Gávea, para onde foram 

enviadas 2.500 pessoas oriundas do Largo da Memória, Olaria e Capinzal.7

Outras 1.500 pessoas foram abrigadas nos Parques Proletários do Caju e do Leblon.

Dois anos depois do lançamento dos Parques Proletários, a imprensa revela que casebres 

surgem não somente nos locais onde as favelas foram removidas, mas também nos próprios 

parques. Nestes, as moradias não satisfaziam sequer como provisórias. Não duravam os 

seis anos sugeridos no projeto técnico, a partir da sua transformação em defi nitivas, de-

gradam-se rapidamente.

Por último, com a implantação desta proposta, começa a esboçar-se o controle ideológico 

da população favelada. Todavia, esta experiência declinou a partir de 1945, com o fi m da 

era Vargas. Cabe ressaltar que este controle ideológico que ganhou forma com a pedagogia 

civilizatória e a precariedade das instalações dos parques – concebidos como provisórios 

– não  constituíam uma proposta atraente para os moradores das favelas , daí sua reação a 

esta proposta sob a forma de um movimento embrionário de organização dos moradores 

– criação em 1945, das comissões de moradores, primeiro no Morro do Pavão/ Pavãozinho 

e nos Morros do Cantagalo e Babilônia, posteriormente.

Como pode ser observado, a favela, uma vez ofi cialmente reconhecida, passa gradativa-

mente a ser vista como um problema a ser administrado.  

No bojo das mudanças políticas advindas com a queda da ditadura Vargas e a restauração 

da ordem democrática, o PCB obtém a maioria das cadeiras na Câmara dos Vereadores do 

Distrito Federal, em 1947. Diante da vitória dos comunistas – o que para os setores mais 

conservadores poderia potencializar a articulação entre os favelados e os demais segmen-

tos sociais da cidade -  um setor expressivo da Igreja Católica articula com as autoridades 

federais a criação de uma fundação voltada para as favelas.
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Em 22/01/1947 é criada a Fundação Leão XIII, que se constituirá na 1ª experiência de 

intervenção sistemática e permanente nas favelas do Rio de Janeiro.8 Duas premissas básicas 

orientavam suas ações: a oferta de serviços públicos e equipamentos urbanos para assegurar 

a reprodução da força de trabalho e o exercício do controle político e da formação de bases 

eleitorais junto a uma população com um enorme potencial de luta .

No segundo ponto fi ca patente a preocupação dos envolvidos na criação desta entidade 

de neutralizar a mobilização da população favelada,  cujas lideranças estabelecem vínculos 

orgânicos com os partidos. O temor das autoridades e dos membros da Igreja em perder 

uma importante base de sustentação política estava explícita em seu lema: “É necessário 

subir o morro antes que dele desçam os comunistas”.

Ficaria, então, a Fundação Leão XIII dedicada à assistência moral e material dos habi-

tantes dos morros e favelas do Rio de Janeiro, oferecendo-lhes a cristianização das massas; 

a persuasão e o assistencialismo para suplantar a luta pelo acesso a bens públicos.99 

“Doenças, analfabetismo, ideologias exóticas, crimes, contravenções, prostituições são 

males de um povo que vem vivendo, anos a fi o, sem o benefício de uma palavra esclarece-

dora e amiga que só a Escola, na sua mais alta concepção, pode dar”. Fundação Leão XIII. 

Como trabalha a Fundação Leão XIII. Notas e relatórios de 1947 a 1954. Rio de Janeiro, 

1955. Citado em Valla.

O trabalho implantado pela Fundação, contudo, não foi capaz de inibir ligações mais 

consistentes entre a favela e a política. Portanto,  Igreja e poder público aprofundam seu 

trabalho junto às favelas. A primeira cria a Cruzada São Sebastião, posicionada como in-

terlocutor das favelas junto ao Estado, tendo realizado melhorias de serviços básicos em 

algumas favelas e a construção de um conjunto habitacional que se constituiu na primeira 

experiência de alojamento de moradores nas proximidades da própria favela que habitavam  

Cruzada, localizado no Leblon. 

O segundo cria em 1956 o SERFHA10, que se limitaria a apoiar as instituições da Igreja. 

Em ambas as iniciativas, buscava-se articular o controle político e uma pauta mínima de 

direitos sociais referente a problemas de infra-estrutura. Todavia, os moradores das favelas 

dão mais uma demonstração de sua capacidade de articular-se politicamente através da 

criação de uma entidade autônoma  para negociar seus interesses, a Coligação dos Traba-

lhadores Favelados do Distrito Federal. 

Tal fato denunciava que a pedagogia civilizatória levada a cabo pelas instituições da Igreja, 

notadamente a Fundação Leão XIII, não assegurava o controle esperado. Em resposta, o 

poder público revitaliza o Serfha, cuja proposta de trabalho nada mais é que o conjunto de 

recomendações contidas no relatório apresentado pela equipe de pesquisa da SAGMACS, 

publicada em dois suplementos especiais do jornal O Estado de São Paulo.11

Trata-se da primeira grande investida de trabalho de campo nas favelas do Rio de Janeiro.  

Tal documento faz uma crítica ao caráter “assistencial-paternalista” das ações desenvolvi-

das pelas instituições da Igreja Católica e propõe a subordinação política dos habitantes 

moradores das favelas, através da criação de associações de moradores que em troca do 

reconhecimento pelo poder público, aceitam um acordo imposto pelo Serfha, pelo qual sua 

identidade de representante dos moradores confunde-se com a de interlocutor do Estado, 
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assumindo, assim, um caráter híbrido. Estabeleceu-se, desta forma, o controle político das 

associações pelo Estado, substituindo a Igreja, via cooptação de lideranças. 

O período autoritário das remoções (A política remocionista)

A periodização das ações de remoção das favelas é estabelecida por Valla e Gonçalves 

(1986), obedecendo a dois marcos políticos: a ascensão ao poder no recém - criado estado 

da Guanabara, em 1962, de Carlos Lacerda, subordinado aos interesses do capital imobiliário 

na apropriação das áreas onde se situavam diversas favelas  - zona sul – e da indústria da 

construção civil, que implicou na execução de uma nova política de habitação popular.

Esta política estava calcada no autoritarismo com que o Estado atua sobre as camadas 

populares, cujo recrudescimento se verifi cará no fi nal da década de 1960 (edição do Ato 

Institucional n º 5, o AI – 5, em 13/12/1968). E se materializará na maior ofensiva de remo-

ção de moradores de favelas do país, com o seu posterior remanejamento para conjuntos 

habitacionais.

A modelagem de uma base institucional para a execução de uma estratégia de controle 

autoritário da população favelada – que àquela altura avançou em sua estrutura organizativa, 

comprovada pela fundação da FAFEG (Federação das Associações de Favelas do Estado da 

Guanabara) durante o governo Lacerda compreendeu a criação de algumas instituições, 

tais como a COHAB.12 O deslocamento para áreas distantes dos locais de trabalho, a pre-

cariedade do sistema de transporte, a ruptura dos laços de sociabilidade desenvolvidos na 

favela de origem e a péssima qualidade das moradias oferecidas seriam, segundo Perlman 

(1977), as principais razões da reação dos favelados às remoções.

 Outras instituições, por suas vez, foram defi nitivamente incorporadas ao Estado, como 

é o caso da Fundação Leão XIII, cuja experiência em favelas seria de grande valor para 

o exercício de uma vigilância mais estreita da vida política daqueles espaços. Para tal, a 

Fundação pautaria sua ação por uma leitura que via a favela como o lugar do vício e da 

promiscuidade, “refúgio de criminosos”.

Esta nova leitura  sobre a favela devolve a representação desta aos termos da década de 

1940 (da favela como habitat de indivíduos pré-civilizados), enfatizada pela polarização 

entre o mundo da ordem e o lugar da desordem.

Diante dessa reelaboração da identidade do favelado, a lógica da negociação posta em 

prática no início dos anos 60 pelo Serfha, baseada na cooptação de lideranças, cede lugar 

à  proposta de expulsão das entidades representativas dos moradores de favelas do debate 

acerca dos destinos dos seus espaços de moradia.13

Na esfera federal foi criada a CHISAM – Coordenadoria da Habitação de Interesse Social 

da Área Metropolitana do Rio de Janeiro, responsável pelas grandes remoções de moradores 

a partir da segunda metade da década de 60. O programa de remoção, a solução proposta 

pelo órgão para um espaço por ele defi nido como deformado, arrasou mais de 62 favelas, 

obrigando o remanejamento de 175.785 moradores, entre 1968 e 1975.14

A história das remoções ocorridas neste período representa um dos capítulos mais 

violentos da longa história de repressão e exclusão do Estado brasileiro. Apesar de tudo, 
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os moradores das favelas demonstraram enorme capacidade de resistência como mostra a 

organização do III Congresso de Favelados do Estado da Guanabara, em 1972. O esvazia-

mento do programa de remoções se verifi ca a partir de 1975, como resultado da emergência 

de diversos fatores.15   

Nos casos em que a remoção foi consumada, o sentimento de resistência deu lugar a 

estratégias alternativas de recusa às imposições decorrentes da nova condição de morador de 

conjunto habitacional. Uma delas foi à inadimplência frente à maneira forçada da remoção 

e a péssima qualidade das casas que lhes foi imposta.

Das propostas de urbanização a luta pelo reconhecimento 
das favelas como partes integrantes da cidade: Limites e 
possibilidades

A desarticulação da estrutura política organizativa dos segmentos populares, decorrente 

das ações do regime militar destruiu os vínculos estabelecidos desde a década de 50 e, ao 

subordinar as associações de moradores, o Estado impede a democratização das relações 

locais. Segundo Burgos (1998:39), um vácuo é deixado com a desconstrução do favelado 

como ator político, impondo-se, então, duas lógicas distintas porém complementares: o res-

sentimento gerado pelo remocionismo que distancia a vida social das favelas e dos conjuntos 

habitacionais da vida política da cidade e o desenvolvimento de uma dinâmica clientelista, 

que substitui a luta por direitos pela disputa por pequenos favores. Ambas pautarão a relação 

dos moradores de favelas e conjuntos habitacionais com o poder público, numa conjuntura 

de quase ausência de iniciativas do Estado voltadas para aqueles espaços.

Com a distensão relativa do regime militar, a partir de 1975, a via remocionista é su-

plantada pela proposta de urbanização, como no programa Promorar16, indicando que o 

eixo de discussão teria outra direção: como integrar as favelas à cidade. Contudo, resquícios 

do período autoritário se faziam sentir durante o encaminhamento desta iniciativa, o que 

levou as lideranças comunitárias a criarem a CODEFAM17, em que expressaram seu desejo 

de intervir no processo.

A vida associativa é retomada e no caso das favelas um dado relevante é o surgimento 

de uma dissidência da FAFERJ, que rejeita a tutela do Estado e passa a atuar como ins-

trumento de pressão junto ao governo através da organização em torno de reivindicações 

estruturais.

Nas eleições de1982, primeira oportunidade, desde 1965, de o eleitorado indicar o 

chefe do Executivo estadual, os setores populares optam por Leonel Brizola, visto como 

alternativa desvinculada da ditadura e da lógica clientelista construída durante o governo 

Chagas Freitas. A agenda política de Brizola volta-se para as favelas, atuando na melhoria 

de infra-estrutura. Outro enfoque da gestão é a sua política de direitos humanos, com a 

qual esperava defi nir uma nova forma de atuação para o aparato policial perante os setores 

populares, baseada no respeito a seus direitos civis.

No entanto, o problema da distância e do ressentimento não foi abordado. As lideranças 

da FAFERJ dissidente e das associações de moradores foram cooptadas pelo governo e a 
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estrutura clientelista tradicional (Estado – Político “bica d’água - Associações) foi substi-

tuída pelo clientelismo Brizola (Estado – Associações), em que estas últimas exerceriam as 

funções do poder público”.

Na década de 1980, as favelas conhecem uma nova complexidade, com a emergência 

de grupos paraestatais – os banqueiros do jogo do bicho e os grupos dedicados ao tráfi co 

de entorpecentes18. O efeito mais nocivo decorrente do “desmonte” das entidades repre-

sentativas dos favelados e a posterior desarticulação política dessa população, durante a 

ditadura militar, foi o distanciamento da esfera pública, o que acarreta uma não adesão no 

processo de abertura política, que por seu turno criará o vácuo em que se formam novas 

redes clientelistas. No tocante ao enfrentamento do tráfi co, a estratégia adotada pelas forças 

de segurança centrou-se, exclusivamente, no aumento da ação bélica, de forma ostensiva 

e militar, o que encontra grande respaldo dos setores mais conservadores da sociedade e 

dos grandes meios de comunicação. Estes têm, inclusive, papel decisivo na construção dos 

estereótipos acerca das comunidades faveladas, como podemos verifi car na reportagem 

da Folha de São Paulo, cuja chamada  está reproduzida no início deste artigo. Ela relatou 

a ida de jovens que integram os quadros da  FIESP – Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo a quatro favelas do Rio de Janeiro, com o objetivo de conhecer os projetos 

implantados pelo Grupo Cultural Afro Reggae, interessado em estabelecer novas parcerias 

para a manutenção e ampliação de suas iniciativas. Em que pese à inclusão da favela no 

noticiário, os projetos na área cultural e a oferta de cursos dividiram espaço com a já re-

corrente associação da favela com o crime e a pobreza. 

 Ao mesmo tempo, ambos passaram a considerar a população das favelas conivente com 

o tráfi co.  Dentre os desdobramentos, verifi cados após vinte e cinco anos da adoção desta 

estratégia, podemos destacar a divisão da cidade entre os territórios de reconhecimento da 

cidadania, o asfalto, e aqueles nos quais são desprezados os direitos fundamentais como o 

direito à vida, urge, portanto, uma nova postura do Estado. Que a questão da segurança 

urbana não possa ser atribuição exclusiva do aparato policial e a ruptura deste processo 

esteja atrelada a ações que priorizem o aumento da participação social – vinculada a uma 

política pública distributiva de renda e novas estratégias de combate à criminalidade (Souza 

e Silva & Barbosa, 2005:113).
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o morador de conjunto habitacional; O custo político das remoções, em virtude da mobilização e 
resistência dos moradores das favelas.

16 Este programa, organizado em 1979 pelo BNH, tinha por objetivo recuperar áreas alagadas 
habitadas, pretendendo, com a valorização das áreas assim conquistadas, recuperar os investimentos 
feitos com a venda dos terrenos remanescentes. O estado do Rio de Janeiro foi escolhido paras ser 
palco do primeiro programa a ser executado pelo PROMORAR: o Projeto Rio, que seria desenvolvido 
em área próxima ao aeroporto internacional, alcançando seis favelas na área da Maré: Parque União, 
Nova Holanda, Rubens Vaz, Baixa do Sapateiro, Morro do Timbau e Parque Maré (Silva, 1984).

17 Comissão de Defesa das Favelas da Maré. (cf. Souza e Silva, 1995)

18 Leeds (1998) aponta as atividades ligadas ao narcotráfi co, notadamente a partir da introdução e 
difusão da cocaína nos anos 70, como uma ameaça à redemocratização e à governança em nível 
comunitário na periferia urbana. A estrutura e a extensão alcançadas pelo tráfi co varejista na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, propiciadas pelos ganhos auferidos com a cocaína, conferiu àquele 
uma dimensão sem precedentes na vida econômica e política das comunidades populares.
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Resumo: Na sociedade, dentre os aspectos heterogêneos em que vivemos na atualidade, a universidade 
pública como geradora de conhecimento, formadora de profi ssionais, tem como uma de suas funções 
principais o trabalho junto às comunidades populares. Cidadãos de origem popular, constituintes 
da maior parte da população brasileira, têm direito a um espaço nas universidades públicas não só 
para freqüentarem seus cursos, mas também para mostrarem sua cultura, suas necessidades e seu 
desamparo; e é através da extensão que a universidade pode e deve cumprir seu papel social pos-
sibilitando tal vínculo entre Universidade e Espaço Popular.

 Abstract: In the midst of the heterogeneous aspects of our contemporary lives, the public university 
(tuition free), in its capacity of knowledge generator and professionals forming, has as one of its 
main functions the work with humble, popular communities.  Citizens of humble origin, the largest 
component of Brazilian population, have the right to their own space in the public universities, not 
only as students, attending classes, but also to share their own culture, needs, and disenfranchising.  
It is through the university’s outreach program that the university can and must fulfi ll its role, to 
enable the link (connection) between the university and the Popular Spaces.

Introdução

Na sociedade, em todos os aspectos heterogêneos em que vivemos na atualidade, a uni-

versidade pública como geradora de conhecimento, formadora de profi ssionais, tem como 

uma de suas funções principais o trabalho junto às comunidades populares. Abrindo espaço 

a essas pessoas “esquecidas” por alguns seguimentos da sociedade e do poder público.  E, 

esses cidadãos de origem popular, constituintes da maior parte da população brasileira, têm 

direito a um espaço nas universidades públicas não só para freqüentarem seus cursos, mas 

também para mostrarem sua cultura, suas necessidades, seu desamparo e seu saber.

A Universidade, em contrapartida, tem o dever social de trocar com essas comunidades 

seu saber acadêmico, seu suporte técnico, para que juntos desenvolvam uma melhoria na 

qualidade de vida de ambas: comunidades e Universidade. 

Na Universidade Federal do Paraná (UFPR), existe uma considerável representatividade 

das comunidades populares. Um exemplo disto são as feiras de pequenas cooperativas po-

pulares que acontecem no pátio dos campi, além de outras ações existentes, como cursos 
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pré-vestibulares populares; e da universidade dentro das comunidades através de vários 

projetos e programas que trabalham nas mais variadas áreas, como a saúde, agricultura 

familiar, educação, dentre outras. Mormente, essa relação, essa troca de saberes com as 

comunidades populares, acontece através da extensão.

A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científi co, que articula 
o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 
entre a Universidade e a sociedade. As atividades de extensão são regidas, na UFPR, 
pela Resolução n. 23/01-CEPE, e desenvolvidas por meio de programas, projetos, 
cursos, eventos e ações complementares de extensão, visando a socialização do 
conhecimento acadêmico e a interação com a sociedade. O trabalho de parceria 
com as comunidades, organizações sociais e instituições públicas e privadas têm 
possibilitado o cumprimento da função social da Universidade, inerente a sua 
missão (http://www.proec.ufpr.br/ 07.08.06, 22h20)

No desenvolvimento das ações extensionistas, professores, alunos e técnico-ad-
ministrativos têm buscado junto às comunidades o atendimento das questões 
prioritárias da sociedade, com ênfase na melhoria da qualidade de vida da popu-
lação, por intermédio de atividades de educação continuada nas diferentes áreas do 
conhecimento, da articulação com movimentos sociais, de programação cultural, 
da difusão científi ca e tecnológica, da promoção do desporto e lazer e da integração 
com a educação básica. (http://www.proec.ufpr.br/, 07.08.06, 22h30)

No início, as atividades de extensão na UFPR eram desenvolvidas, em sua maioria, na 

forma de cursos com a implementação paulatina de projetos e programas de extensão. 

Nesse período ela foi crescendo e sendo estruturada em discussão nacional, no Fórum de 

Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras e SESu/MEC.

Começou-se, então, a discutir a extensão atual, cuja vertente mais importante é a articula-

ção com a comunidade. Com isso, nasceram normas mais defi nidas e claras da extensão, hoje, 

a 3ª resolução de extensão na UFPR: 23/01 do CEPE (Conselho de Extensão e Pesquisa).

Quando se trabalha com o público, seja interno ou externo, há uma transferência de um 

conhecimento que já está sistematizado, principalmente na forma de curso de extensão, 

discussão, como em seminários, congressos e outros que constituem eventos de extensão.

No momento de se construir uma relação de parceria, atender a uma demanda da comu-

nidade, há necessidade de articular o conhecimento sistêmico, acadêmico ao conhecimento 

popular. A construção conjunta é o passo mais importante para o sucesso de um projeto 

ou programa de extensão. Para a comunidade que tem um conhecimento, que talvez deva 

ser complementado, existe uma necessidade a ser atendida, então se deve levar este conhe-

cimento, mais atual, para aquela demanda específi ca.

Nesta ocasião é que se relaciona o saber acadêmico ao saber popular, construindo-se um 

novo conhecimento, aí tem início o trabalho verdadeiro, o projeto de extensão universitário e 

a construção da verdadeira parceria com a comunidade. Conforme a amplitude da temática 

trabalhada com a comunidade se estabelece o programa de extensão.

Ao trabalhar com o ser humano, há necessidade de vê-lo como um todo, não como parte 

apenas, mas o contexto em que ele está inserido e sua respectiva necessidade. 

Estas demandas, muitas vezes, em diversas áreas de conhecimento, originam a interdis-
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ciplinaridade, pois cada necessidade que surge, implementa-se como uma forma multi e 

interdisciplinar.

As atividades de extensão devem ter a profundidade do conteúdo a ser trabalhado e com 

o conhecimento disponível. Às vezes, para que uma resposta seja dada à comunidade, há 

necessidade de novas pesquisas em conjunto com a comunidade, esta quando aplicada cons-

titui-se na extensão universitária: Comunidade e Universidade/Universidade e Comunidade.” 

(Fragmento da entrevista feita com a Marlene Walfl or, no dia 19 de julho de 2006).

Nas Instituições de Ensino Superior, apesar de alguns cursos já garantirem o momento 

de prática em seus currículos, só nos anos 80, a partir do decreto 87.497/82 da Lei 6494/77, 

é que se começou a pensar na organização e importância dos mesmos, no conjunto das 

instituições e seus cursos. A partir de 2005, com o CNPq, a extensão universitária passou a 

ser valorizada, gerando assim um maior interesse dos pesquisadores em atuar na extensão 

e consequentemente num benefício para as comunidades populares.

Objetivo

Analisar os projetos e programas de extensão da Universidade Federal do Paraná para 

com isso verifi car a representação dos espaços populares na universidade e a representação 

da universidade nos espaços populares.

Metodologia

Revisão bibliográfi ca do tema: “Representação dos espaços populares na Universidade 

e a representação da Universidade nos espaços populares”.

Entrevistas realizadas com duas coordenadoras de programa de extensão da UFPR: - 

Profa. Sandra Suely Soares Bergonsi - Coordenadora do Programa Incubadora Tecnológica 

de Cooperativas Populares da UFPR e Coordenadora de Extensão/PROEC/UFPR; Profa. 

Marlene Ferreira Gomes Mortagua Walfl or - Coordenadora do Programa Desenvolvimento 

Sustentável em Guaraqueçaba e Chefe da Unidade de Projetos e Programas e Projetos de 

Extensão/ PROEC/UFPR.

Resultados

 A Universidade Federal do Paraná conta com aproximadamente 73 projetos e 18 pro-

gramas de extensão nas diversas áreas temáticas da extensão, assim distribuídos: 

· Setor de Ciências Agrárias, com 7 projetos;

· Setor de Ciências Biológicas com 3 programas e 16 projetos;

· Setor de Educação com 2 programas e 8 projetos;

· Setor de Ciências Exatas com 3 projetos;

· Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes com 6 programas e 12 projetos;

· Setor de Ciências Sociais Aplicadas com 1 projeto;

· Setor de Ciências Jurídicas com 2 projetos;

· Setor de Ciências da Saúde com 2 programas e 15 projetos;
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· Setor de Tecnologia com 4 projetos;

· PROEC – Pró Reitoria de Extensão, com 5 programas e 1 projeto;

· PROGRAD – Pró Reitoria de Graduação, com 1 programa;

· Campus Palotina com 6 projetos.

Dentre os quais podemos destacar o Programa Desenvolvimento Sustentável em Gua-

raqueçaba, coordenado por Marlene Walfl or, e a Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares na UFPR, coordenado por Sandra Bergonsi.

Na entrevista realizada com a Marlene Walfl or, ela contou sobre a sua experiência no 

Programa desenvolvido em Guaraqueçaba, comunidade do litoral paranaense composta por 

caiçaras. Sua formação é associada ao conhecimento da área da saúde: Medicina Veterinária 

e educação. Metade da sua vida profi ssional trabalhou com a formação rural desde o nível 

de Ensino Médio até medicina agrícola, proporcionando então habilidade para desenvol-

ver um trabalho interdisciplinar. Após passar em um concurso federal, Marlene Walfl or 

trabalhou com a formação de adultos na vila rural, criando grupos multidisciplinares nos 

quais poderiam ser trabalhados o meio rural e a alfabetização do adulto, visando à questão 

do desenvolvimento rural dentro do meio ambiente.

Com certa experiência em aprendizagem, Marlene encontrou situações semelhantes na 

Universidade, mas com diferentes formas de abordagem. Conheceu uma professora brasi-

leira radicada na França que orientava alguns pesquisadores franceses em Guaraqueçaba, 

quando da elaboração das propostas das pesquisas norteadoras do curso de doutorado do 

Meio Ambiente na UFPR. Esta professora percebeu que não havia uma troca entre os pes-

quisadores e a comunidade local, desta forma propôs à Marlene um trabalho em conjunto 

com seu grupo de pesquisa. Tal grupo organizou uma ONG chamada Life e junto com 

recursos ofertados pelo Ministério Francês foi possível desenvolver algo em parceria com a 

comunidade. Dentro desta pesquisa saíram duas teses de doutorado dando origem, a partir 

dessa fundamentação científi ca, ao programa do eixo central. Após os quatro primeiros 

anos, o Projeto de Desenvolvimento Sustentável em Guaraqueçaba foi liderado somente 

por pesquisadores brasileiros e a comunidade local. 

No início o acesso era difícil, era uma comunidade de pequenos produtores rurais, na 

divisa do Paraná com São Paulo, que fazia parte de uma área de produção ambiental com 

inúmeros confl itos. Estudou-se a questão das famílias de pequenos agricultores e a crise da 

pesca no litoral do Paraná, surgindo a possibilidade de fazer a extensão universitária com 

a comunidade e melhorando a qualidade de vida dos mesmos.

A comunidade tinha uma pequena associação que cuidava do transporte da banana até 

Curitiba, mas ainda precisavam de orientações em relação à parte fi nanceira e à manu-

tenção de seus equipamentos. Naquela época, devido à falta de instrução os moradores, 

realizavam o corte ilegal do palmito. Estudou-se então a questão fl orestal, promovendo o 

plantio concomitante da banana e do palmito nativo, a mandioca, o feijão, o milho... Dessa 

forma, preservando adequadamente a Mata Atlântica, ou seja, restabelecendo o equilíbrio 

ambiental.

É importante ressaltar que todo o projeto foi construído em conjunto com os morado-

res: “nós queremos transformar a banana em bala de banana, daí nós vamos ganhar mais”. 
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Mantendo esta conexão entre universidade e comunidade, foi realizado um trabalho muito 

interessante, pois além de desenvolver um processo de preservação ambiental, melhoria da 

economia, foi necessário capacitar todos os caiçaras, unindo então alfabetização, técnicas 

de produção, higienização, etc...

“Hoje eles têm uma microempresa da associação para a venda de banana em Curitiba 

e exportam uma parte para a Suíça. Criaram um tema social e a Suíça apóia e incentiva a 

pequena produção; e como já se passaram 12 anos de interação, hoje os fi lhos deles fazem 

o Ensino Médio na escola rural e são os manipuladores dentro da empresa”.

Sandra Bergonsi nos falou sobre o processo de formação e atuação da Incubadora den-

tro da UFPR e das comunidades populares para as quais dá suporte em diversas áreas, na 

cidade de Curitiba e Região Metropolitana. 

A incubadora surgiu em 1999 na UFPR, mediante a interação com um grupo de profes-

sores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalhava no centro de tecnologia e 

tinham uma incubadora de empresas. Como a UFRJ fi ca muito próxima a um complexo 

de favelas, atualmente denominada Maré, e havia grande envolvimento desses professores 

com a parte social, eles cogitaram realizar o mesmo projeto das empresas, com grupos 

populares, com o intuito de gerar renda nas comunidades do entorno da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Este mesmo grupo de professores, a partir de um seminário no 

Rio de Janeiro, se dispôs a auxiliar a UFPR a criar um projeto semelhante.

Segundo Sandra Bergonsi, inicialmente foi um projeto assustador, devido à interdisci-

plinaridade a qual se propunha e ao fato de que nessa época havia muito mais interesse 

dos professores pela pesquisa do que pela extensão. 

Atualmente, os estudantes que participam da Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares fazem uma decodifi cação do conhecimento específi co de sua área para uma 

linguagem que esteja ao alcance das comunidades populares. Dessa forma, os grupos ou as 

comunidades populares trazem dúvidas e questionamentos que são trabalhados através de 

uma metodologia em que o cooperado possa compreender e apreender aquele conteúdo e, 

sem deixar o conhecimento científi co de lado. Juntamente com a comunidade popular, os 

estudantes que integram a incubadora criam então um novo conhecimento. Fazem parte 

deste processo de Pré-incubagem: Grupo Saúde Mental e Economia Solidária, Grupo de 

Pesquisadores, Associação de Moradores Grupo da Cozinha Comunitária Cachoeira (AMO-

RA), Associação dos Pequenos Produtores Artesanais de Antonina (ASPRAM), Associação 

Municipal de Coletores de Resíduos Sólidos de Pontal do Paraná (ANCORESPP); De Coo-

perativas Incubadas: COOPERMANDI, COOPERCAMPI, COEMBRA, COOPSERRAMAR, 

Associação de Catadores Santo Aníbal, Cooperativa XXI, Panifi cadora Comunitária de Vila 

Torres, Incubadora de Economia Solidária da Universidade Estadual de Ponta Grossa; e de 

cooperativas já desincubadas: COOPERTAXI e COOPTECH.

Discussão

“É preciso, portanto, criar novos espaços de referências de ampliação cultural, qualifi cação 

dos serviços educacionais e exercício de cidadania política, tendo em vista o papel social 
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pleno da Educação, sobretudo como instrumento de superação das desigualdades sociais. 

Para tanto, a Universidade tem um papel importante a cumprir, principalmente através 

de suas ações extensionistas voltadas para os bairros populares.” (Anais do II Congresso 

Brasileiro de Extensão Universitária – Belo Horizonte 12 a 15 de setembro de 2004)

A Universidade tem o papel social de contribuir para uma melhor qualidade de vida das 

comunidades populares,; e esse processo se realiza através da extensão; sendo a extensão 

uma ponte através da qual a Universidade leva seu saber científi co até a comunidade e em 

contra partida traz para a Universidade o saber popular e as necessidades de tal comunidade, 

necessidades essas que podem gerar pesquisas científi cas que irão suprir as demandas da 

comunidade e gerar o tripé universitário: Extensão, Pesquisa e Ensino.

Sendo assim, quais os critérios para a escolha e para a defi nição do que é uma comuni-

dade popular e onde atuará a extensão universitária? Ser de origem popular carrega uma 

série de discussões, porém podemos analisar o quanto se é de origem popular por quanto se 

necessita de serviços públicos, por exemplo, uma comunidade de um bairro que tem à sua 

disposição todos os serviços públicos como saneamento, luz elétrica, habitações regulares 

em terrenos de propriedades de seus moradores, não deixa de ser popular, uma vez que 

popular vem de população; no entanto, no sentido pejorativo que o termo popular assumiu 

ao longo dos anos, é menos popular do que uma comunidade que vive em um bairro que 

usufrui menos ou de nenhum serviço público. Tal comunidade, carente sob vários aspectos 

(fi nanceiro, psicológico, educacional, sanitário,...), necessita muito mais de atenção e de 

trabalhos voltados às suas necessidades do que a primeira comunidade citada.

Segundo o IBGE: “Aglomerado Subnormal (favelas e similares) é um conjunto consti-

tuído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas...), ocupando ou tendo 

ocupado até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular), dis-

postas, em geral, de forma desordenada e densa, bem como carentes, em sua maioria, de 

serviços públicos essenciais”. (Censo Demográfi co 2000, Instituto Brasileiro de Estatística 

– IBGE). Essa mesma defi nição para favelas pode ser usada no contexto da Universidade 

Federal do Paraná, para alguns espaços populares que em Curitiba e Região Metropolitana 

são chamados de vilas.

A grande maioria dos programas e projetos de extensão da Universidade Federal do Pa-

raná é realizada junto a comunidades populares, buscando cumprir seu papel social e, mais 

que isso, procurando interagir com as mesmas para identifi car suas necessidades e juntas 

achar soluções benéfi cas para ambas. Como exemplo, pode-se citar o caso da necessidade 

levantada pela comunidade de Guaraqueçaba – PR, onde o Programa Desenvolvimento 

Sustentável em Guaraqueçaba atua, de criar um novo secador para transformar bananas 

em banana-passa, conforme citado nos resultados.

Afi nal as pessoas inventam múltiplos mecanismos para terem uma vida cotidi-
ana mais feliz e intensa, em um quadro de difi culdades que não é ignorado, mas 
enfrentado de forma criativa e, sem dúvida, muitas vezes sofrida. Na verdade, a 
superação dos evidentes limites presentes nas condições de vida dos grupos sociais 
populares só ocorrerá quando forem reconhecidas as múltiplas riquezas presentes 
em seu cotidiano. (...) O caminho é longo, mas a caminhada já começou, há muito 
tempo, e continua. (Mídia e espaços populares – Jailson de Souza e Silva)
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Ao fi nal da pesquisa que realizamos, dos textos que lemos e analisamos, das entrevistas 

feitas, chegamos à conclusão de que é nesse processo de invenção de múltiplos mecanis-

mos para uma vida mais feliz e intensa que os programas e projetos de extensão da UFPR 

procuram interagir com os espaços populares.

Conclusão
É evidente a importância da extensão na universidade. A extensão como uma ponte 

que liga a universidade à comunidade e que possibilita a universidade realizar seu papel 

social, levando o conhecimento científi co às comunidades populares, auxiliando assim no 

desenvolvimento social, geração de renda e consequentemente a melhora na qualidade de 

vida dessas comunidades.

O saber construído através da junção do saber popular, do respeito, da cultura, modo 

de vida, crenças das comunidades populares somado ao saber acadêmico, baseado em 

pesquisas, é o saber que efetivamente fará a diferença na vida da comunidade e na sua 

maior valorização social e profi ssional, valorização pela sociedade como um todo e pelos 

próprios membros da comunidade.
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A gente não quer mais saber de ver a Restinga só nas páginas policiais. 
Queremos a Restinga com educação, com cultura, com nossa gente 
dentro da Universidade. 

M.T Moradora da Restinga. In: Diário de Campo, 16 de maio de 2006.

Introdução

O presente artigo tem por objetivo problematizar o modo como o que se diz popular é 

visto ou compreendido na sociedade. Mediante as oposições popular/erudito ou o popu-

lar e as outras formas de classifi cação de grupos e de culturas na sociedade, fazemos uma 

breve exposição sobre o que caracteriza o espaço popular. Uma marca da leitura que o 

conceito recebe, sobretudo na academia, é a da escassez: lugar de carências e negatividades; 

é, portanto, periférico, de outsiders (Elias, 2000) e também do que é considerado refugo 

humano (Baumann, 2005). 

No entanto, apresentamos, sob a perspectiva da História Oral e da Oralidade, uma leitura 

afi rmativa dos saberes existentes nas comunidades populares. Esses saberes são usualmente 

refutados ou inexpressivos nas Universidades, porque considerados como não-científi cos ou 

sem um objeto concreto. Nei Clara de Lima (2002) propõe os conceitos de mitopráxis e de 

retórica do encantamento para demonstrar o valor das representações culturais, históricas e 

políticas de comunidades que fazem uso da memória coletiva e da oralidade para preservar, 

repassar e inovar seus saberes. Ao longo do texto, são introduzidos depoimentos recolhidos 

no trabalho etnográfi co no Bairro Restinga, de Porto Alegre, através da nossa participação 

no Curso pré-vestibular Esperança Popular6. Essas falas permitem a identifi cação das re-

presentações e estigmas estudados e apresentados neste artigo.  

O surgimento de periferias em Porto Alegre está diretamente relacionado ao êxodo rural 

que se formou a partir da década de 40. Vários agricultores mudaram-se para as grandes 

cidades procurando melhores condições de vida, formando aglomerados e vilas urbanas. 

Em 1965, com a criação do DEMHAB-Departamento Municipal de Habitação, foram 
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removidas diversas famílias para um lugar chamado Restinga, aproximadamente 22 km 

de distância do centro da cidade.  Hoje, este bairro abriga mais de 10% da população de 

Porto Alegre e sofre problemas de infraestrutura, tais como saneamento básico, educação 

e o gradativo aumento da violência.

Em nosso projeto de extensão, enquanto bolsistas do Programa Conexões de Saberes e 

estudantes da Universidade, tentamos criar esse diálogo com a comunidade da Restinga. 

Com isso, verifi camos não somente um défi cit de comunicabilidade entre os dois universos, 

como também um certo desprezo por parte da sociedade e do meio acadêmico sobre a 

cultura oriunda dessas comunidades periféricas. Norbert Elias (2000) trata os habitantes 

desses espaços como outsiders, ou seja, os de fora, os excluídos de um determinado grupo.  

Não é somente a questão econômica e política que leva essas famílias de baixa renda a se 

deslocarem para regiões distantes, mas também a questão cultural e social. Assim como 

essas famílias pobres devem se deslocar para um lugar distante do centro da cidade por 

sua miséria, devem também se deslocar por sua “cultura”. Ninguém quer ter por perto o 

churrasco com farofa ao som de um bom pagode, ouvindo gritarias de causos populares.  

Ninguém quer ter por perto uma maloca, ou vizinhos pobres, “sem educação”. Muito menos 

ainda querem ter a violência que essas pessoas de periferias criam. Chega a ser engraçado 

falar desta forma, no entanto, infelizmente, é assim que a maioria das pessoas pensa ao 

falarmos de comunidades populares. A cultura das classes populares engloba valores que as 

classes dominantes rejeitam. É como se ela fosse sinônimo de pobreza, violência e ignorância, 

necessariamente desprovida de “saber”. Entretanto, verifi camos que todo saber é dinâmico; 

e essa ambivalência em relação ao que é diferente, especialmente ao que é identifi cado com 

o “popular”, está intrinsecamente associada ao desconhecimento em relação a esse saber, 

como também à mentalidade da sociedade moderna e urbana, na qual saberes populares, 

tradições e folclore não têm signifi cado e utilidade alguma.

O olhar da escassez sobre os espaços populares

Pensar nas representações populares remete-nos a uma perspectiva recorrente sobre as 

comunidades populares: o olhar da escassez. O popular é compreendido pela falta, pela 

ausência, pela não-presença.  A alteridade, o reconhecimento do outro “popular”, dá-se 

de forma a não reconhecer o que este possui e a enfatizar o que não possui em relação à 

condição do “erudito”. Aqui faz-se necessário o detalhamento da relação popular/erudito 

e suas semelhanças com a relação civilização/barbárie. 

Wolff (2004), no seu artigo “Quem é bárbaro?”, faz uma exposição do que compreende 

por barbárie. Para isso, o autor informa que deve denominar primeiro o que é o seu oposto: 

a civilização. Dessa maneira, ele aponta três conceitos. 1. Civilização como sinônimo de 

civilidade (socialização); nesse caso,  o bárbaro seria aquele que estaria num estágio arcai-

co de socialização. 2. Civilização como sinônimo daquele que possui a parte espiritual da 

cultura, vista como saber; o bárbaro estaria num estágio arcaico de cultura. 3. Civilização é 

humanidade no sentido moral; o bárbaro estaria num estágio pré-humano, estado selvagem 

ou desumano. Wolff afi rma também que poderia parecer possível a comparação à oposição 
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cultura/natureza, no entanto ele expõe que a última ocorre de maneira axiologicamente 

neutra, ou seja, sem noção de valor, já na oposição civilização/barbárie, isso não ocorre: não 

há neutralidade, o valor está somente no lado da civilização, por isso o caráter depreciativo 

daquilo ou daqueles considerados bárbaros. 

Nesse ponto a relação popular/erudito é explicitada. Assim como o par civilização e 

barbárie não expressa uma relação neutra, popular e erudito também não. O valor encon-

tra-se recaído sobre o erudito. O popular é depreciativo, é bárbaro nos três sentidos: não 

socializado, sem saber e inumano; visto sempre pela perspectiva daquilo que “supostamen-

te” não possui. A idéia do “não possuir” é introjetada em todos os grupos, sendo expressa 

por palavras, expressões, frases, piadas.  Num recente programa de entrevistas da televisão 

aberta do canal de maior veiculação no Brasil, escutamos a seguinte piada: “- o que é que 

o pobre tem, o rico precisa e Deus  teme? - Nada”7. A antropóloga Cláudia Fonseca (2004) 

enfatiza que o fato da desigualdade, implícito no modo como se refere ao outro, neste caso 

fi ca escancarado, inscrito nos próprios termos da linguagem (classe alta, classe média, classe 

baixa). Ela também debate, num exame do jargão acadêmico para designar as pessoas que 

não participam da cultura dominante, as etapas de tal evolução: nos anos 60, constituíam 

a massa anônima, amorfa ou aqueles que servem de antinorma; nos anos 80, eram prota-

gonistas de classes “trabalhadoras” ou “populares”, e, nos anos 90, voltaram a um status de 

“pobres”, com a ênfase sobre o problema das desigualdades . A autora expõe que “o risco 

desta nomenclatura é um retorno à imagem de vazio cultural, de uma população vítima 

– quando não ignorante ou alienada – esperando passivamente que as forças da moderni-

dade a elevem à condição humana.” (Arruti, 1997 apud Fonseca, 2004:218).

A estigmatização criada a partir dessas relações valorativas de poder torna-se maior 

quando o grupo popular assimila o sentimento de inferioridade e de falta. Este 

raciocínio é exemplifi cado abaixo:

(...) porque eu não tenho cultura, mas eu leio jornal todos os dias, o meu patrão 
brinca comigo: o véia, eu te admiro, tu é muito inteligente. Eu discuto com ele todos 
os dias, converso sobre tudo, desde futebol até política. D. (53 anos). Moradora da 
Restinga. In: Diário de Campo 26/05/2006.

A exclusão e a estimatização são as armas para se considerar um grupo como inferior e 

outro na posição de superior. Elias (2000) caracteriza as relações entre os grupos estabele-

cidos e os outsiders e afi rma, através de estudos de casos, que os membros dos grupos mais 

poderosos se auto-representam como humanamente superiores e usam de elementos para 

corroborar explicitamente e implicitamente a dita “superioridade”. As palavras, os termos 

e expressões também aqui aparecem na oposição entre nobre (alto, culto, elevado) e vilão 

(baixo, vil). 

Andam juntos o estigma e a exclusão. Rural e urbano, periferia e centro, popular e erudito, 

barbárie e civilização são oposições que defi nem e expressam exclusões e estigmas. Rural, 

periférico, popular e bárbaro, no imaginário geral, são atributos de seres toscos, ignorantes 

e inumanos, em contraposição com urbano, central, erudito e civilizado, adjetivos que 

parecem estar numa escala gradativa de “superioridade”. Os moradores da periferia dos 

centros urbanos são eternos outsiders: primeiro, pela denominação – periferia; segundo, 
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pela localização - geralmente estão situados longe (com a intenção de excluir) dos centros 

comerciais, culturais e políticos, sem acesso a cinemas, teatros e também à infra-estrutura 

básica (no caso do bairro Restinga, os moradores atualmente reivindicam um hospital para 

atender seus 150 mil moradores); e, terceiro, pelo estigma de “desordeiros”.

Tem-se, portanto, a expressão da imagem do popular como caótico, fruto ou criador da 

desordem, daquele que está fora das normas dos “estabelecidos” ou do grupo dominante. 

Isso ocorre porque o diferencial de poder entre os grupos é grande, assim, as relações de 

força estão em desequilíbrio e o grupo dos outsiders acaba assumindo a imagem produzida 

pelo grupo de maior poder. Norbert Elias (2000) afi rma que, quando os diferenciais de poder 

são muito grandes e a opressão correspondente acentuada, os grupos dos outsiders são co-

mumente tidos como sujos e quase inumanos. Claudia Fonseca é ainda mais categórica:

Os “pobres” entram, portanto, em categorias deploradas por nós, pesquisadores, e 
adquirem hábitos que escapam aos limites de nossa tolerância. Então, a pergunta 
se coloca: trata-se de uma “desorganização” social ou de uma organização que nos 
repugna? (FONSECA, 2000:219).

A questão se agrava quando a submissão, junto com o sentimento de inferioridade 

no poder político e econômico, torna-se um sinal de desumanização. Zigmunt Bauman 

(2005) trabalha com a idéia de que, na sociedade de consumo, os seres humanos tornam-

se cada vez mais dispensáveis se sua cultura e sua identidade não se adaptam à sociedade 

de consumo moderna.

Esses homens e mulheres não apenas perdem seus empregos, seus projetos, seus 
pontos de orientação, a confi ança de terem o controle de suas vidas; também se 
vêem despidos da sua dignidade como trabalhadores, da auto-estima, do senti-
mento de serem úteis e terem um lugar social próprio (Bauman, 2005:22).

O conceito de cultura e o lugar do popular

São diversos os signifi cados e conceitos de cultura. Na realidade, cultura é um termo 

muito dinâmico que abrange diversos signifi cados. Para os gregos, cultura era referente à 

conexão do homem com a vida social. Para a sociologia e a antropologia, a palavra cultura 

é utilizada para indicar o conjunto de modos de vida criados e transmitidos de uma gera-

ção para outra, entre os membros de uma determinada sociedade ou comunidade. Nesse 

sentido, diferentemente do anterior, a cultura não é a formação do indivíduo em sua hu-

manidade e faculdades intelectuais, mas sua formação coletiva, enquanto grupo social, nas 

instituições que o defi nem.  Assim, não há privilégio de um modo de vida em detrimento 

de outro, e sim, diferentes formas de existência em relação “ao outro”, na descrição de um 

todo cultural. A proximidade de cultura com erudição foi efetuada na época do Iluminismo 

por pensadores como Voltaire, Diderot, entre outros. O raciocínio destes fi lósofos dizia que 

quanto mais “aprimorados” fossem os costumes de uma sociedade, mais civilizada esta 

sociedade seria. A cultura, como gama de conhecimentos e hábitos, seria uma das forças 

motrizes do progresso civilizatório. Desta forma, a cultura “sofi sticada” – mais afastada da 

natureza e do estágio selvagem do ser humano – ganhou o status mais alto na pirâmide 



120   Grandes Temas do Conexões de Saberes

dos conhecimentos. Os saberes populares, neste contexto, fi caram totalmente marginali-

zados. Não eram nem sequer reconhecidos como “saberes”, muito menos como “cultura”. 

Para a elite intelectual e econômica, as atitudes e crenças do zé povinho eram frutos de sua 

primitiva condição humana. 

A noção de cultura como sinônimo de erudição é observada ainda hoje, não são raras as 

vezes com que nos deparamos com pessoas de “origem humilde”, alegando que não possuem 

cultura, pois tiveram que abandonar a escola, não lêem muito, etc. Este desprestígio dos 

“saberes populares” vem sendo confrontado nas últimas décadas. A partir de meados do 

século passado, pesquisadores e estudiosos do campo da antropologia vêm tentando inserir 

a cultura popular, ou melhor, todas as variantes culturais, no mesmo patamar valorativo. 

Tentam desmistifi car a noção de hierarquia cultural, relativizando cada símbolo, carregado 

de sentidos divergentes entre uma cultura e outra. É óbvio que já existiam estudos anteriores 

acerca de hábitos populares. Mas o que era destacado nestes estudos era a busca pelo exótico, 

pelo peculiar. A noção de folclore colocava as práticas populares num lugar onde “estranheza”, 

absurdo e exótico eram palavras-chave. Nas áreas de educação e psicologia social também vem 

sendo enfrentado o desafi o de trabalhar com classes populares e suas demandas.

O “ramo” da história oral vem ganhando força com a ênfase dada nestas últimas décadas 

aos estudos culturais e à história das mentalidades. Nesta perspectiva, historiadores, como 

Janaína Amado, entre outros, vêm trabalhando com relatos orais oriundos de classes popu-

lares, numa tentativa de reconstruir o passado para além daquele fi xado nos documentos 

ofi ciais. O mais interessante nestes relatos orais não é a fi dedignidade com que comprovam 

(ou não) os fatos declarados nos documentos escritos, mas sim a possibilidade de se entender 

a visão de mundo do outro, compreendendo como cada episódio é (ou foi) visto por setores 

diferentes da sociedade que não seja a classe dominante – produtora das principais fontes 

escritas. No entanto, um dos fatores que faz com que a história oral ainda seja indesejada 

pela maioria dos historiadores é a sua não-correspondência com a “realidade” documentada 

e sua falta de precisão cronológica, pois, como tem na memória seu referencial, muitas vezes 

escorrega em enganos, atos falhos e na própria imaginação do indivíduo. Lembrando as 

palavras de Robert Darnton: 

Mas a precisão pode ser inadequada, ou mesmo impossível, na História das men-
talidades, um gênero que requer métodos diferentes dos empregados nos gêneros 
convencionais, como a História política. Visões de mundo não podem ser descritas 
da mesma maneira que acontecimentos políticos, mas não são menos “reais”. A 
política não poderia ocorrer sem que existisse uma disposição mental prévia, im-
plícita na noção que o senso comum tem do mundo real. O próprio senso comum 
é uma elaboração social da realidade, que varia de cultura para cultura. Longe de 
ser a invenção arbitrária de uma imaginação coletiva, expressa a base comum de 
uma determinada ordem social. (1988:39).

Ecléia Bosi (1992), num artigo intitulado “Cultura e desenraizamento”, chama a atenção 

para o fato de que o interesse pelo popular dentro dos meios acadêmicos sempre oscilou 

entre o “veio purifi cador” e o “veio romântico”. O primeiro é característico daqueles que 

vêem a cultura popular como uma deturpação de fontes eruditas; o estudioso faria o papel 

de purifi cador e esclarecedor dentro das comunidades de uma “cultura mal formulada” por 
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seus membros. O segundo é aquele que vê no povo a salvação da sociedade corrompida: com 

ares rousseauistas, proclama qualquer manifestação da cultura popular como a verdadeira 

expressão natural do ser humano. O problema não está apenas no tipo de abordagem que 

a academia faz do popular – seja ela maniqueísta, como as duas citadas acima, ou dotada 

de sensatez  -  e sim, na função de uma pesquisa desse tipo: 

A procura obstinada de vestígios do folclore, de uma “outra maneira de viver”, 
seria meritória se fosse animada por um projeto de reconstrução social. (...) Mas 
a falta absoluta de projeto histórico faz alguns eruditos assumirem a posição 
de arqueólogos quando descrevem seu objeto. A que conduzirá essa mistura de 
refi namento com um populismo sempre negado teoricamente, no trato com a 
cultura do povo? Em geral resulta apenas numa tese a mais e na obtenção de mais 
um grau na carreira do pesquisador. (Bosi, 1992:27)

Segundo Fonseca (2000), há um certo silêncio na produção científi ca brasileira  sobre 

o popular devido ao direcionamento para estudos de etnia, folclore e tipos regionais, que 

deixam um pouco de lado os estudos de classe social. 

A despeito desse contexto, os intelectuais brasileiros não foram tradicionalmente 
inspirados pelas classes trabalhadoras. Até a metade do século XX, os únicos 
brasileiros que tentavam efetuar o estudo sistemático das camadas “inferiores” 
da população eram os folcloristas. Eles visavam, no entanto, um campo bastante 
restrito: o dos grupos étnicos (índios, alemães, italianos) ou tipos regionais (o 
gaúcho, o sertanejo), com análises reveladoras de uma perspectiva evolucionista. 
Por mais bonita que fosse, a diversidade cultural era tida como ultrapassada, fadada 
a sumir frente às forças da modernização. (Fonseca, 2000:214). 

São inúmeras as difi culdades dos pesquisadores em lidar com as camadas populares, 

desde a violência dos bairros até os obstáculos de se chegar até eles (longo trajeto).

Os “pobres” entram, portanto, em categorias deploradas por nós, pesquisadores, e 
adquirem hábitos que escapam dos limites de nossa tolerância. Então, a pergunta 
se coloca: trata-se de uma “desorganização social” ou de uma organização que nos 
repugna? (Fonseca, 2000:219) 

Oralidade e história oral das comunidades populares: um saber 
oculto nas universidades

As comunidades populares vistas sob a perspectiva da História Oral e da “estética da Ora-

lidade” demonstram a pertinência dos saberes existentes dentro delas por fundamentarem 

sua abordagem  na memória coletiva e nas suas relações com as representações de imagens 

e conceitos culturais circunscritos a narrativas orais. Sendo assim, apresentam e desvelam 

a memória coletiva de um grupo, mesclando memória, tradição, história e imaginação 

através de meios simbólicos e de alegorias. Janaína Amado (1995) expõe as relações entre 

história, memória e narrativa. As histórias de vida são experiências que, ao serem contadas 

ou recontadas, são reinventadas pela memória. História e memória possuem vínculos de 

difícil separação, pois se unem para conferir identidade a quem recorda. Nesse contexto, 

as narrativas orais mostram-se como formas de representação das memórias de um grupo, 

em que são introjetados, recuperados e recriados elementos do contexto social. 
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A oralidade faz-se presente nos espaços populares. A sua estética, conforme Walter Ong 

(1998), é própria de culturas que não possuem textos escritos, sendo que a única maneira 

de armazenar os conhecimentos na memória é através da relação entre um  narrador e seus 

ouvintes. A comunidade é essencial, logo, sua interação e comunicação também. O pensa-

mento na cultura oral está preso à comunicação, existem padrões mnemônicos - expressões 

fi xas, provérbios, ritmo marcado, repetições, antíteses, assonâncias. Assim, o discurso oral é 

mais agregativo do que analítico, está muito próximo do cotidiano da vida humana e não 

carece de originalidade própria, pois a sua originalidade não reside na construção de novas 

histórias, mas na administração de uma interação especial com a audiência em sua época. A 

narrativa oral possui um tom agonístico, apresenta-se com exagero e apelação. Ao manter 

o conhecimento imerso na vida cotidiana, a oralidade o situa dentro de um contexto de 

luta. Outras características são de ser mais empática e participativa do que distanciada, de 

ser homeostática, pois nela o presente interfere e os signifi cados podem mudar, e ainda por 

ser mais situacional do que abstrata – resiste ao conceito, quase sem auto-análise. Assim, as 

narrativas orais se confi guram como um objeto de estudo que possui características bem 

defi nidas e calcadas na vida cotidiana através do som. Um som em busca da propagação, 

da união e do agregamento. As situações comunitárias são provocadas com esse discurso, 

as rodas de histórias, os momentos de tomar chimarrão no sul, os tererês do centro-oeste, 

os momentos de socialização dos grupos são repletos de saberes que transitam e compõem 

as narrativas orais. 

Nei Clara de Lima (2003) concebe as narrativas orais (histórias de lobisomens, santos e 

assombrações, entre outras) como constituintes de formas expressivas em torno das quais 

pessoas e grupos de pessoas articulam suas visões de mundo, seus valores e suas experiências. 

A autora vai além e defi ne a existência nas narrativas orais de uma “retórica do encanta-

mento” e a produção da “poética da vida social”. O discurso ou retórica do encantamento 

é a união, dentro das narrativas orais, num mesmo plano discursivo, daquilo que a lógica 

ocidental distingue como real e irreal, ou seja, é a associação retórica do imaginário e do 

real, desfazendo a oposição entre esses dois planos (Lima, 2003). 

Destarte, a retórica do encantamento mescla concomitantemente o sociológico e o 

alegórico, o histórico e o mítico, sem uma hierarquização entre tais elementos. Reforça, 

também, características da oralidade, como a unidade entre narrador e ouvinte e o pensa-

mento agregativo/aditivo. 

Alfredo Bosi (1992) refere-se à identifi cação e unidade entre narrador e ouvinte e ao 

agregamento proveniente.

Nas manifestações rituais das classes pobres há uma conaturalidade entre os 
eventos e os seus participantes. Uma festa popular identifi ca-se com os festeiros e 
os convidados: está neles, está entre eles. O mesmo ocorre com um desafi o, uma 
cantoria, uma procissão, uma congada, um bumba-meu-boi, uma reza pelas 
almas. (1992:11)

Ele enumera nesse trecho tipos de narrativas orais que são expressões de uma memória 

grupal. A partir delas, é possível a interpretação de seus integrantes, do passado e do pre-

sente, tornando audíveis vozes da tradição oral brasileira.
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Cotejando as teorias com a prática, identifi camos os saberes das narrativas orais também 

na comunidade da Restinga. Numa das atividades realizadas na aula de Português do curso 

pré-vestibular, foi solicitado que os alunos trouxessem uma história do bairro, alguma 

lenda que soubessem, poderia ser dos avós, de um estranho, mas imprescindível que fosse 

coletada oralmente. A aluna Vera Machado apresentou a seguinte história:

Numa cidade chamada São Borja no interior do RS, havia um casal que morava em 
um sítio. Ali eles plantavam, colhiam, lavravam, criavam gados, porcos, galinhas 
etc... para sustentação da família e para venda.

Próximo ao sítio deles morava um senhor chamado Zé, ele era vizinho de divisa 
do casal.

O casal morava ali há tempos e sempre com um mistério entre eles: por mais de 
uma vez ouviam vozes pela madrugada, outras vezes viam uma moça de branco no 
meio do campo que os fazia sinal apontando para o lado que dividia os dois sítios. 
Outra vez também chegaram a ver uma águia com rosto de mulher que voava na 
mesma direção que as vozes indicavam e a moça apontava, mas não entendiam o 
que era, que mistério era aquilo?

Com medo, certa vez o casal comentou com uma senhora bem mais velha, esta lhes disse 
que os antigos sempre falavam que quando isso acontecia era porque alguém queria 
mostrar algo que pessoas que já tivessem partido tinham reservado para o casal.

Com o passar de alguns dias, o casal resolveu seguir a trilha que levava até o ponto 
X, onde deveriam ir para ver o que é que tinha lá.

Chegando ao local, o casal encontrou uma pedra muito grande, com forma de 
uma panela com tampa. Sem entender o que aquilo queria dizer, o casal tentou 
mover a tampa daquela pedra mas estava lacrada, e ao tentar mover com uma 
madeira, saiu dali uma cobra. O casal apavorado matou a cobra e foi embora 
prometendo voltar. 

Ao retornar a casa, lembraram das palavras que a senhora mais velha havia-lhes 
falado: que algo tinha no lugar indicado para eles.

Mas o tempo foi passando e eles não voltaram mais no local que a moça aparecia 
e o qual as vozes indicavam. Além disso, seu Zé, dono do sítio que fazia divisa com 
o sítio do casal, entrou em crise fi nanceira e decidiu vender o sítio. Vendeu para 
o sr. Eduardo que no outro dia mandou os funcionários derrubarem algumas 
árvores do tal sítio.

Entre uma dessas árvores, bem na divisa dos sítios, dois empregados encontraram 
a pedra com o formato de uma panela, logo tentaram movê-la, mas não conseg-
uiram. Somente com uma máquina própria para demolir pedra, os dois amigos, 
funcionários do sr. Eduardo, conseguiram mover aquela grande pedra que estava 
repleta de ouro dentro.

Os dois amigos surpreendidos juntaram todo ouro e foram embora, virando 
grandes fazendeiros e donos de grandes propriedades.

O casal perdeu de ter encontrado o ouro, talvez se tivessem dado mais atenção 
para os sinais recebidos, poderiam desfrutar da sorte de fi car com o ouro (História 
coletada da aluna Vera Machado, a fonte foi sua avó. 30/06/2006).
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Nessa narrativa oral coletada pela aluna é demonstrada uma característica histórica 

do bairro Restinga da cidade de Porto Alegre: um bairro de migração. Como se afi rmou 

anteriormente, o bairro foi criado para retirar de áreas do centro da cidade comunidades 

formadas por trabalhadores rurais.

A vó de Vera veio da cidade de São Borja, região das missões jesuíticas do Rio Grande do 

Sul, situada na campanha gaúcha e povoada por índios, espanhóis, portugueses e negros. A 

narrativa de Vera expressa algumas características da oralidade: tem um tom mítico, mis-

terioso, do ouro que pode ser descoberto. Muito por ser uma zona de fronteira, de guerras 

e fugas, São Borja e as cidades fronteiriças guardam histórias e lendas de aparecimento de 

ouro nos pátios das casas de moradores e nos campos. A personagem da senhora idosa que 

atenta para o mistério é enfática e observadora. Ela proclama o acontecido o remetendo 

a um ser mais velho, mais sábio, detentor da memória coletiva. A desconsideração com o 

ensinamento da senhora provoca a desdita: o casal não seguiu os sinais enviados. Sinais 

esses que também vêm do transcendente, do imaginário, do irreal. A mulher de branco 

que aparece, a águia com rosto de mulher, as vozes, são expressões do maravilhoso que se 

relaciona com o cotidiano. A pedra mágica que deve ser removida tem formato de panela 

– elemento caracterizador da presença cotidiana. O impedimento apresentado para a 

conquista do ouro apresenta-se pela cobra, fi gura traiçoeira, feminina, que se esgueira e se 

introduz com malícia na narrativa. O campo aparece como espaço para a narrativa, sua posse 

é obtida pelos amigos, pobres funcionários que enriquecem com a sorte e com o auxílio do 

maravilhoso. A narrativa confi gura-se como compensatória, nela os empregados possuem 

vez e voz, podem ter esperanças e viram “donos de grandes propriedades”.

Conclusão

O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida da alma 

humana e uma das mais difíceis de defi nir. O ser humano tem uma raiz por sua participação 

real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros 

do passado e certos pressentimentos do futuro. Participação natural, ou seja, ocasionada 

automaticamente pelo lugar, nascimento, meio. Cada ser humano precisa ter muitas raízes. 

Precisa receber a quase totalidade de sua vida moral, intelectual, espiritual, por intermédio 

dos meios dos quais faz parte naturalmente (WEIL, 2001:43).

Quem nunca ouviu algo do tipo: “pegue um casaco que vai esfriar” ou “leve o guarda-chuva 

que vai chover”. “Água mole em pedra dura tanto bate até que fura!” “Cerração que baixa é sol 

que racha.” Situações como as representadas nestas frases fazem parte do nosso cotidiano e 

indicam um saber, um modo de ser, um gestual, uma cultura, que pode ser também entendida 

como o conjunto dos modos de viver e de pensar cultivados, civilizados, polidos, também 

reconhecidos por civilização. Além das signifi cações já mencionadas, a palavra cultura pode 

ser considerada em diversos outros sentidos que não interessa aqui esgotar. 

Ser ou não culto implica uma questão de valores, em que a posse da cultura é vista 

como algo positivo. Ter uma certa cultura pode habilitar alguém a ter determinado em-

prego, ou ocupar determinado posto. Pode ainda ser o indicativo de que a pessoa veio de 
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determinado “lugar”, que pode ser um país, uma dada região ou uma certa classe social. 

Podemos ainda identifi car ser culto (ou cultura) como algo que traz prestígio e respeito, 

como algo superior, a elevação do ser humano. Aliás, essa é uma idéia que trazemos desde 

a paidéia grega, que compreende também a exclusão do trabalho manual como algo le-

gítimo do homem superior. O que se segue daí é uma desvalorização da cultura popular. 

Na Genealogia da Moral (1992), Nietzsche busca a origem dos nossos valores (preconceitos 

– palavra que ele utiliza) morais. Em toda parte, “nobre”, “aristocrático”, no sentido social, 

é o conceito básico a partir do qual se desenvolveu “bom”, no sentido de “espiritualmente 

nobre”, “espiritualmente privilegiado”: um desenvolvimento que sempre corre paralelo 

àquele outro que faz “plebeu”, “comum”, “baixo” transmutar-se em ruim”. Como exemplo 

cita o termo alemão para ruim (schlecht), que é idêntico a simples (schlicht), designação 

dada à população de gente simples.

Essa disposição dos seres tem efeito tão nocivo que faz com que populações se sintam 

de fato inferiores, da mesma forma que outras se crêem superiores. Uma construção psi-

cológica que caminha silenciosa e que sempre estará presente para aqueles que precisam 

de um grau de valoração entre um e outro homem. Acontece que essa rejeição toma corpo 

e se difunde, propiciando muitas vezes a idéia de que o conhecimento popular é inferior, 

por vezes sequer considerado um saber. Pode causar também baixa auto-estima daqueles 

que aceitam esse discurso opressor, como vimos anteriormente.

O rechaçamento da cultura popular gera um anti-humanismo ou o abandono do sujeito. 

Os valores da sociedade são gerados por quem detém o poder, e isso leva a um controle do 

saber ou a uma sociedade de controle, como nos diz Foucault (1996), que visualiza o poder 

não apenas centrado no setor político e em suas formas de repressão, mas disseminado em 

vários âmbitos da vida social. A cultura de massa, já denunciada por Nietzsche e difundida 

pelos pensadores da escola de Frankfurt, segue abarcando a contraditoriedade no embate 

das culturas acadêmica e popular. O avanço tecnológico que vem das academias é colo-

cado a serviço da reprodução da lógica capitalista, utilizando muitas vezes a linguagem e 

ingredientes do popular para enfatizar o consumo e a diversão como formas de garantir 

o apaziguamento e a diluição dos problemas sociais. Mas a sociedade da serialização não 

poupa ninguém. Tanto os “cult” – culto - quanto os in-cultos perecem diante da indústria 

cultural. Na Dialética do Esclarecimento, texto de 1947, Adorno e Horkheimer denunciam 

o entorpecimento das consciências individuais e a assimilação dos indivíduos ao sistema 

social dominante. Através da diversão veiculada pela televisão, rádio, revistas, jornais, mú-

sicas, propagandas, obtém-se a homogeneização dos comportamentos e a massifi cação das 

pessoas. O mais surpreendente é que o entorpecimento em massa se faz a partir da idéia de 

autonomia. As pessoas crêem que são totalmente autônomas, por exemplo, quando uma 

propaganda lhes oferece um remédio que as fará “sorrir sempre”, ou um produto que as 

faça parecer com as “modelos” mais famosas “do momento”. Essa liberdade é ilusória, pois 

a “opção de escolha” é imposta. 

Diante do exposto, retoma-se a epígrafe deste artigo, em que uma moradora da Restinga 

se mostra cansada de ver seu bairro associado às páginas policiais. A forma com que os sa-

beres foram construídos contribui para esse confi namento dos habitantes das periferias nos 
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lugares de negatividades e ausências. A indústria cultural apenas reforça o que é percebido 

em todas as esferas da vida humana, inclusive nas Universidades, em que se observou um 

abismo entre o saber acadêmico e o saber popular. Há a necessidade de que o saber popular 

torne-se largamente um saber acadêmico e vice-versa, ou seja, que o saber acadêmico se 

torne uma possibilidade menos remota para quem mora nas periferias. Uma maneira de 

começar a diminuir esse fosso consiste justamente na ampliação dos espaços de inserção 

acadêmica dentro das comunidades populares, como o Programa Conexões de Saberes tem 

realizado. A Universidade para estas pessoas não deveria ser um universo à parte, distante 

do mundo real, mas sim um universo possível.

A nossa sociedade tá bem alienada no sentido que a gente não tem condições de 
fazer o vestibular. Tem que fazer vestibular pra entrar na faculdade, uma coisa 
que tiram da gente, e eu acho que isso deveria ser obrigação primordial, assim 
como a saúde, porque o conhecimento faz parte. Eu espero que o cursinho me dê 
força pra fazer o vestibular (A.S.S. Moradora da Restinga. In: Diário de Campo 
16/05/2006).

Além da formação profi ssional, a possibilidade de não ser mais uma alienada, de ser 
suburbana, mas bem-sucedida e de repente no futuro ajudar minha comunidade 
(J.S.S. Moradora da Restinga. In: Diário de Campo 16/05/2006)

Claudia Fonseca analisa de forma contundente as razões pelas quais os pesquisadores 

evitam o contato com os domínios da cultura popular e, sobretudo, com os espaços peri-

féricos e seus habitantes:

Sem nome, o “pobre” não tem história, nem existência própria. Dessa forma, não 
temos de fazer perguntas quanto à nossa relação com ele. Por este silêncio, encon-
tramos o que seria o lado sórdido de nossas existências. Não temos que confrontar 
uma alteridade radical que nos faria sentir o lado frágil de nossas certezas, o caráter 
cultural e de classe de nossos valores universais. (Fonseca, 2000:228)

As conclusões desse artigo, que articula refl exão teórica e prática comunitária, reforçam 

a necessidade de aproximar os dois mundos, a Universidade e os saberes populares. Será 

apenas através de refl exão e de efetiva experiência do outro e com o outro que perceberemos 

que, até o momento, temos imposto demais e entendido de menos.
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Introdução

O presente trabalho tem por objetivo analisar as representações que pessoas dos se-

tores populares constroem a respeito da universidade, bem como as representações que 

integrantes da vida universitária, por sua vez, elaboram sobre os indivíduos pertencentes 

às camadas populares. Para compreender essas signifi cações, construídas ao longo de sua 

história social e expressas mediante palavras articuladas em discurso, entrevistamos cinco 

sujeitos sendo dois indivíduos pertencentes a setores populares e três sujeitos integrantes da 

vida universitária: um jovem universitário de classe média, um docente e um universitário 

de origem popular. Iniciaremos este artigo contextualizando a origem e a expansão dos 

espaços populares nas grandes metrópoles brasileiras e as conseqüentes condições de vida 

dos indivíduos pertencentes a esses espaços. Em seguida, faremos uma breve refl exão sobre 

os setores populares e o acesso à educação e à universidade para posteriormente analisar  os 

sentidos pessoais  que nossos sujeitos  atribuem aos temas anteriormente mencionados.

Contextualizando os espaços populares

 Segundo Souza e Silva (2005), no fi nal do século XIX e início do século XX começam a 

surgir aglomerações de pessoas pobres nos morros cariocas em decorrência da derrubada 

dos cortiços localizados no centro da cidade, que eram vistos, na época, como ambientes in-

salubres, focos de doença e seu morador considerado como uma ameaça à ordem social.

 A política remocionista2 implementada pela gestão Pereira Passos (1902-1906) eliminou 

os cortiços do centro da cidade, para dar origem a atual Avenida Rio Branco. Sem opção, os 

moradores foram obrigados a subir os morros cariocas. As precariedades em que viviam, 

dado o descaso do poder público, são denunciadas pela imprensa e a favela passa a ser 

vista no imaginário social como um lugar da carência, da desordem, enfi m, um perigo a 

ser erradicado.

Ainda nessa gestão, foi elaborado o Plano Alfred Agache, que propôs a divisão da cidade 

de acordo com as funções de cada área: comercial, industrial e residencial. Os moradores 
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(favelados ou operários) seriam removidos para casa e edifícios coletivos, perto das in-

dústrias onde eles trabalhavam. Essa, como tantas outras intervenções voltadas para os 

espaços populares, pouco contribuiu para a sua melhoria, pois tinha caráter higienista e 

disciplinador.

O Código de Obras da cidade, em 1937, registra a situação marginal das favelas propondo 

sua eliminação sugerindo a construção de habitações proletárias. Dessa orientação surge 

a experiência dos parques proletários desenvolvida nos anos 40. Entre 1941 e 1943 foram 

construídos três parques (Gávea, Leblon e Caju) para onde  transferiram cerca de 6 mil 

moradores com a promessa de que retornariam às áreas em que viviam tão logo fossem 

urbanizadas. Diante de uma pedagogia civilizatória e da precariedade de instalações, logo se 

formaram as comissões de moradores como forma de resistência às políticas de remoção e 

construção de uma pauta de direitos sociais. Os moradores permaneceram muito tempo até 

sua expulsão diante da valorização imobiliária desses bairros (Burgos, 2004). Assim, diante 

disso e a partir de então, o morador da favela passa a constituir-se em ator político.

 Durante o regime militar se aprofunda a política de remoção baseada em critérios mo-

rais e higienistas. Souza e Silva (2005) apontam que, no fi nal da década de 70, uma série de 

fatores, dentre os quais o fortalecimento do associativismo nas favelas, contribuíram para 

o fi m das remoções e para a remodelação das intervenções públicas em favelas, que passa-

ram a assumir um caráter urbanizador.  E, assim, nos anos 90 surge a criação do Programa 

Favela-Bairro que reconhece a urbanização como a política mais adequada para atender 

as reivindicações dos setores populares.

Já na região de São Paulo, no início do século XX, surgem as periferias. Segundo Sposito 

(1984), estas se originaram a partir do crescimento das primeiras indústrias na década de 

30. A formação de metrópole ocorreu pela concentração de capital nas indústrias automobi-

lísticas, atraindo um maior número de trabalhadores advindos de várias regiões brasileiras,  

seduzidos pela proposta de emprego seguro e garantido, inchando a cidade. Essa população 

sofre com as carências urbanas, porque a metrópole não possuía uma infra-estrutura de 

serviços coletivos urbanos para suportar essa aglomeração de pessoas. 

Até os anos 30, as empresas ofereciam moradia aos trabalhadores nas vilas operárias, 

que eram vendidas ou alugadas aos operários. Porém, essas construções tornam se antie-

conômicas para as empresas, que transferem estes gastos para os trabalhadores.  De acordo 

com Sposito (1984:176), três fatores combinados intensifi cam a formação dos subúrbios e 

a expansão da cidade em direção à periferia em 1940: os transportes coletivos, especulação 

imobiliária e o comércio de congestionamento.

Na década de 50 a periferia começa a organizar-se em movimentos de reivindicações, 

denunciando em jornais as precariedades vivenciadas e exigindo melhorias do poder 

público. Essas manifestações acabaram dando origem às Sociedades de Amigos de Bairros 

(SABS) infl uenciada politicamente por uma corrente liberal organizada em torno das SACS 

(Sociedades de Amigos das Cidades), pelo líder populista Jânio Quadros e pelo partido 

comunista.  A aspiração por melhores oportunidades educacionais constituiu-se também 

uma parte do conjunto de reivindicações dos moradores desses espaços populares periféricos 

que buscavam através delas mudanças em sua situação social.
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O acesso à educação e a universidade: uma realidade para os 
setores populares?

     O problema de acesso à educação no Brasil data de longos anos e evidencia-se desde 

o ensino básico até o ensino superior. Historicamente, verifi ca-se que o período colonial 

legou ao império uma série de aulas avulsas e dispersas que tinha como principal função 

preparar os estudantes para o ingresso nos cursos superiores constituídos por escolas 

isoladas. Pode-se dizer que a República não herdou do Império um modelo articulado de 

ensino. Para ingressar no ensino secundário não se exigia a conclusão do primário, visto que 

era comum que as elites recebessem o ensino em suas próprias casas. O mesmo processo 

ocorria para o ingresso no ensino superior.

O sistema educativo na primeira república integrava princípios básicos como gratuidade 

e obrigatoriedade; integrava o sistema federal, preocupado com a formação da elite e o 

sistema estadual, que organizava e mantinha a educação das camadas populares. O curso 

superior manteve as mesmas características do império, mudanças só com a criação de 

novas escolas superiores.

A partir da década de 20 começa uma grande discussão no país, no campo educacional, 

trazendo transformações e colocando contra a parede a educação voltada para a elite, pois 

educadores acreditavam que seria a partir da educação que a sociedade mudaria. Uma das 

mudanças na década de 1930 foi a criação do Ministério da Educação, que tinha entre seus 

objetivos a ampliação da educação para todos e também estabelecer  mecanismos e desen-

volver os instrumentos educacionais dentro de Brasil. (Piletti, 1991). A educação passa a 

ser entendida como indispensável à modernização do país. É através dela que se apagaria 

a “mancha” do atraso do Brasil. 

Na década de 70 foi promulgada Lei Educacional 5692/71, que trata do ensino de 1º e 

2º graus (Reforma no Ensino). Algumas metas a serem atingidas por essa legislação foram 

a ampliação da oferta do ensino de 1º grau e a formação de mão-de-obra qualifi cada para 

a indústria. Como conseqüência, temos a ampliação do número de vagas escolares e a 

ampliação da obrigatoriedade escolar dos 7 aos 14 anos. No entanto, nos anos 70 a taxa de 

escolarização da população de 5 a 19 anos ainda era de 53,72% (Romanelli, 1989).

   Hoje ainda observam-se muitos negros, índios e segmentos populacionais oriundos 

das camadas populares com menores oportunidades para estudar em diferentes níveis, 

principalmente no nível superior em que  a presença destas pessoas ainda é mínima. 

O acesso às universidades públicas vem sendo debatido desde o começo do século XX, 

no período Republicano, quando uma grande quantidade de imigrantes italianos e os des-

cendentes da aristocracia latifundiária aspiravam por uma ascensão social por intermédio 

do ensino superior. Vale lembrar que o ensino superior chegou ao Brasil mais ou menos 

em 1808 quando passamos a sediar o reino português. Mesmo depois da independência, as 

faculdades de Medicina, Engenharia e Direito continuaram no Brasil e foram esses cursos 

que deram sustentação às primeiras Universidades. O Ensino Superior foi pago desde o 

início, o que não constituía problema, pois:
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Num país escravagista, produtor de mercadorias para os mercados do centro do 
capitalismo, a população que tinha condições objetivas e subjetivas para desejar 
ingressar num curso superior não encontrava obstáculos no pagamento das 
taxas escolares. A ninguém ocorria que o ensino superior fosse gratuito”. (Cunha, 
1991:32.)

Nascem, junto com o ensino superior, os exames seletivos. Mesmo pago, o acesso era 

controlado com os exames preparatórios que era um teste dos conhecimentos básicos. Eram 

dispensados destes testes os alunos que tivessem cursado a escola padrão D. Pedro II. Na 

época, só os diplomas concedidos pelos cursos superiores estatais tinham valor, e só assim 

que os indivíduos podiam usufruir os privilégios profi ssionais. Muitos dos alunos que eram 

selecionados provinham de família de altos recursos. Vale lembrar que:

Eram obstáculos para os alunos pobres, embora alguns deles conseguissem passar 
pelo peneiramento. Menciona-se, por exemplo, a presença de estudantes de cor já 
nos primeiros anos da escola de São Paulo, aos quais por sinal, um dos professores 
se recusava cumprimentar alegando que negro não podia ser doutor. (Carvalho, 
1980:60-1)

A grande parte da população pobre não conseguia chegar ao ensino superior, que era 

um ensino reservado especialmente para a elite, uma vez que essa população não possuía 

ao menos o ensino elementar. Lembramos que só em 1854, com a reforma Couto Ferraz, é 

que se estabelece a obrigatoriedade do ensino elementar, mas excluindo o acesso de escra-

vos ao ensino público, e com a previsão de classes especiais para adultos. Essa lei não foi 

cumprida em alguns lugares por falta de escolas, professores e pelas condições precárias de 

vida mesmo na sede do governo, o que acarretava a exclusão de muitos  da escola.

Como dissemos, foi no século XX que se começou a pensar na gratuidade do Ensino 

Superior devido ao surgimento de uma nova classe que aspirava o ingresso nas Faculdades 

(que se expandiram na primeira República), como forma de ascensão social; a gratuidade 

era necessária para a consecução desse objetivo. Cunha lembra que, “o decreto 11.530-A, 

de 18 de Março de 1915, que reorganizou o ensino secundário e superior, dizia que não 

haveria alunos gratuitos nos institutos de Ensino Superior, inclusive nas Faculdades Pú-

blicas” (Cunha, 1991:32.).

O decreto 16.782-A, de 13 de Janeiro de 1925 estabeleceu que para cada curso superior 

seriam admitidos 5 alunos gratuitos, sendo que o primeiro seria o que tivesse obtido nota 

mais alta no vestibular, o segundo era indicado pelo governo, e os outros eram indicados 

pelos próprios colegas. Essas pessoas que entravam gratuitamente tinham que ter ótimo 

aproveitamento e reembolsar o estudo após a sua conclusão.

Até antes de 1964 a Universidade permanecia elitista e com privilégios para uma peque-

na quantidade de brasileiros que tinham condições de ter o ensino superior. Ainda hoje o 

vestibular continua sendo uma forma de exclusão universitária, mas existem outras formas 

de afastar essa população que é excluída como afi rma Wanderley:

Historicamente em todo o mundo, o processo de entrada no Ensino Superior 
apresentou um caráter de seletividade, maior no passado e menor depois que se 
iniciou o movimento pela democratização social do ensino. Se a Universidade 
era tida como lugar de formação de elites, ela deveria selecionar os mais aptos 



132   Grandes Temas do Conexões de Saberes

e capazes para tal desiderato; se ela era vista como o lugar do cultivo do saber, 
poucos tinham condições de tempo e de recursos para realizá-lo; se ela desejava 
formar profi ssionais, exigia um equilíbrio com as demandas do mercado de tra-
balho, se ela queria romper com o tradicionalismo e admitir os trabalhadores, 
teria que modifi car os critérios de entrada. Assim são diferenciados os modelos 
universitários ,a nível mundial ao estabelecer os requisitos para entrar nos cursos 
Superiores (Wanderley,1983:54-55) 

Assim, historicamente, em função de imposições de fatores socioeconômicos e culturais, 

a classe popular não consegue alcançar o ensino superior. Conforme Borges e Carnielli 

(2005), até a promulgação da Lei 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, a única via de acesso ao ensino superior -o vestibular - reproduzia nas universi-

dades, de forma geral, a estratifi cação de classe na sociedade. A adoção de novos mecanis-

mos de acesso por algumas universidades alterou parâmetros e modelos para a realização 

desse ingresso. Como um dos exemplos desses novos mecanismos, podemos citar o PAS 

(Programa de Avaliação Seriada) da UNB. 

Percorremos esse longo caminho para entrarmos em um assunto muito debatido atual-

mente que é o tema: Sistema de Cotas. Primeiramente o que é Sistema de Cotas?

A reserva de vagas (ou sistema de cotas) entrou pela primeira vez em vigor no 
Vestibular de 2003, embora a lei 3.524, que reservava 50% das vagas para alunos 
oriundos de escolas públicas tenha sido promulgada em 2000, e a lei 3.708, que 
reservava 40% das vagas para alunos que se auto-declararem “negros” ou “pardos” 
tenha sido promulgada em 2001. Para o Vestibular de 2004 a lei foi reformulada, 
estabelecendo reserva de 20% para alunos oriundos da rede pública, 20% para 
alunos que se declararem “negros” e 5% para alunos defi cientes ou indígenas, ao 
mesmo tempo que obrigava a comprovação de carência sócio-econômica como 
condição para concorrer às cotas. (Parte do texto apresentado na XXIV Reunião 
da Associação Brasileira de Antropologia, Recife, junho de 2004).

Ou seja, foi uma política adotada pelo governo como forma de amenizar as desigualdades 

sociais vivenciadas por negros, índios e pessoas oriundas de classe popular  e promover  

canais de inserção e mobilidade social. Isto porque:

Os dados particularmente referentes à educação mostram que os negros repetiam 
mais as primeiras séries de ensino, evadiam mais da escola que os brancos para 
entrar mais cedo no mercado de trabalho, por conseguinte, em condições mais 
precárias, funcionando o Segundo Grau como barreira quase que intransponível 
para essa camada da população onde menos de um por cento dos negros conseguia 
a façanha de entrar para a Universidade” (Teixeira, 1997:01)

Por esse e outros motivos, compreendemos ser necessário a implantação do Sistema de 

Cotas como uma política pública  que venha a se constituir em canal de acesso a bens cul-

turais e econômicos , como o ensino universitário para os estudantes de origem popular.

Compreendendo as representações
O espaço popular selecionado

O espaço selecionado, o bairro Cristo Redentor, é um dos mais populosos da cidade, 
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concentrando 11,3% da população de Corumbá, o 2º em densidade, com 21,3% (BARROS 

e Cols, 2004). Outra característica relevante na determinação da escolha do bairro foi por 

encontrar-se entre os que concentram segmentos populares com uma renda familiar mais 

baixa, predominante de até 3 salários mínimos. 

É importante enfatizar a existência nos limites do bairro de ocupações urbanas que se 

confi guram em situação de maior vulnerabilidade social.

Apresentando nossos sujeitos3 e suas representações

Maria* - 47 anos, de origem popular. Casada, mãe de quatro fi lhos, dedica-se exclusivamente 

a cuidar da casa e da família. Estudou em escola pública e cursou até a quinta série. Alega o 

abandono da escola ao casamento. Foi educada em uma família muito conservadora. Relata 

que seu pai era autoritário e não apoiava a educação de suas fi lhas; para ele à mulher cabiam 

as funções da realização de tarefas domésticas e cuidados com os fi lhos e, ao homem, o 

sustento da família. Percebe-se a questão cultural refl etindo na educação diferenciada na 

qual a mulher é educada para desempenhar o papel de mãe e dona de casa. Na sua família 

nenhum dos seus irmãos concluiu os estudos. As primeiras pessoas da família que conse-

guiram ingressar na universidade foram seus dois fi lhos que ainda estão cursando o nível 

superior agora e  que são motivos de orgulho. Atualmente Maria tem planos para retornar 

aos estudos, pois demonstra certo arrependimento de não tê-los concluído. Apesar de re-

ceber incentivo dos fi lhos para voltar a estudar, ela relata que a distância de sua residência 

á escola é um empecilho para ela. Para Maria a educação tem um papel fundamental em 

nossas vidas, é através dela que conseguiremos lutar pelos nossos direitos de cidadão e 

também é um meio de ascensão social. Acredita que o ensino tem qualidade tanto na rede 

pública quanto na privada desde que se tenha o acompanhamento dos pais e que o aluno 

se dedique aos estudos. Maria desconhece o sistema da universidade como um todo. O 

pouco que ela sabe é o que seu fi lho comenta:

“... eu não sei como funciona a universidade né, si eu sei alguma coisa alguma coisa 
é porque meu fi lho fala né...”

Acredita que seja necessário e de extrema importância uma intervenção da universida-

de nas comunidades populares, alguma divulgação para despertar e atrair o interesse das 

pessoas para que continuem os estudos. Sabe que cursar universidade é uma maneira de 

ter uma vida melhor.

 “Se nós não estudar, né.. como é que a gente vai poder ter alguma coisa na vida?  
Pra qualquer coisa  se não tiver um estudo melhor, um grauzinho melhor, não 
consegue nada..né, por isso tem que estudar bastante, né?”

Laura -16 anos, casada, cursando o 2° ano do ensino médio, dona de casa. Tem uma fi lha de 

1 ano. O marido trabalha como servente de pedreiro. Mora em uma casa de um cômodo.

A constituição de uma família cedo é um dos problemas que os jovens de origem popular 

enfrentam principalmente as mulheres que geram fi lhos na idade escolar como Laura. A 

infância   é avaliada por ela como conturbada, uma vez que sofreu com a separação dos 

pais e irmãos e também com entrada de uma pessoa diferente na família.

“Já tivemos outro padrasto né, só que o outro padrasto quase estupô minha irmã, 
mais velha né?.”
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A mãe é quem sustenta a casa e promove a educação. O pai é uma fi gura distante, mas 

ligada com a lembrança da violência familiar, uma vez que esta sofria agressões do mesmo. 

As constantes mudanças de localidade e transferências de escolas acabaram atrapalhando 

o estudo dessa jovem. Sobre a reprovação ela diz que:

Reprovei porque eu não estudava mesmo, porque eu não gostava da professora 
né. No D.(escola) na 3ª série aí (apontando a escola próxima) era pra eu fazer 3ª 
e 4ª,fi z metade da terceira lá e metade da 3ª vim pro R (outra escola).Aí reprovei 
né, mas porque eu não estudei mesmo, não por erro da professora”.

Podemos analisar nessa fala que ela atribui o fracasso escolar a si mesma e não ao ensino 

defi ciente e as constantes mudanças de escola. Seu relato é semelhante ao da maioria dos 

alunos de origem popular, que atribuem qualquer erro educacional a eles próprios e não 

a educação de má qualidade oferecida pelas instituições escolares. O pai exigia muito dos 

fi lhos, mas, no entanto, o fato de ter uma fi lha muito cedo se tornou uma difi culdade para 

ela. O seu esposo é que lhe dá incentivo. A educação para ela é representada como um 

preparo para elevação de status e esperança de futuro recompensador e garantia de inde-

pendência fi nanceira. É de vital importância, pois acredita que através d a educação que irá 

conseguir alcançar os seus desejos profi ssionais e fi nanceiros. Ela não tinha conhecimento 

sobre Universidade e nem como  esta funciona:

(...) a Universidade é assim... prepara para você entrar na Faculdade né.. não?(rs) 
porque não entendo muito sei que..faz o terceiro....aí você faz o vestibular né? Aí 
você entra pra faculdade, aí que você vai pra Universidade ou não?”

Souza e Silva (2003:118) nos fala a respeito das pessoas que estão perto da realização do 

vestibular e não conhecem a instituição nem ao menos sabem como funciona:

Os alunos no período da realização do vestibular não teriam informações bási-
cas sobre os cursos e as instituições assim como uma adequada compreensão 
características do sistema vestibular e da própria Universidade, em particular no 
âmbito fi nanceiro.”

Karla - Jovem de 21 anos, de origem popular, cursa o 4º ano de Ciências Biológicas. Filha 

única, sempre estudou em escola pública, visto que seus pais não possuíam renda sufi ciente 

para pagar escola particular. Fez cursinho popular e passou no primeiro vestibular que 

prestou.  Sua mãe estava cursando Pedagogia, mas não concluiu seu pai ainda não con-

cluiu o ensino médio. Diz que sempre teve o apoio e incentivo de seus pais. A respeito da 

educação, ela considera ser base de tudo porque só através dela que se pode ter um bom 

emprego e conseqüentemente um bom salário, podendo, assim, conseguir o sustento de 

sua família. Ressalta, ainda, que no Brasil a educação não é satisfatória, deixando muito a 

desejar. Pensa dessa forma por observar a quantidade de pessoas que por não possuírem 

condições fi nanceiras não tem oportunidade de freqüenta ra escola apesar de desejarem 

muito. Karla demonstra insegurança quando questionada sobre o signifi cado da universi-

dade. Para ela a universidade é considerada o ápice; com um curso universitário se consegue 

um bom emprego, e socialmente se é reconhecido como uma pessoa sábia, bem vista. No 

seu ponto de vista, hoje, as coisas mudaram e cursar uma universidade já não é o sufi ciente, 

é só mais uma etapa a ser vencida, devendo as pessoas batalhar e buscar por “algo a mais”. 
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A respeito dos estudantes de origem popular afi rma que existem as difi culdades que todas 

as pessoas têm que passar, mas depende de cada uma, da força de vontade, do que real-

mente a pessoa quer. Para Karla, se não houver esforço por parte da pessoa, se não estudar 

e fi car apoiando-se em sua situação, se colocando como vítima, ela não irá muito longe. 

Mas se lutar realmente, com certeza conseguirá o que ela quer. A questão de ser de origem 

popular ou não, não infl uencia, conclui que o que realmente tem que ser considerado é a 

força de vontade da pessoa. Conclui afi rmando que a Universidade não trata os estudantes 

de origem popular de forma diferenciada, pois nunca presenciou ninguém ser tratado de 

maneira diferente pelo fato de ser de origem popular.

Rosa - 54 anos, professora universitária, classe média, 4° fi lha de seis irmãos. Atualmente 

é casada e tem 2 fi lhos, dedica o seu tempo à universidade e aos estudos. Cursou o ensino 

fundamental em escola particular, da 5ª à 8ª em escola pública.Quando foi fazer o magis-

tério mudou-se de cidade e foi para uma escola privada. Em sua trajetória escolar nunca 

encontrou difi culdades sendo sempre uma boa aluna. Rosa acredita que a educação é muito 

importante, defende que deve ser para todos e de qualidade.  Fala a respeito do grande 

número de pessoas na escola.

“... a democracia dentro do sistema escolar abriu vaga para todas as pessoas, con-
tudo perdeu-se um pouco da qualidade”.

      Para Rosa o papel da universidade seria levar ensino, pesquisa e extensão para todos. 

No entanto, para ela isso não acontece, pois existe muita burocracia dentro da instituição, 

que difi culta a realização desses projetos.  Quando fala dos alunos de origem popular não 

vê diferenças na convivência com os acadêmicos, pois são da classe trabalhadora e são 

sempre dedicados.

“Pelo que a gente sente e observa aqui na federal de Corumbá a maioria, a grande 
maioria dos alunos é de classe trabalhadora e sempre eu os vejo assim... são muitos 
dedicados, batalhadores... eles fazem uma jornada bastante cansativa e bastante 
difícil, mas eles são os vencedores na minha opinião.”

Carolina - 20 anos, de classe média, mora com seus pais e dois irmãos, estudou em escola 

pública e privada e está cursando Pedagogia. Possui dois irmãos com diploma universitário. 

Seus pais sempre foram presentes na educação dos fi lhos. Carolina acredita que a educação 

é uma das formas de ascensão social que permitirá ao indivíduo uma participação mais 

efetiva na sociedade capitalista. De acordo com ela, as difi culdades e as desigualdades que 

a pessoa enfrenta são frutos de uma má administração pública e que a melhoria para esses 

impasses se encontra na própria educação. 

“..as desigualdades sociais que estamos acostumados a ver.(..).... é tudo conseqüência 
de falta de estudo de qualidade e também do esforço individual de cada um “ 

Para Carolina a Universidade trata os jovens de maneira igual, uma vez que eles estão lá 

com um único objetivo, o de estudar, embora ela até já tenha ouvido falar de tratamentos 

diferentes dentro da própria universidade, onde alguns professores escolhem alunos como 

prediletos.  A universidade para ela é uma das etapas a ser enfrentada, pois, quer fazer 

doutorado e para isso sabe que tem que estudar muito. 
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Considerações fi nais

Na década de 80 foi promulgada a nova Constituição Federal, nela se assegurava a gra-

tuidade em todos os níveis do ensino público.

A universidade pública foi e ainda é freqüentada geralmente por jovens que pertencem à 

classe social mais elevada. E as universidades privadas, em contrapartida, são freqüentadas, 

na maioria das vezes pelos alunos da classe baixa, onde trabalham para pagar seus estudos, 

uma vez que enfrentam muita difi culdade no processo seletivo de ingresso a universidades 

publica.   

Muitas são as difi culdades vivenciadas na trajetória escolar por jovens e adultos mora-

dores das camadas populares, mas mesmo assim ainda julgam que o sucesso está vincu-

lado a seu esforço particular, opinião também comungada por membros da comunidade 

universitária.

A universidade pública é muito valorizada, é a esperança ou mesmo sonho das pessoas 

de origem popular, pois através dela buscam a ascensão profi ssional e social. Constatamos 

que esses segmentos a representam mais como um veículo de qualifi cação profi ssional do 

que propriamente um espaço de cultura e saber.  No entanto, apesar de muito almejada é 

sentida como muito distanciada da sua realidade social.

Podemos perceber também que alguns jovens ainda não sabem o que é a universidade 

e nem como esta funciona, o que ratifi ca o distanciamento dessa instituição dos espaços 

populares. Mas, apesar de a desconhecerem, acreditam que a universidade é necessária e 

que através dela é que irão superar a pobreza em que vivem e ascender-se socialmente.

Os sujeitos que integram a vida universitária, por sua vez, representam os espaços 

populares como um lugar de carências e de difi culdades, e os indivíduos oriundos dessas 

comunidades como esforçados  e persistentes e que, por isso mesmo, poderão ter sucesso. 

Não consideram existir tratamento desigual no ambiente universitário.  Acreditam ainda 

que a universidade deveria ter uma participação maior nos espaços populares e dar maior 

visibilidade aos projetos desenvolvidos pela mesma. Queixam-se do excesso de burocracia 

que emperra muitos projetos nas comunidades.

Sabemos que o ensino não vem sendo priorizado pelas políticas públicas há muito tempo. 

Como podemos verifi car, as pessoas que estudaram em escolas públicas conseguiram passar 

pelo processo seletivo com muita difi culdade e às vezes às custas de muito esforço pessoal, 

fato que contribui para a construção de representações como as que tivemos oportuni-

dade de verifi car. Faz-se necessário a implantação e implementação de políticas efi cientes 

no que se refere à qualidade do ensino público e também que se promovam formas mais 

democráticas de acesso à educação e ao ensino superior.
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Resumo:  Este artigo tem por objetivo apresentar e discutir as representações sociais da Univer-
sidade de Brasília em relação à comunidade do Recanto das Emas e as representações sociais que 
esta comunidade tem da Universidade de Brasília, por meio de uma pesquisa realizada em ambos 
os espaços no segundo semestre de 2006. Utilizou-se a abordagem qualitativa e o instrumento foi 
uma entrevista semi-estruturada. Concluiu-se que o universo de pessoas entrevistadas do Recanto 
das Emas representa a Universidade de Brasília como um centro de excelência no ensino, contudo 
destaca a difi culdade dos moradores da cidade em ter acesso à mesma. Já a Universidade de Brasília 
mostra-se ainda mais distante dessa comunidade ao representá-la com enfoque preponderantemente 
negativo, por meio do discurso das ausências e carências. Tais constatações sugerem a necessidade de 
uma aproximação recíproca que envolve principalmente a responsabilidade da universidade, enquanto 
instituição pública, que deve participar do desenvolvimento social de comunidades populares como 
o Recanto das Emas.
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Introdução

O acesso e a permanência dos estudantes de origem popular na universidade pública é 

uma questão que durante longos anos foi alvo de pouca atenção por parte do poder público. 

Recentemente, a sociedade civil organizada e o governo têm investido na criação de espaços 

de debate acerca dos mecanismos excludentes que distanciam da universidade os jovens 

das comunidades populares, instituindo dispositivos de acesso e inclusão que tornam mais 

justa a luta por uma vaga em tais instituições de ensino. 

A percepção que a maioria da população acadêmica tem sobre o lugar de origem desses 

jovens parece ser estereotipada e preconceituosa, provavelmente infl uenciada pelo desco-

nhecimento mútuo, bem como pelos meios de comunicação, que freqüentemente veiculam 

notícias desprestigiosas. As expressões origem popular, comunidades populares e cultura 
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popular são complexas e passíveis de refl exão, na medida em que diferentes critérios têm 

sido utilizados na tentativa de defi ni-las (Vannucchi, 2002; Santos, 2006).

Por outro lado, as comunidades populares, por terem pouco contato, parecem perceber a 

universidade como um sonho distante, um espaço não planejado para si. Entretanto, muitos 

jovens pensam na conquista de uma vaga nas mesmas, como uma oportunidade de ascensão 

social, sem considerar questões como a difi culdade de permanência na universidade.

A escassez de trabalhos abordando a relação universidades públicas-comunidades po-

pulares, justifi ca a necessidade de se desenvolver estudos sobre as representações mútuas 

desses dois segmentos. A percepção do MEC/SECAD acerca dessa necessidade motivou o 

Programa Nacional Conexões de Saberes a envolver-se em uma pesquisa exploratória nesse 

âmbito. O quadro de referência dessa pesquisa é a Teoria das Representações Sociais, de 

Moscovici, elaborada na década de 60 e posteriormente aprofundada por vários autores 

no contexto da psicologia social.

O objetivo desse trabalho é identifi car e discutir as Representações Sociais da Univer-

sidade de Brasília (UnB) em relação a uma comunidade popular do Distrito Federal (DF) 

- o Recanto das Emas - bem como as Representações Sociais da comunidade do Recanto 

das Emas em relação à Universidade de Brasília. 

As representações sociais 

Representações Sociais é um importante conceito oriundo da Sociologia durkheimiana, 

na qual era denominado Representações Coletivas. Retomado ao fi nal da década de 50 e 

início da década de 60, foi reformulado e aprofundado por pesquisadores da Psicologia 

Social, em especial Serge Moscovici, autor da Teoria das Representações Sociais. A dife-

rença entre ambas é que Durkheim acreditava em uma representação coletiva estática. Já 

Moscovici usou o termo representações sociais por defender que tais representações são 

tão dinâmicas quanto a própria sociedade.  Este conceito foi gerador de um marco teórico 

específi co com um vasto campo de pesquisa. A partir dos anos noventa, transformou-se 

em uma das principais correntes da  Psicologia Social européia.

Para Moscovici (1981:181) representações sociais são 

o conjunto de conceitos, proposições e explicações originado na vida diária no 
curso das comunicações interindividuais. Elas são o equivalente, na nossa socie-
dade, dos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais; elas podem ser 
vistas como a versão contemporânea do senso comum.

As representações sociais são constituídas a partir de signifi cações culturais advindas 

da vida social. Expressam saberes comuns “que têm o poder de antecipar e de prescrever o 

comportamento dos indivíduos e de programá-los” (Moscovici apud Jodelet, 2001). Ou seja, 

os indivíduos, a partir de suas representações sociais, tomam determinadas atitudes diante 

dos fatos que lhes são apresentados. Moscovici (1969, apud Carvalho, 2003:19) explica ainda 

que “toda representação é uma representação de alguém, tanto quanto  representação de 

uma coisa”. Para que haja uma representação social é necessária a ligação de um sujeito a 

um determinado objeto. Para Wagner, 1996 (apud Mecha & Wagner, 2003:32)
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Um objeto social pode ser material ou simbólico, mas para que um objeto seja ou não 

social, não depende das suas características físicas nem das suas propriedades, e sim de 

um coletivo que lhe dá identidade social. As representações sociais são co-constituídas em 

práticas cotidianas. 

Sendo assim, as representações sociais variam de acordo com os sistemas de valores e 

crenças dos representantes. Em uma mesma representação pode haver uma série de infor-

mações de diferentes fontes, provenientes da sabedoria popular, dos discursos ideológicos e 

das crenças, que são constantemente, segundo Jodelet (1989 apud Mecha & Wagner, 2003) 
reordenadas pelas vivências diretas com o objeto sob representação, que o distorcem, dele 

suprimindo algumas partes ou neles superdimensionando outras. 

A construção das representações sociais supõe, segundo Moscovici (1978 apud Carvalho, 

2003:20), dois sistemas:

o primeiro que opera em termos de associações, inclusões, discriminações, ou seja, com 

características de um sistema operacional, ou cognitivo; já o segundo sistema atua contro-

lando, selecionando e verifi cando, de acordo com várias lógicas e regras, caracterizando-se 

como um metassistema que reelabora o material produzido pelo primeiro sistema.

A representação social é dinâmica na medida em que “constrói-se e reconstrói-se no 

movimento da apropriação do mundo pelo indivíduo ou grupo. Não se trata, portanto, 

de uma foto da realidade, ela é fruto da construção, interpretação e expressão do sujeito” 

(Andrade, Carvalho & Roazzi, 2003:86). 

A linguagem representa um papel central na teoria das representações sociais de Mos-

covici, na medida em que estas podem ser interpretadas como “estruturas subjacentes do 

discurso social, ainda que nenhum dos que participam dos eventos necessite ser consciente 

de representações em forma individual” (Mecha & Wagner, 2003:41). Assim, pode-se per-

ceber que a linguagem permeia tanto a construção quanto a expressão das representações 

sociais.

Universidade pública e comunidades populares: entre o saber 
acadêmico e o discurso das ausências

Conceituar comunidades populares constitui uma tarefa complexa, uma vez que os 

espaços populares são defi nidos habitualmente pelo “discurso da ausência”, ou seja, pelo 

que eles não são ou não têm, segundo o Observatório de Favelas do Rio de Janeiro (2006). 

Tais refl exões vêm ganhando espaço em decorrência de posições assumidas na literatura 

sociológica e antropológica, em especial por meio das contribuições do sociólogo Bo-

aventura de Sousa Santos na sua refl exão acerca “sociologia das ausências” (2006), que 

propõe uma crítica da racionalidade ocidental dos últimos séculos. O foco na questão da 

“carência”, aliada ao discurso paternalista e criminalizante, atravessa  a visão comum acerca 

dos espaços populares.

Por outro lado, parece-nos que, para compreendermos o que são comunidades populares, 

precisamos nos socorrer do conceito de cultura popular, este mais amplamente debatido na 

literatura. De acordo com Vannucchi (2002), a cultura popular assenta em duas premissas: 
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a idéia de que é uma cultura produzida pelo povo (e não para ele) e a noção de que povo 

deve ser entendido como “todas as camadas da sociedade, com exceção da classe dominante, 

posto que esta vive em outra condição socioeconômica, outros hábitos, outros anseios e, 

por conseguinte, outra postura cultural” (idem, 2002:99).  O autor defende, assim, a idéia 

de que a cultura popular se defi ne mais pelas condições de vida do que por um conteúdo 

específi co e que se baseia muito mais no “fazer” do que no “saber”. 

As idéias desenvolvidas parecem remeter-nos para a existência de uma gritante oposição 

entre universidade e comunidades populares, já que na universidade, lugar sagrado de 

produção do saber denominado de científi co, se trabalha com a cultura e os conhecimen-

tos produzidos por uma elite (o fazer parece ser algo menor), rejeitando-se geralmente os 

saberes e a cultura de origem popular e raramente se assumindo a necessidade de uma 

troca que implicaria em aprendizagem recíproca.

Metodologia
Este trabalho buscou compreender, por meio de uma abordagem qualitativa e através 

de uma entrevista semi-estruturada (em anexo), em que a fala é o principal recurso de 

informação, como a comunidade universitária representa as comunidades populares e 

como estas comunidades representam a universidade. 

A pesquisa, ao se propor compreender as representações sociais mútuas entre esses dois 

espaços, encontra particularidades únicas do local, destacando-se o fato de existir apenas 

uma universidade pública, a Universidade de Brasília (UnB). Esta se situa no centro de 

Brasília5, sendo freqüentada prioritariamente pela população local, na sua maioria de classe 

média e média alta. As cidades que defi nimos no nosso estudo como populares encon-

tram-se afastadas fi sicamente do centro de Brasília, como é o caso do Recanto das Emas, 

que escolhemos para foco de nosso estudo. A nossa amostra é constituída por 30 sujeitos, 

sendo 15 de cada um dos espaços citados. Para caracterizar a nossa amostra, e evidenciar 

o contraste entre ambas as populações, consideramos importante contextualizá-las.

Contexto e amostra do Recanto das Emas

 O Recanto das Emas é uma Região Administrativa do Distrito Federal, criada em 28 de 

julho de 1993, por meio da lei 510/93, com o objetivo de assentar pessoas sem moradia, 

imigrantes dos vários estados do país, em especial do Nordeste, que vieram para a capital 

federal em busca de oportunidades. O nome da cidade desperta curiosidade entre as pessoas. 

Tal nome originou-se devido a um arbusto que existia no local, chamado canela-de-ema e 

por haver um sítio denominado Recanto, onde vivia uma grande quantidade de emas.

É uma das cidades satélites mais novas do Distrito Federal, com uma área territorial 

de 101,48 Km2, que fi ca a 25,8 km do Plano Piloto. A cidade se encontra em pleno de-

senvolvimento, com uma população crescente que já ultrapassa 130 mil habitantes6. Até 

os dias de hoje há uma política de doação de lotes na cidade, prática comum no Distrito 

Federal. Entretanto, não há uma preocupação por parte dessas políticas governamentais 

de proporcionar a essa comunidade uma infra-estrutura básica, relativa à educação, saúde, 

segurança, esporte, cultura e lazer. 
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 A cidade sofre com a falta de escolas  (possui 17 escolas), sendo apenas uma delas de 

Ensino Médio, o que prejudica a população jovem do local, que precisa se descolar para 

outras cidades para concluir seu Ensino Médio, quando não desiste por não terem tal 

condição. Na cidade também há duas instituições de ensino superior privadas, que esti-

mulam o comércio e tornam a cidade mais conhecida; no entanto, pouco contribuem para 

o desenvolvimento social da mesma.

A saúde também é precária, não há nenhum hospital no local, existindo apenas 2 postos 

de saúde. Quanto à segurança, possui uma delegacia de polícia e um corpo de bombeiros. 

Faltam opções de esporte, cultura e lazer para a população, havendo poucas quadras de 

esporte, nenhuma praça, salas de cinemas, teatro, (etc.), o que provavelmente tem implica-

ções em relação à violência urbana e outros problemas sociais. Contudo, é uma população 

feliz, trabalhadora e que vem a cada dia se conscientizando de seus direitos.

No Recanto das Emas foram selecionados dois locais: uma escola pública de Ensino 

Médio e um Centro de Ensino em Informática, ambos vinculados ao governo do Distrito 

Federal. No centro de Ensino Médio foram entrevistados 8 estudantes do 3° ano do Ensino 

Médio, devido à proximidade do ingresso no Ensino Superior, sendo 4 do sexo feminino e 

4 do sexo masculino, com idades compreendidas entre 16 e 19 anos. No Centro de Ensino 

em Informática, que atende populações de diversas faixas etárias e escolaridades, foram 

entrevistadas 7 sujeitos, 4 do sexo feminino e 3 do sexo masculino. 

Universidade de Brasília: contexto e amostra

A Universidade de Brasília (UnB)7, idealizada pelo antropólogo Darcy Ribeiro, seu 

fundador e primeiro Reitor, foi inaugurada em 21 de Abril de 1962, com o propósito de 

pensar as grandes questões nacionais. No decurso de mais de 40 anos vem construindo 

uma história marcada por lutas políticas, pelo processo de democratização interna  e pela 

capacidade de inovar.  Essa capacidade manifestou-se em vários momentos históricos por 

meio de atitudes pioneiras, dentre os quais se destacam: a ruptura com  modelo tradicional 

da década de 30, sendo a primeira universidade organizada em institutos centrais e facul-

dades; a criação do Programa de Avaliação Seriada (PAS) como alternativa ao Vestibular; 

e a adoção, em 2004,  do sistema de cotas para estudantes negros, bem como a reserva de 

vagas para inclusão de membros de comunidades indígenas.

Atualmente, a UnB defi ne a sua missão vinculada à produção, integração e divulgação 

do conhecimento, formando cidadãos comprometidos com a ética, a responsabilidade 

social e o desenvolvimento sustentável. Conta com mais de 1300 professores e cerca de 

2.300 funcionários técnico-administrativos. Oferece 62 cursos de graduação, igual número 

de cursos de Mestrado, 42 de doutorado e 106 especializações. Tem atualmente 15 cursos 

noturnos.

Dentre os valores assumidos pela Universidade de Brasília destacam-se a ética e o respeito 

à diversidade, bem como a universalização do acesso. Assinale-se que, já no 2º vestibular de 

2005, dentre os cerca de 2.000 egressos, 394 tiveram acesso pelo sistema de cotas.  No âmbito 

da postura inovadora da UnB, esta instituição aderiu em 2005 ao Programa Conexões de 

Saberes (MEC/SECAD), participando de um projeto que visa criar condições de acesso e 
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permanência de estudantes de origem popular na universidade pública. Estes estudantes, 

bem como muitos outros, que vêm tendo acesso mais recentemente à universidade pública, 

provêm de comunidades nos arredores de Brasília, denominadas de “cidades-satélites”, cuja 

infra-estrutura e condições de vida se diferenciam acentuadamente daquelas desfrutadas 

pelos estudantes universitários moradores da capital. Por outro lado, a universidade, embora 

desenvolva alguns projetos de extensão em várias cidades-satélites, tem ainda uma presença 

pouco marcante nessas comunidades. Como estas populações se percebem, que impressões 

desenvolvem mutuamente, o que conhecem uma das outras, o que têm a aprender entre si, 

são algumas das interrogações e inquietações que perpassam o trabalho sobre representações 

sociais desenvolvido nesta pesquisa.  

Análise e discussão dos dados

A análise dos dados mostra que todos os entrevistados do Recanto das Emas já ouviram 

falar da Universidade de Brasília. A maior parte dos estudantes do 3° ano do Ensino Médio 

ouviu falar da Universidade de Brasília por meio da escola, de colegas e/ou professores; em 

segundo lugar está a mídia televisa: alguns apontam inclusive propagandas, o que pode 

caracterizar, dentre outras coisas, uma certa associação da representação da UnB com uni-

versidades e faculdades particulares que veiculam propagandas na televisão, (o que não é 

o caso da UnB). A referência mídia televisiva pode estar ligada a reportagens de telejornais 

sobre a UnB, nas quais professores, alunos e funcionários falam sobre  o cotidiano acadê-

mico. Já os sujeitos do Centro de Informática, que constituem uma população escolar não 

regular, têm como principal referência a mídia televisiva.

 A excelência da universidade foi um dos pontos mais destacados por ambos os grupos 

da comunidade. Frases como “é uma universidade muito boa”, “é a melhor universidade”, 

demonstram que esta é uma das representações sociais mais sólidas da universidade para 

essa comunidade. Isso os leva a afi rmar também que “quem passar lá tá garantido”, ou seja, 

enfatizam que quem estuda na UnB tem futuro garantido, as melhores oportunidades e 

os melhores empregos. 

Contudo, mencionam a difi culdade de acesso à universidade das pessoas advindas de 

escolas públicas, criticando inclusive a sua destinação: “o vestibular é muito difícil e tam-

bém é muito concorrido”, “uma pequena quantidade de pessoas que consegue passar, é 

para fi lhinho de papai, pois para eles é mais fácil de passar, deveria ser para quem estudou 

em escola pública”. Percebe-se, assim, que para eles a universidade é boa, mas não está a 

seu alcance por estudarem em escola pública, considerada com baixa qualidade de ensino 

se comparada às escolas particulares, característica que torna a concorrência do vestibu-

lar desigual e excludente. Outro estudante conclui: “principalmente para quem mora no 

Recanto é difícil [ingressar na universidade] por estudar em escola pública e a pessoas 

passam isso pra gente”.  

Ao serem indagados como viam a universidade, enquanto moradores da comunidade, 

destacaram a distância física da universidade. Uma das entrevistadas, por exemplo, res-

pondeu: “Distante. Distante para quem mora aqui, porque existem outras cidades aí que 
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não tem universidade nem distante nem perto, se for comparar aqui é perto, mas para nós 

que está acostumado com tudo perto, está muito distante”. Já os estudantes falam de uma 

distância subjetiva, a distância imposta devido à sua condição social que os impede de 

ingressar na universidade; esta é vista como “sonho inalcançável”. 

As análises das entrevistas realizadas na universidade com os estudantes, professores e 

funcionários permitem constatar que a maior parte conhecia a cidade por meio da mídia 

televisa, embora alguns a conhecessem também por meio de colegas, por terem passado 

em frente à cidade, terem familiares e amigos moradores, por realizarem trabalhos comu-

nitários ou terem visto o nome da cidade no painel de um ônibus. É importante observar 

que ambos os grupos, tanto a comunidade do Recanto das Emas quanto a comunidade 

universitária, constroem suas representações baseadas principalmente no que é veiculado, 

verbal e visualmente, pela mídia televisiva. As informações são assim reordenadas pelas 

vivências indiretas, que distorcem a realidade, suprimindo ou superdimensionando dados 

da realidade, conforme  Jodelet (1989, apud Carvalho, 2003).

A mídia televisiva destaca a precariedade da infraestrutura básica de cidades como 

Recanto das Emas e isso se refl ete na fala dos entrevistados que representam essas cidades 

somente pelo “discurso das ausências” (Santos, 2006) diretamente relacionada ao que não 

têm, não fazem ou não são, implicando em aspectos negativos ressaltados tais como: vio-

lência e criminalidade, ausência de asfalto, sujeira da cidade, falta de escolas e má qualidade 

da educação, falta de assistência às crianças, serviços públicos e privados de má qualidade, 

carência fi nanceira da população e demais problemas sociais. Surgem outras representações 

que não condizem com os fatos, por exemplo, a representação segundo um aluno, de que 

a cidade é, até os dias de hoje, um assentamento.

Essas representações - construções, interpretações e expressão – ligadas mais a aspectos 

negativos do que positivos da cidade, fazem com que a percepção da comunidade universi-

tária em relação aos moradores tenha  também uma conotação negativa, o que transparece, 

por exemplo, nas seguintes falas: “lá tem muita poeira, as meninas lá do meu curso tinham 

os pés sujos de poeira”, “O Recanto é feio e sujo”.  

Outros destacam que a população é carente e necessitada, poucas foram as falas que 

abordam aspectos positivos como “é uma população que tem grande potencial, mas que 

não é aproveitado;  falta um pouco mais de organização do governo”. Nesse caso o sujeito 

tem um olhar mais crítico, valorizando o morador da cidade. Ele observa a falta de apoio 

governamental que está por traz da falta de infraestrutura da cidade. Um entrevistado 

ressalta também a reclamação que os moradores fazem da cidade. Esta fala demonstra o 

reconhecimento de que tais moradores têm dos problemas da sua comunidade e reivindicam 

seus direitos e deveres perante o poder público.

Afi rmações de que o Recanto das Emas “é uma comunidade em desenvolvimento”, “ca-

rente de políticas públicas” e “de grande potencialidades” revelam um certo conhecimento 

das demandas da comunidade por parte da  universidade.

Foi percebido ainda que a violência é uma das principais fontes de construção da repre-

sentação social da cidade, dados que os sujeitos associam a violência vivenciada em outras 
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cidades satélites, transferindo tal característica para o Recanto das Emas: “...eu sei que lá é 

violento, pois já morei em Ceilândia8 e fui assaltada duas vezes”. 

A distância entre o Recanto das Emas e a universidade também é abordada nesse 
grupo mas apenas como uma difi culdade física de acesso, diferentemente da 
difi culdade subjetiva do acesso ressaltada pelos alunos do Recanto das Emas. A 
interação da universidade com essas comunidades foi destacada apenas por um 
dos entrevistados, e ainda de forma unilateral: “nós alunos poderíamos tentar 
levar conhecimento a estas comunidades”. Nessa fala fi ca subentendido que tais 
comunidades só têm a receber [conhecimento] e nada a oferecer. Assim se percebe, 
mais uma vez, que a representação social que tais indivíduos têm da cidade revela 
que ignoram não só as necessidades e demandas das comunidades populares, como 
também o papel da universidade enquanto espaço de construção de conhecimentos 
junto com as comunidades.

Considerações fi nais
A identifi cação e análise das representações sociais reveladas por meio do discurso 

verbal da amostra do Recanto das Emas e da Universidade de Brasília remetem-nos para 

signifi cações culturais criadas por ambas os segmentos na sua vida social e mediadas es-

pecialmente, pela mídia televisiva. As representações da UnB acerca do Recanto das Emas 

são predominantemente negativas, inscrevendo-se no quadro do discurso das “ausências” e 

“carências” (Santos, 2006), destacando o que a comunidade e seus habitantes não têm, não 

fazem ou não são. O inverso ocorreu com relação às representações sociais do Recanto das 

Emas sobre a Universidade, reconhecida pela sua qualidade, mas simultaneamente  pela 

sua inacessibilidade em decorrência da distância física, educacional e subjetiva. 

Considerando as representações sociais como organizadores de percepções, interações e 

comportamentos, e não como fotografi as estáticas da realidade, dado o dinamismo do seu 

processo de construção e reconstrução (Andrade, Carvalho e Roazzi, 2003), sugerimos que 

uma aproximação recíproca entre as populações dos dois contextos - por meio da presença 

crescente de estudantes das comunidades populares na universidade pública e da presença 

efetiva da universidade nas comunidades populares -  possa ser geradora de mudanças 

dessas representações, promovendo o reconhecimento de seres, saberes e valores de ambas 

e possibilitando a descoberta, aprendizagem e cooperação mútuas. 
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Anexo

Roteiro de entrevista

Sexo: Feminino(  )    Masculino(  )
Idade:
Escolaridade:
Profi ssão:
Local de trabalho/escola:

Roteiro para Recanto das Emas
1. Você já ouviu falar da Universidade de Brasília – UnB? (Como? Onde? De que forma?).
2. O que você ouviu falar? 
3. Como habitante do Recanto das Emas, como você vê a Universidade de Brasília – UnB?

Roteiro para UnB
4. Você já ouviu falar do Recanto das Emas?(Como? De que forma?Onde?).
5. O que você ouviu falar?
6. Como aluno/professor/funcionário da Universidade de Brasília como você vê comunidades como 
Recanto das Emas, Ceilândia e Samambaia?  




