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RESUMO 

 

 O presente artigo tem por objetivo analisar como tem ocorrido o aproveitamento 

dos bens e serviços acadêmicos colocados à disposição do corpo discente do Curso de 

Ciências Sociais. Em síntese, a aplicação dos questionários e a observação das práticas 

revelaram que a oferta de bens e serviços acadêmicos tem beneficiado os estudantes do 

período vespertino, em detrimento dos estudantes do período noturno. A investigação 

aponta como necessária a adaptação da estrutura da Universidade às necessidades dos 

estudantes do turno da noite do curso de graduação em Ciências Sociais, nas modalidades 

bacharelado e licenciatura.  

PALAVRA-CHAVE: Ciências Sociais. Bens e Serviços Acadêmicos. Formação 

Profissional. 
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O APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO PELOS ALUNOS DO 

CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UFF/ CAMPUS GRAGOATÁ 

 

Considerações Iniciais 

Geralmente o estudo na academia diz respeito a fatos que se passam fora da 

instituição acadêmica; ou seja, estamos sempre empenhados a estudar o outro e muita das 

vezes temos temas palpitantes que nos dizem respeito, mas que não nos preocupamos em 

discutir. Isso significa dizer que enquanto discutimos os problemas do mundo, do país e do 

município não nos damos conta de que temos assunto que nos dizem diretamente respeito 

que deixamos de discutir. Daí que o objetivo do presente trabalho é provocar um olhar para 

os problemas vivenciados na Universidade Federal Fluminense, em especial no Campus do 

Gragoatá, a exemplo do que foi feito na corajosa obra do então graduando Queiroz (2007), 

que abordou “As experiências vivenciadas por mulher negra no Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense”. 

Desde o meu ingresso no curso de Graduação em Ciências Sociais da Universidade 

Federal Fluminense, em 2010, tenho observado que muitos dos recursos que são colocados 

à disposição do alunado não são totalmente aproveitados. Por essa razão, considero 

significativo abordar o tema do aproveitamento dos bens e recursos colocados à disposição 

dos alunos de ciências sociais, no Campus do Gragoatá. 

Em diálogo com autores como Hericksen (1972), Peralta e Spósito (1997) e Tardif 

(2010), entendemos que a oferta de um conjunto de recursos materiais é de importância 

fundamental à formação do cientista social e do professor de Sociologia da escola básica. 

Do contrário, como poderiam os graduandos oriundos das classes socioeconômicas mais 

baixas empreender os seus estudos sem a gratuita oferta de um acervo bibliográfico amplo 

e atualizado, de laboratórios de informática conectados à Internet, de bolsas acadêmicas ou 

de serviços de alimentação, transporte e moradia estudantil? Certamente, muitos desses 

alunos não conseguiriam obter seus diplomas sem a existência de políticas de apoio ao 

discente como essas. Sem dúvida, a existência de um número de bens e serviços é 
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necessária à garantia da formação profissional dos graduandos em Ciências Sociais, um 

êxito que pode lhes possibilitar benefícios como a inclusão no mercado de trabalho e a 

ascensão socioeconômica. A gestão da Universidade pública não pode estar à margem 

dessa urgência.  

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo analisar como tem 

ocorrido o aproveitamento de bens e serviços acadêmicos pelos estudantes do curso de 

Graduação em Ciências Sociais da UFF. Especificamente, importa identificar os pontos de 

vista desses estudantes sobre a oferta e as possibilidades de aproveitamento dos bens e 

serviços acadêmicos à sua disposição, comparando-os aos objetivos sociais e pedagógicos 

firmados pela Universidade.  

A partir do emprego de métodos como a observação flutuante e da entrevista 

individual estruturada (aplicação de questionários) identificou-se que os alunos do Curso 

de Ciências Sociais não têm conhecimento sobre grande parte dos bens e serviços postos  à 

sua disposição, assim como aqueles bens e serviços que  os estudantes conhecem, às vezes, 

não conseguem atender às suas demandas acadêmicas. Esses recursos podem ser 

identificados mediante o acesso à página virtual da UFF. 

Verificamos ao longo do tempo que transitamos pelo Campus do Gragoatá – desde 

o ano 2010 – que muitos dos recursos que são disponibilizados para os alunos não são 

utilizados pelos alunos do curso de Ciências Sociais por vários motivos, dentre os quais se 

destacam o horário de funcionamento de determinados setores e a oferta de alguns serviços 

a todo o público discente do curso. De outro lado, nota-se que a informação sobre 

determinado bem ou serviço não chega ao conhecimento do alunado e o Diretório 

Acadêmico do curso não se presta a levar até aos mesmos tal conhecimento. Além disso, 

identificou-se que os serviços do Diretório Acadêmico do curso de Ciências Sociais estão 

aquém do desejado, haja vista que muitos não o conhecem, e aqueles que o conhecem 

consideram difícil o convívio no local. 

Consideramos que o estudo poderá ter relevância em função da comunicação que se 

poderá estabelecer com os colegas discentes, assim como para dar conhecimento e tomar 

conhecimento dos diversos bens e serviços que estão à disposição do alunado, bem como 

para saber qual a forma de acesso e se há, por parte da Universidade Federal Fluminense o 

real interesse em distribuir, efetivamente, esses bens e serviços, principalmente para 
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aqueles que mais precisam. Dessa forma, procuraremos identificar quem são os usuários 

desses bens e serviços, quais são os requisitos para alcançá-los e como tem ocorrido a 

oferta e o aproveitamento desses recursos no cotidiano universitário. 

 

1 - O curso de Ciências Sociais e seu espaço no mercado de trabalho 

 

 O sítio da Universidade Federal Fluminense define os objetivos do Curso de 

Graduação em Ciências Sociais, nas modalidades de formação em Bacharelado e 

Licenciatura, bem como a perspectiva de alocação de seus egressos no mercado de 

trabalho: 

 

O Curso de Ciências Sociais objetiva formar profissionais que tenham amplo 

domínio dos fundamentos teórico-metodológicos das três disciplinas específicas 

das Ciências Sociais: Antropologia, Ciência Política e Sociologia. Os títulos 

oferecidos ao final do curso são: Bacharel em Ciências Sociais e, Licenciado em 

Ciências Sociais. 

O mercado de trabalho do bacharel em Ciências Sociais é muito diversificado e 

está em franca expansão. Pode atuar como pesquisador, em diversos centros de 

pesquisa (IBGE, SINEP, CPDOC, IBAM etc.) e nas universidades, formulando, 

coordenando e executando projetos de pesquisa social. Atua no planejamento e 

na gestão de projetos sociais, ligados à educação, saúde, promoção social etc. 

Atua na assessoria a sindicatos, partidos políticos, parlamentares, movimentos 

populares, ONGs. 

O profissional licenciado em Ciências Sociais habilita-se a lecionar no ensino 

fundamental e no ensino médio, neste caso, particularmente, a disciplina 

Sociologia, obrigatória em todas as escolas públicas ou privadas do Estado do 

Rio de Janeiro.
1 

 

 Segundo informa a página virtual da Pró-reitoria de Graduação da UFF, os 

graduados em Ciências Sociais encontram oportunidades cada vez mais amplas de inserção 

profissional, em centros de pesquisa e no magistério da/na escola básica. Nesse sentido, é 

importante identificar os bens e serviços acadêmicos que tem sido ofertados pela UFF 

visando facilitar a formação de seus estudantes. Nesse sentido, as estratégias 

metodológicas da pesquisa desempenham um papel crucial.  

                                                 
1
 Disponível em:www.prograd.uff.br/novo/cursos/graduacao/ciencias-sociais. Acessado em 25 abr.2015. 
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          2 - Materiais e Métodos da Pesquisa 

 Optamos em utilizar, o método da observação flutuante (Pétonnet, 2008) Além 

disso, realizamos pesquisa junto aos colegas dos cursos de bacharelado e licenciatura 

visando identificar as ideias formadas pelos sujeitos da pesquisa sobre os bens e serviços 

materiais universitários postos à sua disposição.  

O enfoque teórico está intimamente ligado com a metodologia utilizada para 

realizar a presente pesquisa e apresentar os resultados, razão pela qual se constrói uma 

definição do conceito de “observação flutuante”: 

Ele consiste em permanecer vago e disponível em toda a circunstância, em não 

mobilizar a atenção sobre um objeto preciso, mas deixá-la “flutuar” de modo que 

as informações o penetrem sem filtro, sem a priori, até o momento em que 

pontos de referência, de convergências, apareçam e nós chegamos, então, a 

descobrir as regras subjacentes.
2
 

 

 A fim de alcançar o objetivo geral da pesquisa, distribuímos questionários dentre os 

alunos do Curso de Ciências Sociais (bacharelado e licenciatura), solicitando respostas 

com as quais foi possível encontrar importantes achados. Os questionários foram 

compostos por uma série de seis questões sobre as espécies de recursos materiais 

universitários descritas na seção 2: (1) Bibliotecas/Laboratórios; (2) Ônibus; (3) Creche e 

auxilio-moradia; (4) Alojamento; (5) Restaurante Universitário e (6) Bolsas acadêmicas. 

Os questionamentos referentes a cada uma dessas categorias foram os seguintes: 

- “Você utiliza o recurso?” 

- “Com que frequência você utiliza o recurso?” 

- “Por que você utiliza o recurso? Por que não o utiliza?” 

- “Como soube da existência do recurso?” 

                                                 
2
 Pétonnet. Op. Cit. P. 102 
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- “Como o recurso é oferecido: qual é a sua qualidade?” 

- “Você tem alguma observação adicional a registrar sobre a oferta de bens e 

serviços aos alunos da UFF?” 

 

 As opções de respostas para cada uma das perguntas acima são sintetizadas pela 

Tabela n° 1:  

  

Tabela nº 1: As impressões dos estudantes do curso de Ciências Sociais da UFF acerca dos 

bens e serviços acadêmicos 

BEM/SERVIÇO Utiliza? Freq./mês Pq. Não 

utiliza? 

Como 

soube? 

Qualidade 

do 

atendimento 

Observação 

Bibliotecas/ 

Laboratórios 

Utiliza 4/8 x m Prej. Divulgação 

interna 

Ótimo Sente falta de 

algumas obras 

Ônibus* Sim/Não +-4/Prej. Prej./Itinerário 

incompatível 

Divulgação 

interna 

Acha serviço 

útil 

Bom/Serviço 

privilegia alguns 

setores 

Creche/Aux. Não Prej. Não tem filho Divulgação 

interna 

Não sabe 

responder 

Prej. 

Bolsa 
estágio/monitoria 

Sim/não 

(PIBID) 

+-2 

anos/trabalha 

Prej. Divulgação 

interna 

BOM/Não 

sabe 

responder 

Ajuda no estágio 

remunerado de 
Licenciatura 

Alojamento* Sim/Não +-20 x m Prej./mora 

perto 

Divulgação 

interna/edital 

Bom Precisa de melhoria 
e ajustes/Prej. 

RU (BANDEJÃO) Sim 8/40 x m Prej. Divulgação 

interna 
Bom Muita 

demanda/muita 

fila/problema c/ 

horário de aulas 

Diretório 
Acadêmico 

Não Não  Divulgação 

interna 

Ruim/Não 

conhece 

Convívio 

difícil/desconfiança 

 

Obs.: Obtivemos respostas de 32 alunos do Curso de Ciências Sociais do Gragoatá em resposta 
ao questionário. Encaminhamos 45 questionários, via e-mail e recebemos 19 retornos. Fizemos 3 
entrevistas por telefone e 10 pessoalmente. 
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*No item Ônibus apenas um entrevistado declarou usá-lo, assim como ocorreu como item 
Alojamento. 

  

 Parte da pesquisa foi feita pessoalmente, mas em função do movimento paredista
3
 

deflagrado na Universidade Federal Fluminenses, precisou-se recorrer às redes sociais (e-

mail e Facebook) para alcançar os pesquisados; pessoas com quem tivemos contato durante 

a graduação. A partir das respostas fornecidas por um conjunto de 32 (trinta e dois) sujeitos 

entrevistados, foi possível traçar  um quadro dos resultados mais recorrentes da pesquisa. 

 A aplicação dos questionários possibilitou a identificação de pontos de vista sobre a 

importância dos recursos materiais acadêmicos à formação do Professor de Sociologia da 

escola básica. Na próxima seção, faremos uma breve exposição dos achados da pesquisa, 

no que se refere a cada um dos recursos acadêmicos elencados.  

 

3 –A oferta e o aproveitamento dos bens e serviços à disposição dos 

graduandos em Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense 

 

 A pesquisa foi iniciada pelo sítio da Universidade Federal Fluminense, base de 

dados a partir dos quais pudemos catalogar como bens e serviços colocados à disposição 

do alunado do Curso de Ciências Sociais do Campus do Gragoatá: biblioteca, ônibus, 

bandejão ou RU (Restaurante Universitário), creche, laboratórios e alojamento. 

 

3.1 – Biblioteca Central do Gragoatá – BCG (você optou por abordar só uma 

biblioteca, a BCG) 

 

Coletamos informações e dados apenas sobre a biblioteca central, uma vez que as 

outras bibliotecas estão vinculadas a Núcleos de Pesquisas das disciplinas de Antropologia, 

                                                 
3
 Movimento grevista na concepção geral. Mais especificamente trata-se de movimento grevista em que 

não se consegue identificar o líder. O líder fica atrás de uma parede ou escudo. Conforme dicionário 
Informal disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/usuario/id/109069/. Acessado em 17 set. 
2015. 
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Sociologia e Ciência Política; e dessa forma não estaria, em tese, à disposição de todo 

alunado, mas somente daqueles diretamente ligados ao Núcleo de Pesquisa. 

 

 Achamos por bem transcrever do sítio da UFF as informações sobre essa biblioteca, 

posto que apresentar os dados de forma reduzida poderia comprometer tão valiosa 

informação Segundo o sítio da UFF, a missão da Biblioteca Central do Gragoatá é:  

 

Missão: “Responder às necessidades de serviços e recursos 
informacionais, promover as atividades de ensino, pesquisa e extensão 
nas áreas de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e 
Artes, e disponibilizá-los à comunidade universitária e a toda sociedade, 
contribuindo para o avanço científico, tecnológico e para o 
desenvolvimento socioeconômico-cultural.”

4
 

 

 A fim de desempenhar os seus papeis na comunidade universitária, a Biblioteca 

Central do Gragoatá possui quatro andares, sendo o andar térreo apenas administrativo – 

Superintendência de Documentação – e todos os outros com acesso livre para alunos da 

UFF e de outras instituições de ensino, além de visitantes. No primeiro andar o aluno tem à 

sua disposição o “guarda-volumes”, área de estudo livre, balcão de empréstimo, espaço 

cultural, as coleções de obras antigas e raras, dentre outros. No segundo andar, está o 

acervo de livros e obras de referência, área para estudo individual e em grupo, bem como 

sala para consulta das obras antigas e raras. O terceiro e último andar é o mais disputado, 

pois além do acervo de publicações periódicas e trabalhos acadêmicos (dissertações, 

monografias, teses e TCCs), o alunado conta com áreas de estudo individual e em grupo, 

salas para estudo em grupo e o laboratório de informática. A equipe administrativa da 

Biblioteca é composta pela Chefia, por bibliotecários, por assistentes e auxiliares em 

administração, por prestadores de serviço e estagiários.
5
 

 Verifica-se, através de exercícios de observação flutuante, que é recorrente o 

emprego de fotocopias de textos ao invés da utilização do acervo da Biblioteca. Se de um 

                                                 
4
 Informação disponível no sítio da Biblioteca Central do Gragoatá. Disponível em: 

http://www.bibliotecas.uff.br/bcg/content/acervo. Acessado em 25 abr. 2015. 
5 Idem. 
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lado vemos o desenvolvimento de uma atividade econômica aparentemente rentável – 

tendo em vista o investimento com as máquinas reprográficas, contratação de pessoal e 

alocação do espaço – a reprodução dos livros demonstra-se com mais comodidade para o 

alunado do que o uso das bibliotecas. As várias bibliotecas existentes no campus do 

Gragoatá – Biblioteca Central, biblioteca da Faculdade de Economia, bibliotecas de vários 

núcleos vinculados às Ciências Sociais – ficam à disposição dos alunos até entre 19:00 e 

21:00 horas e depende do deslocamento do estudante entre os blocos; enquanto que os 

pontos de “Xerox” ficam à disposição até 21:00 no bloco em que o aluno estuda. 

Acrescenta-se a isso o fato de que os professores disponibilizam cópias de excertos 

bibliográficos em pastas existentes nesses diversos pontos. Os professores incentivam a 

realização cotidiana dessa prática, tendo presente o estado de carência socioeconômica de 

diversos estudantes, que é certamente um obstáculo significativo à aquisição de muitas das 

obras utilizadas nas aulas. 

 Existem outros fatores que prejudicam o uso das bibliotecas pelos alunos do curso 

de Ciências Sociais, principalmente os do turno da noite, é a distância entre os blocos onde 

são ministradas suas aulas – blocos “N”, “O” e “P”. Também é prejudicial ao uso da 

biblioteca a falta de intervalos conjugado com a questão dos horários entre uma aula e 

outra; algo que não permite o deslocamento rápido, sem perda no tempo da aula. 

 Observa-se, ainda, que algumas obras indicadas pelos professores – e aqui falamos 

só das ciências sociais em face da observação flutuante/participante - não estão disponíveis 

nas bibliotecas e/ou o “ritual” para pegar o livro emprestado não se adapta ao modo de vida 

do aluno do turno da noite. Não é possível atribuir culpa à Universidade ou aos docentes 

quanto a essa problemática, posto que no site da biblioteca consta o chamamento para 

sejam apresentadas sugestões para aquisição de novas obras. Quanto a isso, a nosso ver, 

deve o alunado estar atento, no sentido de indicar a inexistência de algumas obras ou 

assinalar que estão em quantidade insuficiente para atender à demanda. 

 

3.2 – Ônibus  
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  O serviço de transporte estudantil foi implantado gradualmente a partir do ano de 

2012. A Universidade Federal Fluminense conta com uma frota de 05 (cinco) veículos que 

interliga os “campi” da UFF, passando pelo centro da cidade, em sintonia com as unidades 

de ensino. Cada veículo tem capacidade para 40 passageiros e plataforma para deficientes. 

Por tratar-se de transporte urbano municipal, foi necessária a definição de trajeto com a 

Prefeitura Municipal de Niterói. O itinerário mais utilizado pelos estudantes de Ciências 

Sociais é o que percorre os Campi do Gragoatá, Valoguinho, Praia Vermelha, Faculdade de 

Direito (Rua Tiradentes e Rua Presidente Pedreira), Instituto de Arte e Comunicação 

Social e o Instituto Biomédico; no qual atende um fluxo maior de alunos. Existe também 

outro itinerário, mais longo, que atende às faculdades de Veterinária, Farmácia, Escola de 

Enfermagem e Hospital Antonio Pedro. Os ônibus também são utilizados para levar os 

alunos em viagens de pesquisas, seminários, congressos e outros eventos ligados à vida 

acadêmica. 

 Recentemente, houve uma importante inovação com relação à utilização dos 

BUSUFF, como passaram a ser popularmente conhecidos os coletivos utilizados nos 

transportes dos alunos, professores e servidores da UFF, que foi a implantação do sistema 

(APP) desenvolvido pelos alunos do curso de engenharia. Constatou-se que os alunos do 

curso de Ciências Sociais do Campus do Gragoatá quase nunca utilizam o BUSUFF. 

Embora parte dos entrevistados ache o serviço bom e útil, a maioria dos sujeitos 

participantes da pesquisa manifestou que os itinerários do ônibus privilegiam alguns 

setores em detrimento de outros, considerando que isso compromete a sua plena 

mobilidade pelos campi. 

 

3.3 – Creche/Auxilio creche 

 

A creche está instalada no Campus do Gragoatá e assim é apresentada no sítio da 

UFF. Além da creche foi implantado também o Programa Auxílio Creche.  

A creche oferece educação infantil para 60 famílias que mantém vínculo com a 

UFF, na qualidade de Professor, funcionário ou aluno. Já o auxílio creche é destinado aos 

estudantes da graduação presencial, que tenham filhos em idade de 0 a 6 anos. Ambos os 
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benefícios são convocados por edital, devendo o aluno ficar atento ao chamado a fim de ser 

contemplado por essa política.  

Na nossa pesquisa, não localizamos possíveis beneficiários do serviço. Apuramos 

que, dos discentes do Curso de Ciências Sociais do Campus do Gragoatá, nenhum tem 

filho na faixa de idade abrangida pelo serviço de creche e pelo auxílio creche6.. 

 

 

 

 

 

        3.4. – Bandejão ou RU (Restaurante Universitário) 

 

 O Restaurante Universitário – Bandejão - instalado no Campus do Gragoatá tem 

atendimento no horário de 11h30 às 14h30 para almoço e de 17h00 às 19h00 para jantar. O 

custo da refeição é de R$ 0,70 para os alunos, sendo que servidores, terceirizados, 

professores e visitantes, pagam entre R$ 2,50 e R$ 8,00. Atualmente serve, 

aproximadamente, 700 (setecentas) refeições diariamente. 

Em observação flutuante, constatou-se que o Restaurante Universitário, juntamente 

com a Biblioteca Central do Gragoatá, é um dos setores que mais permitem visualização 

do cotidiano universitário. O setor é onde mais significativamente acontecem encontros 

entre estudantes provenientes de diversas origens sociais e culturais e matriculados em 

cursos de diferentes áreas de conhecimento. Sem dúvida, essa diversidade de pontos de 

vista pode desencadear interações entre ideias e práticas, construindo laços sociais entre os 

estudantes que podem se prolongar para além do espaço do Restaurante. 

O horário das refeições conflita com o horário das aulas, principalmente em relação ao 

jantar. Para o horário do almoço verifica-se o intervalo de aulas entre 13:00 e 14:00 horas, 

em comparação com o quadro que mostra atividade de 07:00 às 13:00 e de 14:00 às 22:00. 

Os horários das disciplinas são imediatamente seguidos uns com os outros. Em vista disso, 

quando o aluno for fazer preparar o seu Plano de Estudo, deve, paralelamente, elaborar seu 

                                                 
6
 Informação disponível em: http://www.proaes.uff.br/auxilio-creche. Acessado em: 25 abr.2015. 
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plano de refeições. O aluno do turno da noite terá mais dificuldade na elaboração desse 

último plano. De acordo com o descompasso entre as grades horárias de aulas e de 

refeições, restam poucas opções aos estudantes do período noturno: ou eles terão que 

chegar ao Campus uma hora antes das aulas das 18:00, ou terão que jantar ao mesmo 

tempo em que ocorrem tais aulas, ou, ainda, poderão deixar de jantar. Acrescenta-se que a 

prestação do serviço por vezes é bastante demorada, pois imensas filas de usuários diante 

da entrada do Restaurante são formadas todos os dias.  

O local é aprazível e propício para a socialização entre atores do Campus. Não é 

muito comum encontrar Professores por lá. Os alunos recém-chegados ficam como fiéis 

frequentadores até certo tempo, pois o uso do local opera como parte da conquista pelo 

ingresso no ensino público superior. Com o tempo, alguns deixam de frequentá-lo com 

assiduidade, em função de fixação de residência na cidade – isso para aqueles que vem de 

municípios distantes – ou até mesmo em função de outras atividades que conflitam com o 

horário de funcionamento do Bandejão – estágios, seminários, frequência de aulas em 

outros campus, dentre outros fatores. 

 A frequência ao restaurante universitário não se verifica apenas por questões de 

necessidade. Ou seja, não é só o aluno em situação frágil que se utiliza do serviço, pois 

aqueles que moram nas redondezas da Universidade também frequentam o ambiente, numa 

demonstração de que, além de bom preço, a alimentação tem boa qualidade. 

 Entretanto, registram-se várias tipos de reclamações, menos aquela relacionada a 

falta de higiene. Os estudantes reclamam das enormes filas para entrada no Bandejão, que 

muito comprometem a sua participação nas atividades pedagógicas universitárias. Com 

relação ao conflito dos horários da aula e do funcionamento do restaurante, o problema 

maior é em dia de prova, pois nessa época os professores ficam mais rígidos em relação ao 

horário, mas o aluno que vem de longe, ou até mesmo do trabalho, não poderá ter bom 

rendimento na prova se não fizer sua parada no Bandejão. 

 Apesar dos significados sociais e culturais despertados pela convivência no 

Restaurante Universitário, os estudantes entrevistados concordam em torno da ideia de que 

a gestão dos horários das aulas e do Restaurante podem ser revistas em benefício da 

comunidade discente da UFF. O conflito entre as grades horárias das atividades de ensino e 

aprendizagem e do expediente do Bandejão prejudica as atuações de muitos estudantes de 
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Ciências Sociais do período noturno. E, por outro lado, a gestão do Restaurante conduz à 

multiplicação de filas, levando vários alunos a perder debates e conteúdos teóricos ou, 

mesmo, uma preciosa parte do tempo disponível para a realização de provas, no horário 

das 18:00. 

 

            3.5 – Laboratórios 

 

Os laboratórios são identificados por atividade ou por temáticas relacionadas a 

Núcleos de Pesquisas: 

 

Há diversos laboratórios dedicados à pesquisa, ao ensino e à extensão que 

congregam professores e alunos vinculados ao curso. No decorrer do curso, o 

estudante pode vincular-se ao laboratório ou núcleo de pesquisa que mais se 

ajuste ao seu projeto profissional.
7
 

 O laboratório de informática é o mais utilizado, estando inserido na pesquisa e 

observações sobre as bibliotecas, em especial, a Biblioteca Central do Gragoatá. A maioria 

dos sujeitos que participaram da pesquisa, ao responder sobre o laboratório, o fez 

referindo-se ao Laboratório de Informática. 

3.6- Bolsas
8
 

 

 A UFF oferece ao alunado em geral bolsas-treinamento, bolsas de apoio emergencial, 

bolsa-acolhimento, bolsas-atleta, bolsas de apoio ao transporte, das quais poderão usufruir 

os discentes do Curso de Ciências Sociais, desde que preenchidos os requisitos impostos 

pela norma criadora de cada modalidade. Desses diversos tipos de bolsas colocados à 

disposição dos alunos do curso de Ciências Sociais, os mais utilizados são; em primeiro 

lugar a de estágio/monitoria e, em segundo lugar de iniciação científica.  

                                                 
7
 Disponível em: http://www.prograd.uff.br/novo/cursos/graduacao/ciencias-sociais. Acessado em: 

26 abr.2015. 
8 Informações sobre bolsas estão na página do COSEAC/UFF. Disponível em: 
http://www.vestibular.uff.br/conhecendoaUFF.htm. Acessado em 01 mai.2015. 
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Em sendo, dentre as diversas bolsas, as mais conhecidas e utilizadas pelos atores da 

pesquisa; a bolsa de apoio emergencial e Bolsa estágio/monitoria convém abordar a 

seguir as características dessas bolsas e as impressões dos sujeitos da pesquisa sobre elas. 

3.6.1 - Bolsa de apoio emergencial 

 

A bolsa de apoio emergencial visa amparar o estudante em situações inesperadas, 

não devem ser julgadas num prazo determinado e passaram a ser de fluxo contínuo, 

examinadas caso a caso. Os estudantes costumam criticar a burocracia relacionada à 

concessão dessa bolsa, tendo o aluno que ser submetido a questionários humilhantes a fim 

de obter o benefício. 

 

 

3.6.2 – Bolsa estágio/monitoria 

 

 

A bolsa estágio/monitoria é definida pela Pró-Reitoria de Graduação da UFF da seguinte 

maneira: 

 
A Universidade Federal Fluminense oferece a seus alunos de graduação os 

Programas de Monitoria e de Estágio, sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de 

Assuntos Acadêmicos (PROAC), no 2º andar do prédio da Reitoria - tel. (21) 

2629-5069. 

O Programa de Monitoria visa a que o aluno da UFF, regularmente inscrito em 

disciplinas, entre em contato com atividades de Ensino Superior ; para isto, é 

realizado, anualmente, concurso para o preenchimento de vagas nos 

Departamentos de Ensino. O aluno monitor cumprirá 12 horas semanais na 

disciplina para a qual prestou concurso, com direito à bolsa remunerada e, no 

final do programa - que tem a duração de 02 períodos letivos consecutivos - 

receberá um certificado. 

O Programa de Estágio tem como objetivo propiciar a complementação do 

ensino e da aprendizagem, sob o aspecto social, profissional e cultural, sendo 

planejado, executado, acompanhado e avaliado pelo Colegiado do Curso a que o 

aluno está vinculado. 

O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estudante 

estagiário tem direito a seguro contra acidentes pessoais, podendo ter 

remuneração financeira, a critério da empresa conveniada, a título de bolsa de 

complementação educacional. 
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 Em virtude das características relatadas acima, dentre as diversas bolsas oferecidas 

pela UFF e outras agências de fomento estudantil a bolsa estágio/monitoria é aquela que 

mais tem beneficiado o alunado, principalmente da Licenciatura, posto que proporciona o 

estágio remunerado, que permite efetivo aprendizado para o futuro professor de 

Sociologia. Consequentemente, a procura por esse tipo de bolsa tem sido bastante 

significativa entre os estudantes de graduação em Ciências Sociais.  

 No nosso material de pesquisa apuramos que as diversas modalidades de bolsas à 

disposição do alunado de Ciências Sociais do Campus do Gragoatá ficam mais acessíveis 

para quem estuda durante o dia, pois grande parte dos alunos do horário noturno sequer 

toma conhecimento dos benefícios. Os sujeitos participantes da pesquisa compreendem 

que essa aproximação ou esse informe deveria ser feito por intermédio do Diretório 

Acadêmico, mas para isso seria necessário um movimento de atração entre os alunos e 

aquele “setor”,  e fosse criada uma pauta de necessidades e reivindicações. É preciso, pois, 

que a Universidade amplie sua política de concessão de bolsas acadêmicas, tendo como 

objetivo contemplar, também.  os estudantes do período noturno.  

 

 3.7 - Alojamento 

A partir do segundo semestre de 2012 encontra-se pronta a moradia estudantil de 

Niterói, no Campus do Gragoatá, com capacidade para 348 vagas. Na época, a Pró-Reitoria 

de Assuntos Estudantis (Proaes) trabalhou com a perspectiva de que todo campus tivesse 

moradia, restaurante e transporte, e, para isso, já solicitou à Superintendência de 

Arquitetura e Engenharia (Saen) que fizesse projetos específicos para esse fim. No entanto, 

enquanto não estavam prontos, a Proaes havia criado duas modalidades de auxílios para o 

interior: de moradia e de alimentação,  já lançadas no segundo semestre de 2011. Eram 200 

auxílios-moradia, no valor de R$ 250 cada, e 200 auxílios-alimentação, no valor de R$ 200 

cada. 

O uso do alojamento provoca o surgimento de outras demandas, para que esse 

serviço seja eficaz para seus destinatários. Destaca-se, nesse sentido, que os estudantes 

alojados necessitam de serviços de alimentação, biblioteca e informática durante os finais 

de semana e nos períodos de férias. 
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Recente demanda surgida diz respeito às alunas que engravidam e têm de conviver 

em separado de seus companheiros. Nos alojamentos, não é permitida a formação familiar, 

posto que tal serviço não foi concebido com  esse fim. A problemática narrada está 

estampada no seguinte texto: 

Na moradia estudantil da UFF as mulheres sofrem com o machismo quando 

engravidam. A PROAES não permite a permanência das mães com seus filhos na 

moradia e obriga as mulheres a receberem uma mísera bolsa de 400 reais para 

deixarem o local. A mulher acaba abandonando a universidade e virando mais um 

número para as estatísticas de evasão por conta de uma política machista. 

Defendemos a permanência das estudantes mães, com a criação de infraestrutura 

para acolher seus filhos e a garantia de creche universitária para elas estudarem.
9 

  

 A condição da gestante é, pois, mais um dos problemas que concernem à oferta da 

moradia estudantil. Essa questão deve ser considerada ao lado da disponibilização de um 

conjunto de recursos materiais que possam garantir a permanência dos alunos na moradia 

estudantil e do limitado número de beneficiários dessa política. Com efeito, não se pode 

prover teto aos estudantes economicamente carentes desconsiderando a relevância do 

contínuo funcionamento da Bandejão, da Biblioteca Central do Gragoatá e dos laboratórios 

de informática. Também não se pode esperar que uma política social se baste em atender a 

uma ínfima fração da comunidade acadêmica. É concordando com essas proposições que 

os sujeitos entrevistados exigem uma melhoria do serviço de alojamento na UFF. 

 

 3.8. Diretório Acadêmico 

  

 Os alunos do curso de Ciências Sociais, como dos outros cursos, possuem um 

espaço cedido pela Universidade para instalação do Diretório Acadêmico. A sala fica no 

andar térreo do bloco “N”, no corredor junto aos boxes das Xerox. A porta da sala está 

quebrada, a sala é rabiscada de canetas hidrocor; cujo significado ainda não se conseguiu 

decifrar: descaso com a coisa própria, descaso com a coisa pública, ou desleixo mesmo. 

Durante todo o tempo que estou no curso de Ciências Sociais, nunca me vi atraído pelo 

local. Os relatórios respondidos por alguns colegas faz crer que muitos nutrem o mesmo 

                                                 
9
Disponível em: https://www.facebook.com/uffdoavesso. Acessado em 20.07.2015. 
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sentimento em relação ao Diretório Acadêmico, que é mais um conjunto de bens e serviços 

que deveriam estar à disposição do alunado. 

 Geralmente os Diretórios Acadêmicos dedicam-se a ter uma função assistencialista, 

em qualquer curso de nível superior. No curso de Ciências Sociais, os membros dos 

diretórios dedicam-se às atividades de protestos, não se preocupando em colher 

informações para repassá-las àqueles que precisam orientar-se no campus. 

 Em diálogo com Habermas (2014, p.130), pode-se entender que tendem a ser 

“menos orientados de modo privatista pela carreira profissional e pela constituição futura 

de família que os demais estudantes”, por se dedicarem ao ativismo: 

 

Os estudantes ativistas, que com relativa frequência são provenientes das áreas 

de ciências sociais, história e filosofia, parecem bastante imunes à consciência 

tecnocráticas, uma vez que, mesmo por motivos diferentes, as experiências 

primárias de seu trabalho científico peculiar não se harmonizam com os 

pressupostos tecnocráticos fundamentais (HABERMAS, 2014, p. 130). 

 

Pode-se entender que todos esses bens e serviços colocados à disposição dos alunos 

do curso de Ciências Sociais no campus do Gragoatá da UFF compõem um conjunto de 

recursos que facilitam a capacitação profissional dos cientistas sociais e dos professores de 

Sociologia da escola básica. Considerando as preocupações centrais desta disciplina, na 

próxima seção faremos uma reflexão sobre a importância das condições materiais 

universitárias ao desenvolvimento de experiências, ideias e práticas que contribuam ao 

exercício profissional crítico da docência na educação básica.  

 

4. Notas sobre o aproveitamento dos bens e serviços acadêmicos no Curso de Ciências 

Sociais da UFF 

 

 Através da pesquisa empreendida, verifica-se que alguns setores e segmentos do 

Campus não se adaptam à necessidade do alunado, devendo o alunado adaptar-se aos 

horários de funcionamentos e disponibilidades dos bens que são postos à disposição de 

quem pode estar na universidade a qualquer dia e a qualquer hora.  A Coordenadoria do 
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curso é um desses segmentos. O horário de funcionamento sempre foi incompatível para os 

alunos do turno da noite. Quando precisam de qualquer informação ou providência, tem de 

chegar mais cedo à Universidade para conseguir a resolução de seu problema. 

 Grande parte dos alunos do curso de Ciências Sociais é matriculada para o turno da 

noite. Nos primeiros semestres observa-se a turma unida, no mesmo turno e com o passar 

do tempo alguns colegas mostram-se mais adiantados, cursando até dez disciplinas no 

semestre. Aquele que só dispõe do horário noturno para estudar vai ficando para trás, ou no 

caminhar regular do curso. Ocorre que algumas disciplinas obrigatórias foram oferecidas 

durante o dia, a exemplo de Pensamento Econômico I – cursada na Faculdade de 

Economia – na época ainda estabelecida na Rua Tiradentes nº 17. Ali muitos não puderam 

frequentar. Aquele que pode frequentar encontrou um cenário difícil, pois havia rigidez 

com a pontualidade e assiduidade. Muitos não conseguiram aprovação. Não se pode 

atribuir à rigidez, à disciplina, ao docente, ou a qualquer outro motivo o alto índice de 

abstenção em cursar a disciplina e o alto índice de reprovação; mas o início da aula às 16 

horas para quem é do turno da noite, este temos que valorizar como motivo para o 

insucesso de quem cursou e a abstenção de outros com relação a essa disciplina 

obrigatória. 

 Essa mesma dificuldade foi encontrada em diversas disciplinas, tanto para os alunos 

do bacharelado, quanto para os alunos da licenciatura; aliás, tivemos até pessoas que 

queriam cursar licenciatura, como currículo paralelo, mas ficaram impossibilitadas em 

função do problema do horário fictício. Nesse sentido, um dos sujeitos da pesquisa 

afirmou: “Leu-se ou ouviu-se em algum lugar ou de alguém, que o horário das 16:00 

horas, é considerado noturno. Como assim? Convença o meu chefe disso!!”. 

 Essa constatação foi demonstrada com outras palavras, no nosso modo de ver, pela 

Chapa 1 do pleito para a Reitoria da UFF, que prometeu como plano de Valorização da 

Graduação: 

 

 Garantir infraestrutura administrativa e acadêmica para os cursos 
noturnos; 
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 Identificar as causas de evasão por Curso, bem como das 
dificuldades enfrentadas pelos egressos, promovendo as mudanças 
necessárias.

10 

 Ainda que o material de campanha pareça promessa vã, demonstra que as 

constatações vistas na “observação flutuante” não estão desconectadas da realidade do 

Campus e dos problemas que afetam os alunos do Curso de Ciências Sociais. Destaca-se 

que a questão de horário noturno fictício, ou oferta de disciplina em horário diurno atinge 

mais frontalmente o aluno do curso de licenciatura, no qual se cursou significativo número 

de disciplinas no turno da manhã e turno da tarde; mas para não ser injusto, prefere-se 

admitir que não se recorda se na época foram oferecidas no horário noturno as disciplinas 

de Introdução à Filosofia, Pensamento Econômico I, Psicologia da Educação e as diversas 

disciplinas de Filosofia. 

       O Quadro de Horário exposto no Sistema Acadêmico aponta para a exclusão do aluno 

do horário noturno em cursar diversas disciplinas importantes para a formação no curso de 

Ciências Sociais (bacharelado e licenciatura), posto que só são oferecidas durante o dia. 

Percebe-se que ocorre alternância entre turnos para algumas disciplinas, mas existem 

aquelas que nunca estiveram à disposição do alunado noturno, prejudicando bastante que 

os alunos do período noturno possam concluir o curso. Tais estudantes, não raramente, 

trabalham durante o dia todo, não podendo assim participar das aulas vespertinas que 

costumam ser agendadas. 

 Optou-se por utilizar o método da “observação flutuante” para permitir que fosse 

incluído no presente trabalho parte do cotidiano vivenciado pelo autor, sem distanciar do 

objeto da pesquisa. Não se está falando apenas do outro, estamos incluindo outro, ou se 

incluindo na cena; “o rótulo visto por dentro da garrafa”, no dizer do filósofo Gilvan 

Hansen (1999). Por meio dessa perspectiva teórico-metodológica, identificou-se que a 

grade horária do curso de Ciências Sociais da UFF tende a favorecer os alunos que não 

trabalham. Por um lado, é perceptível que estudantes como esses não trabalham porque as 

suas condições socioeconômicas (individuais e/ou familiares) lhes possibilitam a dedicação 

exclusiva aos estudos. Por outro lado, há que se considerar que muitos alunos oriundos de 

classes populares estão desempregados, condição que também lhes propicia a mobilização 

                                                 
10

PROGRAMA DE GESTÃO Reitoria UFF 2014-2018 – Chapa 1 – Palharini e Fábio. UFF.. Niterói, 2014, p. 15 
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integral de suas atenções às atividades acadêmicas. De uma forma ou de outra, os 

estudantes não trabalhadores acabam por ser privilegiados pela política assistencialista 

universitária, em detrimento dos alunos trabalhadores, que normalmente estudam à noite. 

 A estreita vinculação entre a dedicação exclusiva ao curso de Ciências Sociais e o 

gozo dos bens e serviços acadêmicos foi confirmada por vezes pela “observação 

flutuante” realizada. E um caso confirma a validade dessa proposição: a trajetória 

acadêmica do colega Lucas. Era temerário ouvir o discurso de Lucas, pois quando ele 

começava a falar de suas aventuras era difícil convencê-lo a dar uma pausa; ou como 

falavam: “Quando ele se liga é difícil desligar.”  Suas histórias eram sobre seus insucessos 

amorosos e as investidas que sofria. O grande problema era que seus assuntos picantes 

eram narrados em alto e bom som; estivéssemos onde estivéssemos. Parecia um cara 

inconveniente. Parecia um cara brincalhão demais. Mas as aparências se enganam, pois de 

todos nós, o Lucas foi o que melhor aproveitou os bens e serviços postos á disposição dos 

alunos de Ciências Sociais. Nos primeiros semestres do curso chegava correndo, suado e 

ainda falando ao celular, ou ausentando-se da aula para atender ligações. Logo depois, ao 

que pareceu, ficou desempregado. Mudou seu modo de vestir, colocou pequenos brincos e 

estava sempre no Campus. Participou de times de futebol, utilizou as disciplinas esportivas 

para seu currículo, lançou mão de bolsas, viajou para seminários e congressos. Nunca 

perdeu uma disciplina – cursava várias ao mesmo tempo – ao final do bacharelado, fez 

intercâmbio na Espanha, onde passou um semestre. Voltou, colou grau e voltou para o país 

ibérico para cursar mestrado. Esse é um exemplo de efetivo aproveitamento, em que pese a 

observação do Professor Celso Vasconcelos (1995, p. 37), a respeito de prolongamento do 

tempo na Universidade. Acredito que não seja o caso do Lucas, pois o mesmo já está 

inserido no mundo dos pesquisadores, não se incluindo, a nosso ver, na observação do 

professor. Lucas pôde aproveitar os serviços acadêmicos oferecidos, pois quando passou 

da condição de “aluno-trabalhador” à condição de “aluno-desempregado” tornou-se 

elegível a vários desses serviços. Paralelamente, muitos alunos do período noturno, sejam 

eles comprometidos ou descomprometidos com os seus estudos, são postos à margem da 

política assistencialista vigente na UFF. 

Com efeito, a configuração dos recursos materiais em um curso superior 

desempenha um papel capital na formação de seus egressos. E pensando que muitos desses 
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profissionais encontrarão nas escolas seus espaços de trabalho, é significativo considerar, 

juntamente com Tardif (2010), que alguns dos saberes da docência são construídos na 

trajetória acadêmica inicial, em meio às discussões e estudos realizados durante a 

Graduação. Segundo o autor,  

 

[...] as relações dos professores com os saberes nunca são relações 

estritamente cognitivas: são mediadas pelo trabalho que lhes 

fornece princípios para enfrentar e solucionar situações cotidianas 

(TARDIF, 2010). 

 

 O exercício profissional docente jamais é um processo exclusivamente cognitivo: é 

sempre um trabalho e, como tal, está situado em um contexto repleto de circunstâncias que 

lhes são particulares. Sem dúvida, o processo de formação do professor é semelhante: é um 

exercício intelectual que ocorre em condições contextuais específicas, que apenas são 

tornadas possíveis graças a um conjunto de recursos materiais. Como pensar em uma 

trajetória acadêmica marcada por estudos e debates sem os aportes de uma biblioteca 

provida de um amplo e atualizado acervo e sem o acesso gratuito a redes virtuais de 

tecnologia avançada? Como pensar no despertar de vocações intelectuais e docentes sem 

serviços básicos como alimentação e moradia? Como fomentar a participação de alunos 

trabalhadores na vida acadêmica sem a garantia de grades curriculares que lhes sejam 

equânimes? E como poderia a instituição universitária pública significar uma ponte que 

permita a esses estudantes a melhores oportunidades socioeconômicas? De modo algum 

essas urgências podem ser satisfeitas por uma universidade que não ofereça a todos os seus 

alunos as bases infra-estruturais e administrativas necessárias. 

 Portanto, a oferta limitada de bens e serviços acadêmicos favorece principalmente 

os estudantes que dispõem de tempo e/ou condição socioeconômica que lhes permita não 

trabalhar enquanto cursam a graduação em Ciências Sociais. A identificação desse estado 

de coisas mostra como é necessário ampliar o alcance das políticas de amparo social aos 

graduandos da UFF, tendo em vista universalizar o acesso dos estudantes aos recursos 

materiais acadêmicos, aperfeiçoando continuamente a oferta desses benefícios. A adoção 

de medidas como tais muito contribuiriam ao desenvolvimento da formação do cientista 
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social e do professor de Sociologia da escola básica, no cenário de uma universidade 

pública e gratuita. 
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