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RESUMO 

 

Utilizando o paradigma antropológico “interpretação” e “narrativas”, defendido por 

Clifford Geertz. Abordarei nesta etnografia o ambiente universitário, correspondendo 

assim as suas estruturas físicas e as construções simbólicas que os meus interlocutores e 

demais estudantes ressignificam o espaço. Explicitarei também a formação de “famílias” 

por meio das redes de afeto e identidade, “acolhendo” os estudantes recém-chegados e 

também formando os “coletivos”. E por fim, irei apresentar as formas disciplinares do 

ambiente acadêmico, desde as classificações sobre o “bom aluno” e como os estudantes 

se utilizam de autores e vivências como forma de “luta” em busca de uma demanda por 

direitos. 

Palavras Chave: Conflito; Diversidade; Demandas por Direitos 
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ABSTRACT 

Using the anthropological paradigm "interpretation" and "narratives", advocated by 

Clifford Geertz. I will approach in this ethnography the university environment, 

corresponding its physical structures and the symbolic constructions that my interlocutors 

and other students re-signify the space. I will also explain the formation of "families" 

through the networks of affection and identity, "welcoming" the newly arrived students 

and also forming the "collectives". And finally, I will present the disciplinary forms of 

the academic environment, from the classifications of the "good student" and how 

students use authors and experiences as a form of "struggle" in search of a demand for 

rights. 

Keywords: Conflict; Diversity; Rights Claims 
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Introdução 

 

Esse trabalho de conclusão de curso surgiu em uma das muitas conversas que eu 

tive com a minha orientadora e com colegas que viviam e vivem o universo universitário. 

Depois de reuniões, leitura de textos e aventuras durante o campo percebi o motivo de 

minhas inquietações e assim pude compreender, e pensar a minha etnografia. 

Penso que é importante salientar que sou graduando em Ciências Sociais pela 

Universidade Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes, isto porque o campus tem 

especificidades que pude observar durante a minha graduação e que explicam algumas 

falas dos meus interlocutores. Assim que cheguei à UFF no ano de 2015 fiquei fascinado, 

pois, poderia estudar o que havia me motivado a cursar Ciências Sociais: a Antropologia. 

Lembro com clareza da minha primeira aula de antropologia e de uma de minhas 

colegas me dizer o quanto eu estava feliz. Mas, dos oito amigos que viviam juntos nas 

aulas e estavam ansiosos com o curso, apenas dois, contando comigo, continuaram 

enquanto os outros mudaram de curso, se transferiram e voltaram para seus 

municípios/estados de origem, ou apenas desistiram e perceberam que “aquilo” não era 

para eles. 

Como minha escolha inicial foi a licenciatura, busquei relacionar o que me 

interessava na antropologia e a formação necessária à atividade docente que eu gostaria 

de exercer. Busquei grupos de leitura/estudo na área e participei do Programa 

Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência, o PIBID1. Foi onde pude observar e 

participar mais ativamente do universo escolar, ao mesmo tempo em que comecei a 

esboçar um trabalho sobre Intolerância Religiosa em parceria com uma colega e 

                                                           
1 Coordenado pelo Prof.Dr.  – Carlos Eugênio Soares de Lemos. Professor Associado I do Departamento 
de Ciências Sociais da PUCG/UFF, possui Graduação em História pelo Centro Universitário Fluminense 
(UNIFLU - 1995), Especialização em História do Brasil pela UFF (1997), Especialização em Psicanálise pela 
Faculdade de Medicina de Campos (2016), Mestrado em Comunicação pela ECO/UFRJ (2002), Doutorado 
em Ciências Humanas (Sociologia) pelo IFCS/UFRJ (2007) e é Graduando do curso de Letras, da 
UFF/CEDERJ (2016). Atualmente, é professor do curso de Ciências Sociais (PUCG-UFF), coordena o Grupo 
de pesquisa Estudo do Discurso e do Texto Histórico (GEDITEH), o subprojeto Leitura e 
interdisciplinaridade do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e é integrante do 
Laboratório de História Regional e Patrimônio (LAHIRP/História/UFF). Desenvolve o projeto de extensão 
Narrativas históricas e literárias regionais e um projeto de pesquisa sobre A vila/cidade de São Salvador 
dos Campos dos Goytacazes no contexto do Império (século XIX). Trabalha principalmente com os 
seguintes temas: História regional e do Brasil Império; Análise do discurso em Ciências Humanas; 
Sociologia das gerações com enfoque no envelhecimento humano. Resumo disponibilizado pelo mesmo 
em seu Currículo Lattes. <http://lattes.cnpq.br/5526300868300372> Acessado em 12 de Dezembro de 
2018 

http://lattes.cnpq.br/5526300868300372
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identificar um pouco as falas e histórias de estudantes de ensino médio da educação 

pública. 

No decorrer das aulas conheci o grupo então coordenado pela Prof.ª Glaucia 

Mouzinho, minha orientadora, que por insistência de um colega, Lucas Leite, incluiu a 

administração de conflitos no espaço escolar, discutindo a relação que alunos e 

professores tinham com a ideia de mérito em contextos recentes da educação. Esse 

encontro possibilitou que eu pensasse as questões que procuro apresentar neste texto 

como conclusão da minha graduação em Ciências Sociais e que estão diretamente ligadas 

à minha experiência no campus e às relações com colegas em contextos específicos que 

experimentei. Meu principal desafio foi tornar mais distante o que me era próximo, 

exercício sempre necessário ao trabalho do antropólogo, ainda que seus interesses, 

inicialmente estivessem postos nas sociedades “exóticas”. 

Como aprendemos ao longo do curso, a Antropologia em sua origem estudava as 

sociedades denominadas “Primitivas”, localizadas geograficamente distantes, mas cujo 

contraste não se resumia a uma questão de espaço ao pressupor, também, a existência de 

uma distância cultural em que as diferenças eram apresentadas em uma linha evolutiva 

(MORGAN, 1977), cujo ápice era o modelo da sociedade do antropólogo, berço da 

“civilização” e definidor do conceito de cultura (TYLOR, 1958). O olhar sobre o outro 

tinha assim um viés etnocêntrico, ou seja, o foco era a sociedade europeia, ainda que o 

“objeto” fosse anunciado como aquele distante e desconhecido que era necessário 

conhecer e explicar aos demais à luz da ciência, deixando para outras disciplinas o campo 

de atuação em que valiam as explicações sobre questões e problemas relativos à sociedade 

“civilizada”. 

Todavia, ao se compreender que tais sociedades apresentam configurações 

complexas e diversas de Estado, Parentesco, Cultura, Religião e Direitos, passa-se a 

questionar o evolucionismo cultural e novas explicações acerca da diferença se 

apresentam com Boas (2010) dando lugar à defesa de que cada sociedade deveria ser 

analisada em sua própria cosmologia, assim como com Malinowski (1986) em captar os 

“ossos”, a “carne” e o “espírito” dos nativos. Este último, enfatizou o trabalho de campo 

intensivo como forma de conhecer as características culturais levando em conta o 

“sistema” em que se apresentavam. Preocupado sempre em observar as categorias e as 

ordenações durante o campo, em outras palavras, durante o contato com estas culturas, 

respeitando também a individualidade no “nativo”.  
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Uma forma de abordar as questões pertinentes à análise das diferenças se torna 

gradativamente mais relevante do que a eleição de um objeto específico e exótico, ainda 

que ele se mantenha até os anos seguintes quando o expansionismo europeu/ 

neoimperialismo coloca em xeque a continuidade das sociedades “primitivas”, seja pelo 

extermínio físico de seus integrantes, seja pelas mudanças ocorridas após a dominação, 

visto que a ideia central era de que formavam culturas fechadas, imóveis no tempo e no 

espaço, originais formando assim o momento decisivo para a Antropologia como aponta 

Peirano (1983) 
[...] na medida em que nossa ciência se liga fundamentalmente ao estudo das 

populações ‘primitivas’ podemos nos perguntar se, no momento em que a 

opinião pública lhe reconhece o valor, a Antropologia não corre o perigo de se 

tornar-se uma ciência sem objeto. (LEVI-STRAUSS, p.21. 1926, Apud. 

PEIRANO, 1983. p.98.) 

 

Assim a Antropologia vive a crise da Modernidade questionando não só o “objeto” 

– o ser tido como “primitivo” – mas, também a forma metodológica de como deveria ser 

tratada o pensamento antropológico. Com isso, diversos autores irão responder a essa 

“crise” por diferentes paradigmas.  

Agora, afastada a visão da antropologia como uma ciência natural, duas 

questões se apresentaram: a primeira, se a antropologia se enquadrava numa 

definição de ciência; a segunda, quer se definisse como ciência, arte ou crítica, 

que objetivos se propunha. Desta forma, definições da disciplina como 

"tradução cultural" (Crick, 1976), como "descrição" (Silverstein, 1976), como 

um colocar-se em perspectiva (Dumont, 1977), ou ainda como "interpretação" 

(Geertz, 1973), foram propostas e desenvolvidas. (PEIRANO, 1982. p 289.) 

 

Percebeu-se que o “Outro”, pode ser uma categoria que não necessariamente 

precisa estar a quilômetros de distância e/ou fazer parte de uma sociedade holística, mas 

um próximo a respeito do qual também pouco conhecemos. Neste sentido, este pode ser 

o universitário que acabou de entrar para o ensino superior e precisa apreender suas 

regras, suas formas de comportamento, quais espaços participar e que faz uso de uma 

expressão que se repete continuamente: é preciso saber “ocupar” aquele espaço que é seu 

por direito.  Então, passei a me perguntar o que isso poderia significar... quem são esses 

universitários e meus colegas, no que diferiam a ponto de me chamar a atenção? O que 

em seus discursos ou práticas tinham de específico que me fizeram pensar que poderia 

ser legítimo pesquisar e escrever sobre eles? 

Contei à minha orientadora sobre o que me chamava a atenção no campus. Ela, de 

pronto, me aceitou como orientando e, a partir daí, começamos a discutir as questões e 

obstáculos ao tomar como campo a universidade e meus colegas, com os quais, por vezes 

mantinha relações de proximidade. Um ponto que foi bastante vantajoso para meu debate 

inicial, como já mencionei, foi de um colega estar pesquisando o Ensino Médio das 

escolas públicas de Campos (LEITE, 2017). Outro dado relevante foi ter tido acesso a 
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textos que apresentavam pesquisas sobre a universidade, ora para comparar 

contrastivamente modelos e práticas em contextos sociais distintos (KANT DE LIMA, 

2011), ora para associá-los a implantação inicial das políticas de cotas (LIMA; NEVES; 

SILVA, 2014). Isso permitiu entender que era um espaço possível, ainda que com as 

dificuldades de uma iniciação na pesquisa. 

Com isso, começamos a pensar questões sobre “Mérito” e “Meritocracia”, 

pontos que meu colega Leite (2017) desenvolvia em sua pesquisa, também motivado 

pelas novas inserções universitárias e os perfis dos estudantes da UFF em Campos dos 

Goytacazes, um dos locais onde se observa a interiorização das universidades, como 

costumam se referir aos campis localizados fora da sede. Assim meu “objeto” de pesquisa 

aos poucos se tornava visível, porém, não poderia trabalhar a complexidade de cada curso 

que compunha o Instituto, fazendo com que meu foco recaísse ao curso de Ciências 

Sociais. 

Entretanto, por mais que estas questões, mesmo sobre a universidade, fossem 

postas com uma maior visibilidade na pesquisa dele, eu não a enxergava na minha. Eu 

não a observava em meu campo de questões e, foi quando me recordei das minhas aulas 

de metodologia e notando que estava diante da temida “Serendipidade” referida na 

ocasião pela professora responsável pela disciplina. Trata-se de uma mudança no decorrer 

de sua investigação, como descreve Merton (1968), percebida por certo dado imprevisto, 

anômalo e estratégico que muda assim a forma de planejar a teoria social que está sendo 

desenvolvida. (MERTON, 1968. p.173.) 

Depois de mais debates e textos voltei ao campo e agora podendo compreender o 

discurso dos meus interlocutores, quando, então percebi que minha etnografia dizia 

respeito à identidade, direitos e igualdade, cujo entendimento do que era estar na 

universidade contrastava com a ideia de mérito no sentido atribuído pelo liberalismo. O 

“direito” de estar ali, as expectativas do que deve ou não ser a universidade, e o que se 

valoriza na formação ao longo do curso de graduação se apresentou atravessado por outras 

categorias como “ocupar”, já mencionado, “luta”, “direito de estar aqui” e 

“identidade”. O propósito final era continuar a “ocupação” em um mundo para além do 

seu lugar de origem, sem, entanto, deixar de retornar a ele. O retorno toma assim, o 

sentido de vitória sobre as adversidades, e também de um “Dom” (MAUSS, 1974), uma 

retribuição ao “Sacrifício” (MAUSS, 2005) e as dificuldades vividas pelos seus e pelos 

mais próximos. 
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O “Dom” de Mauss (1974), uma “dádiva” recebida por algo ou por alguém como 

um presente que se torna necessário, o compartilhamento com outrem e sua retribuição, 

no caso de minha pesquisa, com aqueles que se encontram na região de origem dos meus 

interlocutores. Juliana2, por exemplo, relata que seu prognóstico como profissional dentro 

das áreas de Ciências Sociais é: “Fazer com que aquilo que faz sentido para mim também 

faça sentido para outras pessoas”. Sua cosmologia faz com que haja a necessidade de 

“devolver” à comunidade que ela pertenceu sua motivação como profissional. Ela relata 

ainda que pretende fazer “Mestrado em Políticas Públicas para poder voltar para a 

Baixada.” 

A intenção inicial era fazer uma “amostra” entre os estudantes de Ciências Sociais, 

voltando o olhar para como entendiam o mérito e o que esperavam, ou como avaliavam 

a formação recebida. Mas, como já identifiquei, as inúmeras vezes que eu ouvia dos 

colegas menções à sua identidade negra ou a sua condição de diferente em uma 

universidade branca, ou ainda as menções à ocupação necessária de um espaço que 

consideravam também seu e do qual tinham que tomar posse, me fizeram pensar que era 

isso que importava a eles e, em consequência, também à minha pesquisa. Não eram mais 

os “primitivos” de antes, nem “objetos” distantes. Eram “sujeitos” que interferiam na 

construção dos problemas, que me apresentavam “categorias” do mesmo modo que me 

indicavam as razões e a forma de apresentá-los. Assim, privilegiei muito mais suas 

questões do que números e amostras, mais uma proximidade entre interlocutores do que 

certezas e recomendações de métodos. Foram meus colegas, uns mais e outros menos 

“próximos” de mim que fizeram parte deste trabalho e que me instigaram a compreender 

o local que estes estão inseridos e seus posicionamentos em referência ao campo. 

Isto se tornou uma ação reflexiva e constante, pois, eu deveria me distanciar 

sempre em alguma medida. Eu deveria possuir um “olhar estrangeiro” como ressalta 

Florence Weber (2009), estranhando o que era “familiar” a mim e tentar compreender 

toda aquela dinâmica como se eu fosse uma pessoa que tivesse chegado de algum lugar 

longe daquele no qual a pesquisa estava sendo feita, e que não compartilharia da mesma 

cultura. Nas palavras da autora, se tornar um “estrangeiro” é se distanciar e questionar 

sobre os momentos e fenômenos mais familiares e saber questioná-los para produzir a 

minha intepretação. Entretanto, em alguns momentos os meus interlocutores olhavam 

para mim de forma desconfiada, como se achassem estranho eu fazer perguntas que 

                                                           
2 Identificação Permitida 
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pareceriam óbvias dado a nossa socialização e relações sociais, afinal, eu estava fazendo 

parte do cotidiano universitário há alguns anos. 

Ainda em relação ao campo e de como deveria ser tratado a Identidade, ou seu 

anonimato dos interlocutores/nativos me recordei de um dos debates pautados pela obra 

de Claudia Fonseca3(2009) a partir do momento que as falas se tornaram narrativas e por 

mim categorizadas em função da atual etnografia. Assim, como ressalta a autora, o ato de 

esconder a Identidade dos atores sociais aqui envolvidos pode passar uma ideia de 

silenciamento de suas falas, como se cobrissem seus rostos com máscaras que reforçariam 

o estereótipo que a Antropologia tanto questionou e questiona. Eu já havia feito algumas 

entrevistas e não tinha me atentado para essa questão, o que me fez retomar o contado 

com os interlocutores e perguntar se estes gostariam de ser representados por seus 

respectivos nomes ou por algum pseudônimo. 

Creio que seja importante ressaltar a forma que os interlocutores, como um todo 

sempre se disponibilizaram a responder questionamentos que fossem essenciais para a 

produção deste trabalho. Eles repetiam dizendo que se fosse preciso eu poderia chamá-

los a qualquer momento. E ao final da entrevista, quando eu desligava o gravador, eles 

comentavam: “Espero que eu não tenha falado muito, vai ser mais difícil transcrever”. 

Por outro lado, as questões inicialmente apresentadas por eles poderiam ser 

analisadas a partir de textos que eu já havia partilhado com meus colegas, e que diziam 

respeito às formas distintas compreender e expressar direitos fundamentais e da natureza 

distintas dos Conflitos4 (SIMMEL, 1983) em torno da expressão destes direitos. 

Tal quadro se torna presente em meu trabalho, afinal, o conflito vivido por meus 

interlocutores diz respeito a não se sentirem representados nas Instituições públicas 

brasileiras e a percepção de que suas demandas não são contempladas pelas mesmas.  

Para que estes possam demandar seus direitos, é necessária antes um 

conhecimento sobre sua identidade, uma vez que vivermos em um mundo de 

                                                           
3FONSECA, C. O anonimato e o texto antropológico: dilemas éticos e políticos da etnografia “em casa”. 

In: SCHUCH, P. et al. (Orgs.). Experiências, dilemas e desafios do fazer etnográfico contemporâneo. 

Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2010. 

 
4 SIMMEL, G. Sociologia. MORAES FILHO, E. (Org.). Tradução por Carlos Alberto Pavanelli. São Paulo. 

Ed. Ática, 1983. 
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“Dignidade5” desde as revoluções burguesas, fazendo com que as Identidades não sejam 

dadas por sua função em relação a Instituição vigente.  

A reciprocidade entre indivíduo e sociedade, entre identidades subjetivas e 

identidade objetiva através dos papéis, agora parece vir a ser experimentado 

como uma espécie de luta. [...] Objeto de busca, muitas vezes tortuosa e difícil 

(BERGER, 2015. p.13.) 

 

Tal “luta” por “Identidade” se torna necessária para expressão dos “Direitos”. 

Estas reflexões sobre as demandas da busca de igualdade expostas por Fábio Reis Mota 

(2011, 2014), Roberto DaMatta (1980) e Luis Roberto Cardoso de Oliveira (2002), são o 

ponto de partida para este trabalho de conclusão deste curso. 

Utilizando o paradigma antropológico6 “interpretação” e “narrativas”, defendido 

por Geertz (1989), abordarei nesta etnografia o ambiente universitário, correspondendo 

assim as suas estruturas físicas e às construções simbólicas que os meus interlocutores e 

demais estudantes ressignificam o espaço. Explicitarei também, a formação de “famílias” 

por meio das redes de afeto e identidade, “acolhendo” os estudantes recém-chegados e 

também formando os “coletivos”. E por fim, apresentarei as formas disciplinares do 

ambiente acadêmico, desde as classificações sobre o “bom aluno” e como os estudantes 

se utilizam de autores e vivências como forma de “luta” em busca de uma demanda por 

direitos. 

1 - A Universidade 

 

Para ser possível compreender as falas dos interlocutores e os seus significados é 

necessário antes conhecer o campus, sua estrutura física, os ambientes de socialização 

dos quais os alunos se apropriaram e atribuem significados. 

O campus está localizado no município de Campos dos Goytacazes (RJ) e reúne 

seis cursos de graduação, dois mestrados relativamente recentes e alguns cursos de 

especialização lato sensu, além de atividades de extensão e docência. Um dos cursos, a 

graduação em Serviço Social já era oferecida a comunidade campista desde 19627, se 

mantendo como uma referência universitária, mas sem que houvesse uma expansão para 

                                                           
5 “Dignidade” para Peter Berger é a implicação de que a Identidade é essencialmente independente de 
papéis institucionais, assim, possuir “Dignidade” é “relacionar com a humanidade intrínseca despojada 
de todos os papéis ou normas impostas socialmente” (BERGER, 2015, p.10) 
6 O texto em itálico é a representação de palavras em outra língua, e as palavras entre aspas com o uso 
do itálico são as categorias nativas, as falas de meus interlocutores em meu campo de pesquisa. 
7Informações adquiridas do site online da mesma. Disponível em 

<http://www.campos.uff.br/index.php/institucional/> Acessado em 06 de Dezembro de 2018 

http://www.campos.uff.br/index.php/institucional/
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outras áreas de conhecimento ou formação. Porém, a instituição sofreu mudanças durante 

o governo do ex-presidente Lula da Silva como consequência das políticas públicas da 

expansão do ensino superior, como descreve Leite (2017) 

As mudanças ocorridas e fortalecidas nos mandatos do então presidente Lula 

da Silva, alguns exemplos são o ENEM, Sisu, Cotas Sociais e Raciais; com a 

expansão desse setor com o oferecimento de vagas e criação de novos campi e 

universidades no país através do REUNI, voltadas ao ensino superior público. 

(LEITE, 2017. p.14.) 

 

Com isso, um ambiente antes reservado em grande parte às classes médias e altas 

da sociedade brasileira, se tornou de “acesso democrático”, na expressão de Dubet (2015). 

Carmo, Chagas, Filho e Rocha (2014) apresentam em dados quantitativos a mudança 

significativa de estudantes que entraram no Ensino Superior, apontando um crescimento 

de 3.036.113 em 2001 para 6.379.299 em 2010, com a entrada de grupos de origens 

distintas e contextos familiares diversos.  

Tais grupos apresentam uma diversidade cultural que trouxe novas demandas, 

desde bolsas de auxilio moradia, bolsas de auxílio alimentação e dentre outras. Até o 

questionamento dos conteúdos das disciplinas, das metodologias adotadas, das relações 

com os professores e entre os próprios alunos. Tais configurações geram uma mudança 

que o meio universitário tenta comportar, porém, muitas são as problemáticas oriundas 

de tal transformação.  

 1.1 - O “campus” 

 

Num primeiro momento, o “campus” é um pólo de expansão, ganhando 

posteriormente o status de Instituto. Professores e alunos que estão ou estiveram há mais 

tempo na UFF- Campos relatam com nostalgia como foram os seus dias primeiros naquele 

espaço, às vezes em um tom de sarcasmo e ironia, até a forma que eu pude conhecer 

quando comecei minha pesquisa: “O elevador do Bloco C ainda funciona uma vez e 

nunca?”  

Reunindo os cursos de Ciências Sociais, Economia, Geografia, História, 

Psicologia e Serviço Social, ainda se espera a finalização dos prédios destinados a abrigá-

los, o “pólo definitivo”, chamado pelos alunos “veteranos” de “Terra Prometida”, uma 

ironia com o tempo de espera para sua finalização. Esta é uma menção importante porque 

a ausência dos prédios resultou em novas formas de interação, seja em relação a outros 
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campis, seja em relação às narrativas apresentadas por professores e/ou ex-alunos que 

acompanharam a formação dos primeiros cursos. 

O Instituto ou Polo de Campos, como ainda é denominado com frequência, está 

de frente para os fundos de um hospital particular bastante conhecido em Campos, e a sua 

outra entrada, para o maior ponto de referência na cidade, a Avenida 28 de Março. A 

referência ao hospital ainda é utilizada para identificar o campus, muito embora seja cada 

vez menos necessária se comparada aos relatos dos antigos professores e alunos. 

Inicialmente, a referência universitária no município era a Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), fundada no Governo de Leonel Brizola8e 

idealizada pelo antropólogo Darcy Ribeiro, que a nomeia. Ao se referir à UFF, era 

necessário mencioná-la como Escola de Serviço Social e em último caso, fazer alusão ao 

prédio do Hospital, conhecido por todos.  

Enquanto a estrutura da UENF obedece a uma dezena de blocos de concretos com 

paredes vazadas, e um estilo conhecido de construção da época de Brizola (brizolões), o 

da UFF manteve as duas casas que abrigavam os assistentes sociais, às quais foram 

gradativamente somados outros “espaços” destinados às aulas, seminários, biblioteca e 

sala de reuniões, além de alguns gabinetes para professores ou laboratórios de pesquisa. 

A entrada principal nos leva à Rua José do Patrocínio. Cercada por um muro 

relativamente baixo e portões com grades de ferro, apresenta a estrutura de uma “casa” 

relativamente espaçosa do interior do estado: três entradas, duas maiores e um pequeno 

portão central. Uma delas, destinada a entrada de carros, possui uma guarita onde se 

localizam os vigias e outros funcionários encarregados do controle das chaves de parte 

dos prédios. 

Localizada no centro do terreno, a “Tenda” é o espaço carregado de aspectos 

simbólicos, fundamentais para o entendimento do que é a UFF Campos para os alunos 

com os quais dialoguei no campo. Comentarei o caráter simbólico da “Tenda” mais 

adiante, irei me ater, nesse primeiro momento, aos demais prédios que compõem a UFF-

Campos.  

Após passar pela “Tenda” temos o “Júlio” onde todos os alunos e professores 

vão para deixar ou imprimir as cópias dos materiais utilizados em aula. A cópia de textos 

                                                           
8Informações adquiridas do site online da mesma. Disponível em 

<http://www.uenf.br/portal/index.php/br/historia-da-uenf.html> Acessado em 06 de Dezembro de 
2018 
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é uma prática que se tornou comum, inicialmente como alternativa à impossibilidade de 

acesso aos livros, visto que exigiam recursos financeiros que os alunos não tinham e 

também, ao fato de que inexistiam em muitos casos nas bibliotecas públicas, restringindo-

se às bibliotecas particulares dos professores. Antes de ter acesso à biblioteca era preciso 

que o professor considerasse o aluno merecedor de conhecê-la, classificando-o como um 

“bom aluno”, o que transformava o conhecimento não em um direito, como seria o 

esperado em sociedades republicanas e democráticas, mas um privilégio restrito a poucos 

escolhidos como merecedores (KANT DE LIMA, 2011). A prática de copiar os textos na 

Xerox seria uma forma de democratizar o acesso, mas, reduzida a trechos de livros, visto 

que sua cópia integral sempre foi proibida pela lei de Direitos Autorais9, a despeito de 

alguns burlarem as regras quando possível. Na copiadora ou simplesmente no “Júlio”, 

única existente no campus, estão todos os textos e pastas dos cursos. 

 O mesmo prédio que comporta o “Júlio” também inclui o “Chiquinho”. Deve-

se chamar atenção para a metonímia que é criada com a particularização destes locais, 

pois são nomeados não por sua função, mas, sim por aqueles que a compõem. Assim, o 

“Chiquinho”, a única lanchonete existente no local, também é um espaço importante na 

socialização dos discentes. É o ponto de encontro de alunos para resolução de trabalhos 

em cima da hora, ou para tirar dúvidas sobre provas. É ainda lugar onde são feitas 

entrevistas e orientações, ou para lazer. O próprio “Chiquinho” faz parte da “história” do 

campus, contando nos intervalos como era inicialmente, além de conversar sobre sua 

experiência como pescador em uma família que praticava a pesca tradicional na região.  

Próximas à copiadora temos duas salas, denominadas pelos alunos “veteranos” - 

estudantes que estão há mais tempo na Universidade - como “salas de ocupação”. São 

consideradas por eles como espaços importantes do movimento estudantil local, 

apresentados como um dos primeiros marcos da “luta” da UFF Campos. São ambientes 

de socialização entre os mesmos, cujas paredes são cobertas por pixações. O pixo – que 

se tornou uma grande problemática por um tempo e será abordado mais adiante. 

À direita, temos o “Bloco B”, antes conhecido como “casinha”, lugar onde iniciou 

o curso de Serviço Social cerca de 50 anos atrás. Este prédio, assim como o “Bloco A”, 

onde se localizam a direção e a administração, por ser um prédio histórico, com uma 

arquitetura gótica. No andar térreo do bloco B, funciona a “assistência estudantil”, 

                                                           
9 Mais informações em <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9610.htm> acessado em 11 de 
Marco de 2019 
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espaço crucial por ser relacionado com as bolsas que permitem a sobrevivência de muitos 

alunos, conhecido logo cedo por todos. No andar de cima há alguns laboratórios de 

pesquisa, que reunem professores e alunos. 

O “Bloco C” é o “prédio novo” onde está o único auditório do campus e também 

a única biblioteca. Composto por dois andares, tem no segundo andar uma copa, onde 

funcionários contratados e não concursados, “terceirizados” como são chamados em geral 

pelos alunos - utilizam para suas refeições. Os alunos também utilizam o mesmo espaço 

para aquecer refeições ou fazer pequenos lanches em situações específicas, como alguns 

eventos em que participam tanto como ouvintes como parte da equipe organizadora, mas, 

esses momentos ainda são difíceis de acontecer.  Ainda no segundo andar está localizada 

a coordenação e administração dos mestrados existentes10. Além desses temos o “Bloco 

G”, conhecido também como “Fandangos” por ter inicialmente uma pintura alaranjada, 

estranha ao conjunto dos prédios mencionados. 

Até aqui, os prédios descritos são de tijolos. Explicito isso pois os demais blocos 

são feitos de “containers” estruturas metálicas de aço e que são comumente utilizadas 

para transporte de carga. Estas estruturas, construídas e mantidas por contrato com 

empresas terceirizadas, foi desde sempre, motivo de polêmica porque se apresentaram 

como algo provisório até a construção dos prédios que abrigariam o conjunto de alunos 

em um espaço definitivo. Dispostos em fila e alocados como seções que formam andares, 

temos nos containers os “Bloco F” e H, - onde são localizados laboratórios de Ciências 

Sociais, Geografia e Economia e também as Coordenações e Departamentos de todos os 

cursos. A região que contém o “Bloco G” e o “Bloco H” fazem parte do último espaço 

provisório da Universidade em um, terreno alugado e onde também se localiza uma outra 

cobertura ou tenda, cujo significado é distinto da primeira e por razões que explicitarei 

mais adiante, é utilizada pelos funcionários “terceirizados” que já mencionei e que lá se 

reúnem nos momentos de descanso. 

1.2 - Estrutura Simbólica 

 

Voltando assim, ao início deste texto e a entrada da UFF-Campos, somos guiados 

para onde está localizada a “Tenda”. Se formos pensar na UFF-Campos como um 

organismo vivo, com propunha Malinowski (1922) na forma descritiva de fazer 

                                                           
10 Programa de Pós-Graduação em Geografia na área de Análise Regional e Ambiental e 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas. 
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Etnografia e observar a morfologia da comunidade estudada, esta seria o centro pulsante 

da Universidade. Qualquer estudante, professor e/ou funcionário que ande pela UFF 

chega em algum momento à “Tenda”, que se tornou gradativamente, o ponto de 

convergência de todos os alunos, professores e funcionários, e os dois primeiros com 

maior frequência. Um dos momentos marcantes para todos, foi, portanto, quando em 

determinado momento a tenda foi retirada sem nenhuma explicação imediata. Isso 

provoca uma série de reações dos alunos, criando várias narrativas sobre o episódio que 

passaram a circular no espaço da Universidade. 

Ora, por que haveria tanta inquietação por apenas um toldo de lona? Todavia, para 

os estudantes não era só um “toldo”, era um lugar de extrema importância para a 

socialização na UFF. Lá ocorriam as “Assembleias”, – as reuniões políticas com 

finalidade de tomar decisões em conjunto para  comunidade em questão - as “Festas”, - 

reuniões com propósito de gerar entretenimento e fins recreativos - os “Saraus”, – reunião 

festiva composta em sua maioria por músicas e declamações de poemas e poesias -  os 

“Trotes”, – rito de iniciação que demarcam a entrada dos “calouros” no ambiente 

universitário - as “Manifestações”– momentos de expressão pública de pensamentos e 

ideias. Sua retirada abrupta foi uma mudança que inquietou demais os estudantes, 

provocando diversas expressões públicas de desagrado, seguidas de protestos. Foi uma 

mudança tão repentina e drástica que, a partir deste momento, ocorreram diversos atos e 

intervenções para que a “Tenda não saísse da UFF”.  A frequência com que se observava 

as manifestações e protestos é apresentada com ironia por uma das entrevistadas na 

pesquisa, expressando seu estranhamento inicial: “As pessoas se manifestavam para ou 

por qualquer coisa. Ventou errado, vamos fazer uma assembleia”. 

Com isso, um ambiente central para as relações de socialização da UFF-Campos 

se torna o “centro pulsante”, segundo Malinowski (1922), ou também a “lareira”, segundo 

Bourdieu em “A Casa Kabyle”11, como lugar responsável pelo domínio das relações de 

afeto e união. Há, entretanto, uma diferença relevante se levarmos em conta o arquétipo 

trazido pelo Bourdieu para explicitar a figura do “Feminino” em contraste com o 

“Masculino”. Na primeira, “o domínio da mulher, investida de autoridade integral no que 

diz respeito à cozinha e à administração das reservas”, seriam correspondentes ao lado 

                                                           
11 BOURDIEU, P. “A Casa Kabyle ou o mundo às avessas” In: Cadernos de Campo. Ano IX, 

n.8, p. 147-159: 1999  
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emotivo e protetor, sem participação política, uma vez que os responsáveis por tal tarefa 

seriam os homens localizando suas ações no espaço público. Todavia, o oposto parece ser 

vivenciado por meus interlocutores que se utilizam da “Tenda” sem separação e/ou 

restrição de gênero, como um ambiente aberto a qualquer indivíduo ou grupo que quisesse 

expor suas demandas. (BOURDIEU, p.153. 1999) 

Durante o período que a “Tenda” foi retirada, diversas narrativas, como destaquei, 

surgiram em respostas ao acontecido. Uma delas dizia que havia sido levada para 

“reparos”, outras falavam que foi retirada por motivos de “higiene” alegando que 

precisava passar por uma limpeza. Mas, foi a narrativa que mais havia sido reproduzida 

e talvez a que mais os alunos acreditavam, afirmava que a mudança seria definitiva. Até 

que circulasse uma outra atribuída à Reitoria da Universidade de que a “Tenda” voltaria, 

o conflito permanece, a despeito da solução proposta pela direção. Longe de reduzi-lo, a 

solução provocou ainda mais insatisfação, visto que foi colocada uma outra para atender 

aos mesmos propósitos, só que em espaço muito diverso, localizado nos fundos do terreno 

voltado para a Av. 28 de março, em lugar pouco utilizado pelos estudantes a não ser como 

alternativa para a volta para casa.  Diante da incompreensão dos alunos das razões pelas 

quais não foi posta no lugar da anterior, recusando-se a ocupar a “nova tenda”, ela acabou 

tendo outro uso, se destinando aos funcionários da limpeza, como mencionei antes. 

Todavia, o que acontece é algo inesperado já que o grupo que se apropria deste espaço é 

composto por funcionários - em sua maioria da limpeza - que eram invisíveis por não 

possuir um espaço que pudessem descansar entre um turno e outro, ao mesmo tempo que 

fosse agradável a eles. 

Para compreender os conflitos que decorrem do episódio, é preciso levar em conta 

algumas questões: a primeira é o entendimento diverso de parte dos professores e mesmo 

dos alunos sobre uso do espaço para festas ou para reuniões do movimento estudantil, 

movimento que por si só sempre abrigou como em toda universidade, algumas diferenças 

e rivalidades entre os alunos. 

Uma parcela tanto de professores quanto dos alunos, já há algum tempo antes da 

retirada da tenda, discordava das “festas” realizadas no campus, e algumas delas ocorriam 

ou eram organizadas ali.  Suas principais reclamações estavam relacionadas aos 

comportamentos dos alunos considerados “escandalosos”, ao volume das músicas que 

atrapalhavam as aulas, ou ainda ao conteúdo “obsceno”, e “indevido” que a letras das 

músicas traziam. Não por acaso, em uma disputa pela representação estudantil, um grupo 
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de alunos percorria as salas colocando como ponto de sua representação a realização de 

“eventos culturais” que não correspondiam, ressaltavam, às festas. A diferença marcava 

uma classificação moral das atividades estudantis na perspectiva dos estudantes.  

 Além dos aspectos mencionados, havia ainda a suspeição atribuída aos 

“estranhos” que não “pertenciam” ao meio universitário. Indivíduos estes que são postos 

sob suspeição pelo estilo de se vestir, da forma de se apresentar e da forma de se portar 

no espaço da UFF. Tais categorizações enquadram estes como grupos que não seriam 

bem-vindos a este espaço. A utilização do espaço da Universidade se torna questionável 

uma vez que, por ser público deveria ser livre e de acesso a todos os cidadãos, porém, 

como apresenta Kant de Lima, (2001) a concepção do “público” no Brasil é constituída 

por uma “moralidade jurídica” e “autoritária”. 

a ênfase jurídica na definição do domínio do público, seja moral, intelectual ou 

até mesmo o espaço físico, é a de que este é o lugar controlado pelo Estado, de 

acordo com “suas” regras. Neste espaço tudo é possivelmente permitido, até 

que seja proibido ou reprimido pela “autoridade”, que tem acesso não só ao 

conteúdo das regras, mas, principalmente, a competência para a interpretação 

correta da aplicação particularizada das prescrições gerais (KANT DE LIMA, 

2001, p.14) 

 

Durante minhas entrevistas, um dos interlocutores comentou sobre o que seria o 

“espaço público” universitário e como, na sua perspectiva, este deveria ser “ocupado”: 

"Estudantes se apropriarem daquilo, por ser nosso espaço por direito, é nosso lugar 

reivindicar nossos direitos ali e também ocupar de formas mais criativas". As palavras 

de Bracho12 mostram sua interpretação sobre qual seria a função deste espaço e como se 

deveria reconhecer a universidade como "um espaço que deve ser ocupado pela 

sociedade, sendo estudante ou não. Fazer valer a pena o tripé universitário, essa parte 

de extensão da universidade." 

A segunda, relacionada à primeira, foi a eleição da nova direção do Instituto e as 

medidas que se seguiram a sua posse.Isto porque, logo que foi empossado o diretor eleito 

ordenou aos funcionários que apagassem as pixações existentes, criou restrições à 

circulação com o reordenamento dos espaços livres, dentre outras medidas, que se por um 

lado poderiam ser expressões dos desejos e interpretações do que seria a universidade, 

por outro, foi motivo de muito desconforto .  

A justificativa para apagar as pixações foi de que se tratava de patrimônio público 

e que elas seriam então classificadas como crime e seus autores assim como os 

                                                           
12 Identificação sob uso de Pseudônimo  
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responsáveis por administrar o campus, seriam criminalizados. A criminalização do pixo 

não é um entendimento restrito à universidade e os episódios que conformaram os 

conflitos aqui mencionados. Durante o governo Dória em São Paulo13, uma enorme 

polêmica se estabeleceu quando ele decidiu apagar as pixações e perseguir os pixadores 

ameaçando-os de prisão. Contrapondo com essa perspectiva e, que ganha força entre 

artistas e intelectuais as pixações são apresentadas como uma forma de linguagem visual 

urbana que representa a expressão de posicionamentos políticos relacionados a questões 

feministas, questões de gênero e críticas à forma de governo. No caso do meu campo, 

aquele dos estudantes da UFF, estes símbolos sendo apagados simbolizava e simboliza 

um silenciamento das frases que os representava, uma vez que estes “Signos” não são 

apenas frases soltas, ou rabiscos, mas sim, uma representação direta do pensamento e 

posicionamento identitário desses estudantes, suas “Ideologias” segundo Bakhtin (2006). 

A outra questão relevante para entendermos os conflitos que culminaram naquele 

relacionado à retirada da “Tenda”, foi o reordenamento dos espaços comuns, mudando a 

circulação de todos. Antes das mudanças, a entrada principal da UFF- Campos podia ser 

feita por três maneiras: por um dos portões que conduzia ao estacionamento, pelo pequeno 

central que levava ao “Bloco A” e pela entrada mais utilizada pelos alunos que guiava até 

a “Tenda”. Entres esses espaços, era possível circular livremente, de acordo com os 

diferentes usos que faziam professores, funcionários e alunos. Isso possibilitava, por 

exemplo, tomar um caminho mais curto para pegar as chaves de alguns laboratórios, para 

falar com professores ou funcionários ou para utilizá-los para lanches eventuais ou 

conversas informais. Também facilitava a presença de outros que não os alunos, 

professores ou funcionários, mas cuja circulação poderia ser tomada como algo 

importante para um campus em expansão, visto que permitia a presença de outros que 

desejavam ou poderiam conhecer mais “de perto” a universidade pública. 

Com a mudança, a circulação foi restrita e seguiu regras muito próprias aplicadas 

e fiscalizadas por funcionários, com os espaços de livre acesso e outros “proibidos”, que 

aos poucos, ganharam fronteiras visíveis, como por exemplo cadeados, cercas, vasos de 

plantas, para então finalmente serem acrescidos gramados e sobre os quais somos 

alertados evitar circular para mantê-los adequadamente.  

                                                           
13 Refiro-me ao cargo de prefeito (2017-2018). A respeito do conflito ver:  

<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/24/politica/1485280199_418307.html> Acessado em 14 
de dezembro 2018 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/24/politica/1485280199_418307.html
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Atualmente, apenas uma entrada é permitida e nota-se a tentativa de um maior 

controle de quem entra na Universidade já que os seguranças do Instituto são realocados 

em uma maior quantidade próximos a esta entrada, além dos mesmos andarem armados 

pelo campus e, em algumas situações, com olhares desconfiados aos alunos e com as 

mãos “descansando” no coldre. Recordo-me de uma palestra no Auditório sobre um 

assunto considerado “polémico” na Universidade em que os seguranças iam até a porta, 

olhavam para quem estivesse dentro do Auditório, e depois voltavam aos seus afazeres – 

com as mãos sempre no coldre. Isto chamou a atenção de um dos palestrantes que tratou 

de comentar o ocorrido logo a seguir.  

Ao descrever os conflitos referentes aos usos dos espaços, em especial seu ápice 

com a retirada, ainda que provisória da tenda, desejei pôr sob descrição, algumas 

representações sobre a universidade presente nas falas dos alunos com os quais dialoguei 

no campo, e que estão diretamente relacionadas à expansão universitária e seus 

desdobramentos para a trajetória acadêmica e pessoal dos estudantes. 

 

2 - O “Acolhimento”: Redes de sociabilidade e afeto 

 

Como consequência da expansão universitária e das novas formas de inserção via 

SISU, o Instituto recebe mais estudantes de fora do que da própria cidade, como relatam 

em conversas informais os estudantes. Esse quadro também é representado em minhas 

entrevistas. Os estudantes, na sua maioria, de outros municípios ou até de outros estados, 

precisam se preocupar em somar recursos (materiais e emocionais) que garantam sua 

permanência na UFF. Distantes de suas famílias de origem, e sem moradia estudantil, as 

dificuldades são ainda maiores do que aquelas enfrentadas pelos que residem em Campos 

ou em municípios muito próximos. 

A expectativa dos alunos quanto à estrutura física da universidade pode ser 

expressados pela fala de uma assistente social no Seminário Internacional do 

INCT/InEAC14, realizado recentemente no campus de Niterói. Responsável por algum 

tempo pela recepção dos alunos recém-chegados pelo SISU, descreve situações comuns, 

como aquelas em que os alunos chegavam com malas de roupas e outros objetos pessoais 

                                                           
14 Mais informações em: < http://www.uff.br/?q=events/vi-seminario-inct-ineac-processos-de-

administracao-de-conflitos-universidade-publica-e>  ou no próprio site do INCT/InEAC; 
<http://www.ineac.uff.br/> Acessado em 14 de Dezembro de 2018 

http://www.uff.br/?q=events/vi-seminario-inct-ineac-processos-de-administracao-de-conflitos-universidade-publica-e
http://www.uff.br/?q=events/vi-seminario-inct-ineac-processos-de-administracao-de-conflitos-universidade-publica-e
http://www.ineac.uff.br/
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certos de que teriam alojamentos estudantis e o mal-estar descrito por ela em ter que avisá-

los da sua real condição de estudante.  

O mesmo sentimento de frustração pode ser descrito por Júlia e Thayna. Ambas 

expressam sua frustração inicial e suas angústias frente ao que vivenciaram em um 

primeiro momento: 

 Júlia15 é uma “caloura” de Ciências Sociais que chegou há pouco, no primeiro 

semestre de 2018, e relata que sua maior frustração foi não ter passado para o curso que 

tanto queria, e que “havia planejado por tanto tempo”. Ela me responde rindo no começo 

que sua primeira semana tinha sido um “inferno”, porque o “plano” durante anos era 

passar para o curso de História, e quando viu que tudo foi “jogado para o ar” precisava 

de um tempo para aceitar o que havia acontecido e o que deveria fazer a partir de agora. 

Foi quando ela me relatou que; “Na segunda semana tiveram algumas aulas que eu não 

fui. Fiquei chorando pelo Campus. E foi assim que eu também conheci o Campus, pois 

eu estava catando um lugar para ficar e chorar.” 

Thayna16  me conta que entrou na universidade por um vestibular social que tinha 

como foco passar em “Universidades Públicas”. E quando chegou na UFF Campos ficou 

surpresa com a diferença da estrutura, pois estava acostumada com grandes universidades 

de sua cidade que possuíam “bandejões”, alojamento, um campus com prédios de 

alvenaria. Com essa quebra de expectativa sentiu medo de onde estaria entrando, e se 

questionando se havia feito a decisão certa. Porém, afirma que só ficou de fato na 

Universidade pois teve grande apoio do coletivo negro e que estes a estavam ajudando – 

nas condições possíveis – e também ajudavam todos os estudantes negros que haviam 

passado para a UFF. Este sentimento de “afeto” se torna presente em minhas entrevistas 

quando a Thayna fala sobre como o “Coletivo Negro Mercedes Baptista” foi importante 

para ela nesse primeiro contato; 

“Assim que eu cheguei em 2015.1 eu participei da formação desse coletivo, que 

a princípio... O objetivo era formar um espaço de acolhimento para alunos negros. 

Resistir e lutar por nossas causas. {...} se tornar uma família.” 

Mas opostamente às frustrações iniciais de Júlia e Thainá, temos duas falas que 

mostram posições positivas da escolha para a UFF- Campos retratados nas falas de 

Gabriel e Juliana 

                                                           
15 Identificação Permitida  
16 Identificação Permitida 

https://www.facebook.com/coletivomercedes/?ref=br_rs
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Gabriel narra que sua decisão na escola da Universidade teve relação com as 

oportunidades de inovação que o Instituto poderia ter. Ele foi o único dos que 

conversaram comigo e que possuía residência em Campos e que escolheu ser aluno do 

curso de Ciências Sociais da UFF- Campos, ao invés de outras universidades maiores, 

com mais estrutura. Isto porque era um curso ainda “recente” em contraste com a UENF 

e que segundo ele é uma Instituição já “consolidada”, com uma tradição de pesquisa e 

com linhas já definidas. Diz ele: 

“Já ia ter aquelas pessoas que já estão lá há muito tempo e não dão espaço para 

pessoas novas. Essa foi a minha visão na época. E... claro que, no polo da UFF Campos 

já existem pessoas que já estão consolidadas.” Depois conversando com minha 

orientadora ouvi que este pensamento também ocorria entre os professores, que vindo 

para a UFF-Campos poderiam começar novas pesquisas não necessariamente 

relacionadas com as de seus orientadores. 

Juliana relata que sua decisão foi feita ao pensar as dificuldades de acesso à 

universidade em grandes centros para aqueles que moravam distante, como ela. A 

mobilidade neste caso, expressa uma forma de exclusão, porque morando na Baixada 

Fluminense, acabaria gastando mais dinheiro com transporte percorrendo a cidade do Rio 

de Janeiro e atravessando a Baia de Guanabara, para chegar em Niterói do que com 

moradia em Campos. O outro motivo é que se ainda estivesse na Baixada demoraria horas 

para chegar nas aulas e perderia diversos eventos na universidade. E aqui, é muito mais 

fácil por morar a poucas ruas da mesma. 

A despeito das diferentes perspectivas apresentadas acima, foi fundamental 

identificar as mudanças ocorridas para Thayna, dando espaço ao sentimento de 

pertencimento a um coletivo e sua expectativa sobre a sua formação na universidade. A 

decepção com a estrutura física e com episódios freqüentes de descriminação, logo dá 

lugar a um sentimento de identidade e de acolhimento e que a meu ver, a estrutura espacial 

do campus a despeito da precariedade, acaba por reforçar. Nesse espaço supostamente tão 

precário criam-se gradativamente os coletivos. 

Esse ambiente “familiar” que acolhe os interlocutores se torna uma 

ressignificação do ambiente universitário descrito muitas vezes como “frio” e “distante” 

em outros Polos e Institutos. Todavia, na UFF-Campos esse quadro é invertido pelos 

Coletivos que “acolhem” os estudantes que estão com alguma necessidade e que precisam 

de alguma forma de “ajuda”, mas como também apresentam um espaço onde é possível 
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exercer sua identidade na pluralidade. Reforçam assim o vínculo com uma Identidade a 

partir do “grupo”. O que também implica nas produções destes alunos durante sua 

trajetória acadêmica; 

Pode-se dizer que outra forma de aproximação significativa com o tema dos 

ativismos urbanos veio da sala de aula nos últimos anos, ao ministrar 

disciplinas de graduação. Em diversas ocasiões, fui procurado por discentes 

interessados em pesquisar o tema, isso quando não eram eles mesmo 

participantes de algum coletivo. (FRÚGOLI JUNIOR, 2018. p.80) 

 

Como relata Frúgoli quando retrata o meio urbano como palco para “Ativismos 

Políticos em São Paulo”, os alunos procuram a universidade muitas vezes a partir de uma 

experiência com coletivos com a expectativa de que sejam objeto de reflexão e produzam 

pesquisas relacionadas a formas diversas de ativismo.  

Uma outra consequência da formação de coletivos na UFF- Campos, tem sido a 

aproximação de indivíduos que possuem uma afinidade identitária na construção de uma 

“nova relação de parentesco”, gerando assim uma “família” com os seus pares não 

consanguíneos, mas, por uma similaridade de filosofias e posicionamentos políticos.  

Assim quando Thayna diz que se sentiu mais em “casa” pelo apoio que sentiu do 

coletivo e por sua descoberta enquanto “Pessoa Negra”, que já havia sido feita alguns 

meses antes por contatos com quilombos. Possibilitando assim reconhecimento de sua 

“Raça” e de sua Identidade quando participou de um evento nas “Comunidades 

Quilombolas tradicionais do Vale do Ribeira” 

“Foi lá que se deu meu reconhecimento como Mulher Negra. {...} Foi dentro de 

um Quilombo que me reconheci e só de lembrar da vontade de chorar. Foi o momento 

de maior emoção da minha vida” 

 Este contato expresso por “união” e “pertencimento” com um grupo que tendo 

diversas adversidades por estarem entrando em um ambiente desconhecido, criam redes 

de “solidariedade”, reforçam ou constroem identidades partilhadas.  

 

3 – A socialização na Academia como forma de ocupar, lutar e resistir 

 

Até aqui tratei de pôr sob descrição a relação simbólica dos alunos com o espaço 

do campus, suas frustrações iniciais e as mudanças pelas quais passaram no convívio com 

os colegas, professores e os coletivos. Como os espaços foram ressignificados e lidos ora 
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como espaço de repressão e isolamento, ora como espaço de construção de identidades e 

lugar de “luta”. 

Neste capítulo pretendo abordar como os obstáculos frente à socialização 

acadêmica também são apresentados como fator de exclusão, mas também, de 

“ocupação” e como estão relacionados com o que identificam com o que deve ser a 

universidade e as expectativas de sua formação. 

3.1 – “Disciplina” e a “Dádiva” 

 

Para pensar o meio acadêmico da UFF-Campos e em mais específico os estudantes 

de Ciências Sociais me remeti a leitura do livro “A Antropologia da Academia” (KANT 

DE LIMA, 2011) que apresenta um estudo comparado entre as práticas acadêmicas 

brasileiras e aquelas da academia estadunidense ressaltando os diferentes modelos de 

escrita que estão presentes em ambas. Isto me fez refletir sobre a forma como a 

“disciplina” em questão, a responsabilidade com o prazo dos textos para as aulas, e de 

como a “objetividade” da forma de produção escrita se tornam presentes nas falas dos 

meus interlocutores e suas possíveis relações com as observações feitas pelo autor. 

Comecei pelas dificuldades que meus interlocutores tiveram durante suas 

trajetórias na Universidade. A fala da Juliana retrata algumas diferenciações do Ensino 

Médio para a Universidade, uma delas é que no ensino médio público são “ensinados a 

decorar e não a estudar”, algo que muda drasticamente na universidade, gerando assim 

uma imensa dificuldade na interpretação dos textos.  

“Tive muita dificuldade de intepretação de texto, muita! Texto do primeiro 

período, que eu lia. Riscava e não procurava no dicionário, procurava no texto, até o 

final para poder saber o que faz sentido nesse meio. Tive que quebrar muita a cabeça”. 

Pensar a forma de escrita acadêmica se tornando uma “codificação” dificultando 

a compreensão e se tornando uma “linguagem” ainda a ser dominada se torna mais um 

obstáculo na formação dos estudantes que são “recém-chegados”. É importante salientar 

que tal “linguagem” se torna uma forma de distinção (BOURDIEU, 2014) entre aqueles 

que dominaram o método e sabem se comunicar de tal forma e aqueles que não possuem 

tal conhecimento. Ainda é possível pensarmos com os relatos de Edmund Leach (1996) 

durante seu trabalho de campo na Alta Birmânia, de como o uso de língua se torna um 

diferencial de status entre grupos que possuem um maior ou menor grau de diferenciação 

em relação aos conhecimentos das linguagens e seus códigos.  
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As observações de Kant de Lima (2011) me levaram a pensar sobre quais seriam 

os parâmetros dos meus interlocutores sobre um “bom texto”, que segundo os relatos do 

autor seriam aquelas produções que pudessem ser acessadas por uma maior quantidade 

de pessoas consolidando o paradigma estadunidense de democratização ao acesso do 

conteúdo. Logo, “escrever bem” estava diretamente relacionado com o um domínio da 

“objetividade” da escrita e da fala assim como a possibilidade de democratização do 

acesso àquele conteúdo. Em algumas oportunidades em que pude acompanhar defesas de 

monografia dentro e fora do departamento de Ciências Sociais uma fala que volta e meia 

se repetia da banca avaliadora era; “Está bem escrito, e ultimamente isso é algo que deve 

ser exaltado. Deveria ser o mínimo, mas, atualmente é um ponto de diferenciação”.  

Assim, voltei ao meu campo de pesquisa com novas considerações e 

apontamentos que poderiam me ajudar a compreender os obstáculos para o acesso a estes 

“códigos”. Em outra entrevista desta vez narrada pela Thayna, pude ouvir de como é essa 

“pressão” nos alunos cotistas em relação a gramática acadêmica. “A gente tem sim, 

dificuldade em acompanhar muita das coisas. Mas isso não significa que não 

conseguimos acompanhar a turma”. Outro ponto que também se torna presente nas 

palavras de Thayna é como a Escola tem um “peso” na formação universitária, pois 

sempre ouviu que por ser negra, não teria espaço na sociedade: “Como aluna negra, 

sempre foi ensinado a não falar. {...} ‘não sabe do que está falando.’  {...} ‘Porra, tu é 

preto’”. O racismo que se institucionalizou a impossibilitou de ter autoconfiança e auto 

estima. “O fato de ser uma mulher negra influencia muito, principalmente nas 

dificuldades”. Fazendo com que ela não tivesse a liberdade de falar quando quisesse, 

pois, se sentia desencorajada em falar com o medo de ser constrangida pelas pessoas ao 

seu redor, ou pelas pessoas que estariam no mesmo ambiente no qual ela se encontrava.  

Entretanto, é na Universidade que meus interlocutores tiveram a possibilidade de 

ocuparem espaços coletivos e reivindicarem questões, como expressão de sua Identidade. 

Júlia relata em seus primeiros estranhamentos de como os estudantes universitários se 

vestiam e se comportavam, sem ter a obrigatoriedade de uma regra em contraste de como 

acontecia em sua escola que tinha um controle do que os alunos deveriam se vestir e como 

deveriam se portar. Apresentando um conceito trabalhado por Michel Foucault, o de 

“corpos dóceis”, a Instituição Escola programaria como os alunos deveriam corresponder 

as normas, tornando-os corpos domesticados a esta forma de trabalho ou de controle 

(FOUCAULT, 1999). 
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“Foi um estranhamento muito geral porque, era isso, a escola era muito fechada 

em diversos sentidos por ser uma escola católica. E eu cheguei aqui e literalmente 

acontece de tudo. Pessoas bebendo dentro da universidade, gente fumando.” 

A fala ainda continua retratando de que maneira que é pensada a expressão de sua 

Identidade dentro do ambiente universitário e como vai contra a suposta “padronização” 

e “objetividade” que a Instituição Escola reproduz. (BOURDIEU, 2014) “Na minha 

escola era um inferno, qualquer coisinha que você tentava fazer diferente, já faziam da 

sua vida um inferno. Tem uma garota aqui que anda com uma orelhinha de elfo e está 

tudo bem. A gente leva isso de boa aqui.”  

Outra crítica à Escola que aparece em minhas entrevistas é quando o Gabriel não 

se sentia pertencente àquele método “positivista” de tratar o aluno, tirando sua 

subjetividade e sua singularidade, buscando tornar os alunos iguais e os tratando como 

“seres sem luz”, fazendo referência etimologia da palavra “Aluno”, que seria um 

indivíduo sem conhecimento e que sua função é absorver o conteúdo passado pelos 

professores como Paulo Freire aponta em Pedagogia da Autonomia.17 E também critica a 

falta de visibilidade dada às Ciências Humanas: 

 “Escola sempre tem uma direção mais forte por ser muito mais controladora em 

relação as atividades que acontecem na instituição. Existiam ‘aulão de Física’, e de 

outras matérias que não me interessava pois eram em sua grande maioria das áreas das 

Ciências Matemáticas e das Ciências da natureza. Não havia projetos científicos que 

trabalhassem Ciências Sociais, a Soft Science.”  

E completa que apenas se sentiu “acolhido” no ambiente universitário, pois foi 

na Universidade que pode apresentar questionamentos em sua área de interesse.  

“Quando era na Escola você era aquele cara das ciências humanas, quando você 

entra na universidade você é apresentado a pessoas como você” e que mais pareceria 

uma “a reunião das pessoas que eram excluídas na Escola”. 

Um ponto importante nas conversas que tive com meus interlocutores e que 

também apareceu recentemente em duas defesas de monografias diz respeito à “Dádiva” 

de Marcel Mauss (1974). Eles enfatizaram que era necessário “retornar” os 

conhecimentos obtidos aqui na Universidade para além dos seus pares acadêmicos e de 

                                                           
17 FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa. 25ª Ed. Paz e Terra. Rio 

de Janeiro. 2002 
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que eles sentiam a necessidade de fazer esse “retorno”. Como Juliana relata que pretende 

fazer sua especialização em Políticas Públicas para retornar os conhecimentos que ela 

obteve na UFF para sua região de origem. Essa narrativa aparece em outra pesquisa, desta 

vez quando Guedes (2018) faz uma comparação aos jogadores brasileiros e argentinos, 

identificando e analisando um princípio similar de “retorno” aos grupos de origens destes 

jogadores.  

Como era de esperar, la gran mayoría de los proyectos tiene como actividad 

principal o foco de la atracción de niños y adolescentes el deporte um el cual 

el atleta se 30enefic o se destaca. Más importante aún es el hecho de que casi 

todos los proyectos se llevan a cabo um el lugar del origen real o simbólico del 

atleta. De 30enef forma, es como si la devolución debiera ser realizada um el 

punto físico um que se originó, 30eneficênc a uma 30eneficê divina los bienes 

recibidos. Por ejemplo, 30eneficênc 30eneficência a los niños pobres del lugar 

um que um específico niño pobre fue agraciado um um don que lo hizo rico y 

famoso. (GUEDES, 2018, p.8) 

 

Em suas narrativas eles deveriam “retornar” o que receberam, já que a eles foi 

dado um “dom” que permitiu conquistar o sucesso e fama. Sentem-se deste modo 

responsáveis por mostrar o “caminho das pedras” para aqueles que não tiveram a mesma 

oportunidade. Enquanto os jogadores viam esse cenário como uma “obrigação divina”, 

meus interlocutores sentiam e apresentaram em suas falas um propósito de compartilhar 

o conteúdo produzido no meio acadêmico, como algo relacionado aos seus 

posicionamentos políticos e identitários. Afinal, um termo utilizado em uma das 

entrevistas me chama a atenção, pois, se é para “armar sociologicamente” os indivíduos 

há um cenário de combate e como será abordado a seguir, há uma “Luta”. Como pude 

presenciar não só neste momento, mas, também em outros quando praticava minha 

observação antropológica a certas manifestações no Instituto e em algumas aulas, a 

questão da “luta” é o cerne da simbologia construída na UFF-Campos 

3.2 - “Luta”, “Sacrifico” e  “Direitos” 

 

Narrei como a UFF- Campos é composta em sua estrutura física e simbólica, assim 

como as dificuldades e obstáculos para o pertencimento e inserção dos alunos, com o 

intuito de demonstrar o motivo das “ocupações” do espaço acadêmico para as demandas 

por direitos. Para tal, precisamos compreender como o processo de cidadania se consolida 

no Brasil e como a população se apropria destes. 

As palavras que mais se repetiam durante meu tempo de pesquisa e minha 

trajetória na UFF foram “Luta” e “Batalha”, se apresentando como categorias nativas 
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relevantes para minha pesquisa. E foi assim que comecei uma das últimas entrevistas: 

perguntei a Pamela18, o que era “Batalha”. Ela me responde que uma das primeiras vezes 

que ouviu essa palavra carregar o significado que tem para ela foi quando sua professora 

do Ensino Médio dizia que eles, estudantes de uma escola pública, teriam que: “Batalhar 

como um sentido de alunos de escola pública, bem, não existia uma Universidade Pública 

na época que fazia o Ensino Médio, ou com as áreas que a maioria da turma queria. 

Então... Batalhar, pois sabia que não seria fácil se deslocar, talvez também, Batalha 

como uma forma de uma maior dedicação para prova do ENEM como meio de entrada 

na Universidade.”  

Ela continua a relatar que esta mesma professora sempre os instigou a procurar 

um pré-vestibular social e que a “Educação gratuita existe e é um direito nosso”. Porém, 

um termo que também se repete e que necessita de uma atenção é a forma que a família, 

ou o próprio estudante se “sacrifica” para estar no local que “ocupa”. Por não possuir 

muita das vezes um exemplo que demonstre que é possível cursar a Universidade Pública 

como foi retratado por Pamela ao narrar sua experiência em seu âmbito familiar. 

“Ausência de exemplo, não como se eles fossem bons o suficiente. Mas a ausência 

de alguém que estivesse na sociedade, e trilhado um caminho que eu pretendo trilhar”.  

Ela também relata que quando se encontra com os antigos colegas dela da época 

do Ensino Médio, estes ficam surpresos por ela ainda estar na Universidade e por ainda 

estar fazendo aquilo que ela havia planejado anos antes. 

Sobre este “exemplo”, como ela mesmo coloca, eu pergunto se seus pais aceitaram 

a escolha dela de ter saído de casa e fazer um curso em nível superior. Ela me conta que 

os pais já tinham até combinado um emprego com um amigo da família, que seria perto 

de casa e que ela poderia começar a trabalhar o quanto antes, e que ir a Universidade era 

algo que poderia esperar, sendo assim, o mais urgente conseguir um emprego. Concluiu 

dizendo que seu pai se formou no ensino médio aos quarenta e nove anos de idade, e que 

esteve trabalhando ao mesmo tempo, e que sua mãe que se formou só no ensino 

fundamental. Quando pergunto sobre seus irmãos ela me conta que é: “A primeira pessoa 

que se formou da família foi minha irmã, por parte de pai e depois meu irmão mais velho 

por parte de mãe.” 

 Pensando sobre o “Sacrifico”, aqui retratado como, “sujeito que recolhe os 

benefícios do sacrifício ou se submete a seus efeitos” (MAUSS; HUBERT. 2005) o relato 

                                                           
18 Identificação Permitida 
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que a Pamela apresenta caracteriza um indivíduo que precisa passar por um processo que 

em se constitui em uma “batalha” quase que diária, em se manter distante da família e de 

estar em busca de suas metas profissionais. Em conversas informais com outros 

estudantes da UFF-Campos pode perceber em suas falas que a lógica do “Sacrifício” 

também poderia vir do âmbito familiar, pois estes estudantes se mantinham na 

Universidade com um apoio financeiro dado pelos pais e caso esse apoio fosse diminuído 

por algum motivo poderia resultar na evasão desse estudante.  

Cenário este que não era tão difícil de achar durante minhas conversas. É sabido 

tanto pelos professores, tanto pelos alunos que o maior problema que a UFF-Campos 

passa atualmente é a evasão de alunos, pois por mais que seja um direito da Pamela, e de 

qualquer cidadão o acesso ao Ensino Superior, ao decorrer das entrevistas e de relatos dos 

próprios interlocutores a obtenção de seu “direito” à Universidade é questionado, já que 

a entrada até que se torna possível, porém, a permanência no meio universitário é a grande 

problemática apresentada pelos movimentos sociais que ocorrem dentro do Instituto. 

Como base para essa argumentação utilizarei os pontos levantados por Fábio Mota 

(2011; 2014) para explicitar como é dada a demanda de direitos no Brasil. Como a própria 

Pamela relata; “Batalhar”, pois, é necessário “saber que a oportunidade está lá e que 

para alguns chegarem nessa oportunidade custaria mais do que para outros”. Pensar em 

uma sociedade republicana e democrática seria pensar que todos teriam as mesmas 

oportunidades já que a premissa de uma república – e trabalhando a etimologia da palavra, 

uma res pública, um espaço respectivamente da esfera pública - é a igualdade entre os 

indivíduos.  

Portanto, a categoria igualdade figura como um dos alicerces das ideologias 

democráticas ocidentais modernos. A igualdade de direitos e deveres foi a 

marca das revoluções burguesas do final do século XVIII e início do século 

XIX. (MOTA, 2014. p. 157) 

 

Porém, esse quadro no Brasil acontece de forma peculiar onde o “serviço público” 

atende aos seus “próprios interesses particulares” em busca de uma “propriedade e 

prioridade de seus ocupantes” (MOTA; FREIRE, 2011; MOTA, 2014). Assim o espaço 

que deveria ser do público como já citado anteriormente se torna um espaço organizado 

por uma autoridade jurídica (KANT DE LIMA, 2001) criando “Corporações Públicas”, 

cuja única função é satisfazer seus próprios interesses, e satisfazer camadas específicas 

da sociedade. Indo de desencontro com a própria noção de “diretos republicanos” 

apresentado por Luís Roberto Cardoso de Oliveira (2002. p. 102) “como uma proteção 
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contra àqueles que privatizam ou se aproveitam da coisa pública; res pública, em 

benefício próprio”.  

O que nos leva ao conceito de “privilégios” já que não há uma intenção de 

“universalização” de alguns direitos, como a entrada na Universidade, por exemplo, pois 

uma “universalização” iria acabar com “status” de certas camadas em nossa sociedade, 

ampliando a desigualdade estrutural existente. A entrada de novos alunos incluídos nos 

perfis aqui descritos, em especial através do sistema de cotas, acaba por reconfigurar o 

significado de Igualdade, uma vez que; “adquiri um sentido mais próximo à ideia de 

reconhecimento e consideração da dignidade humana e do respeito à diferença étnica, 

racial e cultural”. (MOTA, 2011. p.44) 

Um dos principais problemas de preocupação com a manifestação de 

consideração à pessoa no Brasil está na nossa dificuldade em respeitar os 

direitos daqueles que não conseguimos situar imediatamente no plano de 

dignidade [...] essa característica só agravaria a suspeição em relação a 

desigualdade de oportunidades a que os negros estão sujeitos, assim, como o 

desrespeito de seus direitos no Brasil. (OLIVEIRA, 2002, p. 25) 

 

Como diz Pamela a respeito do sentido que aos poucos atribuiu a si e seu papel na 

universidade: “Eu sou uma mulher negra, Eu sou gorda e Eu sou lésbica. Parte dessa 

Identidade foi sendo construída e percebida depois de um certo período”, referindo-se à 

importância desta percepção de si para a “batalha” e o reconhecimento de seus direitos 

na universidade.  

Essa particularização do Serviço Público brasileiro é um contrapondo em relação 

a questão de Igualdade na França, pois há uma diferenciação da “sensibilidade jurídica” 

como apresenta Fábio Reis Mota (2014, p. 151) como: “reveladora dos significados que 

informam as ações dos atores na vida comum, pois sua legitimidade é sustentada pelas 

crenças nas regras estabelecidas”. No paradigma Frances de “Igualdade” e “Cidadania” 

há a exaltação da “Grandeza Cívica”, que seria o “Ideal do bem comum” gerando uma 

“concepção de unidade e consistência do coletivo em prol do interesse geral” (MOTA, 

2014. p. 155).  Logo, o caso francês se destaca ao retratar uma homogeneização do Espaço 

Público, em busca de tornar todos os cidadãos “iguais”, negando o caráter pessoal do 

indivíduo e ratificando a impessoalidade do Estado.  

Comparar como é a construção do conceito de Igualdade, utilizando o caso francês 

em relação ao caso brasileiro é repensar a figura do “público”, assim como todo o sistema 

de representatividade política e jurídica, fazendo com que a “Luta” e a “Batalha” se 

tornem expressões que (re)configuram a gramática de “Igualdade”. 
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Considerações finais 

 

Abordei neste trabalho de conclusão de curso como um Polo de Expansão se 

tornou um Instituto no interior do Noroeste-Fluminense, passando por períodos 

polêmicos no qual os discentes mais de uma vez se mostraram presentes e em diversos 

momentos de “ocupação” do espaço físico o ressignificando em uma estrutura simbólica 

de “acolhimento” construída por relações de afeto, mas, também como um palco de 

“lutas” no qual o maior conflito observado é a afirmativa destes grupos de que não se 

sentem representados em instituições políticas e públicas como a Escola e a Universidade, 

fazendo com que caso queiram ser representados e possam usufruir de Direitos tenham 

que “Batalhar” para chegarem no espaço em que se encontram e para continuar a 

ocupação do mesmo .  

As dificuldades se apresentam ainda na compreensão de textos e aulas que por 

vezes se apresentam como “códigos” (KANT DE LIMA, 2011) a serem decifrados, não 

só por sua linguagem, mas por aquilo que representam de diversos do lugar de origem 

dos estudantes. Sendo assim, “luta e “ocupação” fazem sentido quando relacionados a 

uma representação de Universidade que inclua seus valores e princípios. Os resultados 

alcançados por eles nas suas socializações na pesquisa, no magistério ou em projetos de 

extensão devem levar isso em conta e retornar como “dádiva” (MAUSS, 1974) aos seus 

pares. Em uma sociedade cujos direitos são tratados como “privilégios”, estudar é uma 

“batalha” e deve ser garantia do retorno do “Sacrifício” (MAUSS; HUBERT, 2005) dos 

seus e seus próximos. 

 Foi também neste trabalho que pude perceber o quão desafiante é o fazer 

Antropológico, em diversos momentos tive que repensar minha própria concepção de 

“Igualdade”, de “Direitos” e o mais difícil para mim, o campo, em reuniões com minha 

orientadora e até quando escrevia este texto percebia que algumas questões que eram 

“óbvias” para mim e já naturalizadas eram construções do meu campo, e como 

consequência era necessária meu distanciamento para uma melhor interpretação daquele 

cenário em busca do desenvolvimento de um trabalho etnográfico.  

 Também pude perceber a complexidade que é analisar a UFF-Campos, como ela 

carrega símbolos, signos (BAKHTIN, 2006), e como todas estas questões estão em 

conflito e tentando coexistir. Foi também graças a esse trabalho que pude compreender a 

singularidade e quase que uma “personalidade” da UFF-Campos. Creio que meu trabalho 
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não possua um caráter de finalidade, pelo o contrário, sinto que ele é apenas uma das 

possibilidades de análise e pesquisa que podem ser feitas neste campo. 
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