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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo investigar as práticas discursivas inclusivas dos
estudantes habitantes do Programa Conexões de Saberes em uma
universidade pública. A pesquisa situa-se no âmbito da Linguística Aplicada,
área do conhecimento que toma como foco a linguagem sob o olhar
interdisciplinar e constitui-se por um corpus composto pelo perfil, memoriais e
entrevista coletiva. Essa investigação, no campo das humanidades, tomou a
perspectiva teórica da análise do discurso francesa, a partir dos postulados de
Michel Pêcheux sobre discurso, interdiscurso, memória discursiva e produção
de sentido, entrecruzando com os estudos educacionais e sociais sobre as
políticas públicas de ações afirmativas. Compreendendo a linguagem como
uma prática discursiva, a análise do discurso revelou efeitos de sentido na
construção de saberes e fazeres dos estudantes oriundos de espaços
populares impactados pelo programa. Conclui-se que o discurso dos
estudantes produz uma discursividade inscrita em enunciados sobre as
vivências, trajetórias e experiências quanto ao acesso e permanência na
universidade.

Palavras-chave: Linguística Aplicada. Estudantes Populares. Universidade.
Políticas Públicas. Práticas Sociais.

ABSTRACT

This paper aims at studying inclusive discursive practices of students
participating in the Program Conexões de Saberes in a public university. This
study is in the field of Applied Linguistics, which aims at language while
interdisciplinarity and it is composed of a corpus with Profile, Memorials and
Group interview. This study, while Humanities, conforms to the French
Discourse Analysis theoretical framework, according Michel Pêcheux’s
discourse, interdiscourse, discursive memory and meaning production, crossconnected with educational and social studies on public affirmative action
policies. By understanding language as a discoursive practice, the discourse
analysis showed meaning effects in the construction of the traditional
knowledge of students from common spaces reached by the program. It is
concluded that the students’ speech brings a discourse present in enunciates
on experiences and stories about accessing and staying in the university.

Keywords: Applied Linguistics. Common Students. University. Public Policies.
Social Practices.

RESUMEN
Este trabajo tiene por objetivo investigar las prácticas discursivas inclusivas de
los estudiantes habitantes del ‘Programa Conexões de Saberes’ en una
universidad pública. La pesquisa se sitúa en el ámbito de la Linguística
Aplicada, área del conocimiento que toma como eje el lenguaje bajo la mirada
interdiciplinaria y se constituye por un corpuscompuesto por el perfil de
memorias y entrevista colectiva. Esa investigación, en el campo de las
humanidades, tomó la perspectiva teórica del análisis del discurso francesa, a
partir de los postulados de Michel Pêcheux sobre discurso, interdiscurso,
memoria discursiva y producción de sentido, entrecruzando con los estudios
educacionales y sociales sobre las políticas públicas de acciones afirmativas.
Comprendiendo el lenguaje como una práctica discursiva, el análisis del
discurso reveló efectos de sentido en la construcción de saberes y quehaceres
de los estudiantes oriundos de espacios populares impactados por el
programa. Se concluye que el discurso de los estudiantes produce un discurso
inscrito en enunciados sobre las vivencias, trayectorias y experiencias cuanto al
acceso y permanencia en la universidad.

Palabras-clave: Linguística Aplicada. Estudiantes Populares. Universidad.
Políticas Públicas. Prácticas Sociales.
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1 INTRODUÇÃO

Optei pelo Conexões de Saberes, pois além de realizar ações
de extensão, ensino e pesquisa, que contribuiriam de forma
direta na minha formação acadêmica, iria poder ajudar jovens
de origem popular, assim como eu, a lutarem em prol de
oportunidades por acesso e permanência na universidade
pública. Oportunidades essas que nós, bolsistas do Conexões,
estávamos tendo (SOUZA e SILVA, BARBOSA, SOUSA, 2009,
p. 128)

E

sta tese tem como objeto de análise o funcionamento discursivo
referente ao discurso dos estudantes oriundos de espaços
populares,

de

escolas

públicas,

habitantes

do

Programa

Conexões de Saberes, alunos constituídos socialmente como sujeitos
discursivos que no cotidiano produzem saberes e linguagens, a partir da
Linguística Aplicada e tendo como amparo teórico a Análise do Discurso
Francesa, na filiação em Michel Pêcheux. Exploro uma reflexão acerca da
perspectiva discursiva da linguagem, do Programa Conexões de Saberes, uma
das modalidades das políticas de ações afirmativas, aqui tomado enquanto
uma prática discursiva, trazendo seus estudantes populares, que ao se
utilizarem da linguagem, enquanto prática social, produzem vivências e
saberes discursivos no âmbito institucional e em suas comunidades de origem.

1.1 Inquietações de uma professora

O interesse por essa temática de pesquisa surgiu da preocupação de
estudante e professora das Ciências Humanas em diálogo com outras Ciências
aplicadas ao campo da Educação, diante da necessidade de olhar para os
estudantes oriundos de escolas públicas, jovens ingressantes na universidade.
Assim, fui impulsionada a compreender melhor tal realidade, acompanhando o
debate quanto ao reconhecimento e a luta desses sujeitos no contexto das
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desigualdades sociais, em seus diversos aspectos, e poder entender os
desafios colocados em minha prática docente.
Falo enquanto mulher negra e professora universitária oriunda de
espaços populares, como outras docentes negras, vêm ultrapassando as
barreiras a que estão submetidas e no combate às múltiplas formas de
preconceito e discriminação na conquista de direitos, como aponta Eliana
Oliveira (2006, p. 100), em seu livro Mulher negra professora universitária:
trajetória, conflitos e identidade: “Portanto, ser mulher negra ou mulher branca
em nossa sociedade faz grande diferença na maneira de viver e de sentir os
preconceitos de raça e de gênero”.
Nesse sentido, quando comecei a atuar como professora, no percurso
da minha formação identitária, em interação, partilhas e trocas, com outros
profissionais, fui inquietando-me a pesquisar, articular algo do cotidiano, da
minha vida profissional e acadêmica. Assim, inicio esta introdução trazendo
uma parte da minha história de vida, entrelaçada aos sonhos, como diz Moita
Lopes (2002, p. 13): “As histórias, sempre as histórias, são forças motrizes da
vida social”.
Para falar de forma breve sobre a minha história, valho-me da escrita de
Maria Zita Ferreira (2003) Ser negra, ser mulher, ser nordestina. Afinal, como
me fiz professora? Quando olho para o meu percurso de vida lembro-me de
que, apesar das dificuldades, tive uma infância feliz. Nasci em 1971, na cidade
serrana de São Miguel-RN, no interior do Alto Oeste potiguar, em uma família
constituída de dez filhos, sendo cinco homens e cinco mulheres. Meus pais,
nordestinos, ele paraibano, professor da rede pública de ensino e pastor
protestante; ela, baiana, oriunda de comunidade do campo, doméstica e
autônoma, não chegou a terminar seus estudos e trabalhava no comércio de
confecções no mercado central de Apodi-RN, cidade para a qual eles seguiram
e onde cheguei criança. Nesse lugar, comecei meus estudos na pré-escola e
no fundamental, morando mais de onze anos naquele município. Em 1986,
minha família seguiu para Mossoró-RN. Já adolescente, terminei o ensino
médio.
Em 1991 ingressei no ensino superior, na UERN, momento em que
acentuei meu aprendizado nos movimentos sociais. O ingresso no magistério
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ocorreu antes mesmo de terminar minha formação. Fui professora da préescola e tive uma experiência como bolsista do Estado, lecionando no Ensino
Médio. Após a graduação, atuei e ensinei em vários estabelecimentos de
ensino da rede privada, da pré-escola à faculdade. Em 1997, fiz especialização
na UERN e, posteriormente, em 2001, na UFRN. Comecei a atuar na Extensão
na UERN, no ensino a distância, como tutora do Curso “TV na Escola: os
desafios de hoje” e no curso de Letras e Pedagogia do Programa de Formação
de Professores.
Em 2005, pedi demissão da rede privada de ensino para cursar o
mestrado na UFRN, em Natal, onde consegui bolsa de estudos e lecionei no
curso de Letras da UFRN. Esse período foi fundamental na construção da
minha identidade, quando tive o privilégio de interagir com professores,
estudantes e pesquisadores de diversas linhas de pesquisa e pude me afirmar
nos estudos, obtendo conhecimentos sobre linguagem, discurso, mídia,
formação, relações de gênero, educação étnico-racial, dentre outras temáticas.
Em 2007, retornei para Mossoró-RN e prestei concurso para professora
substituta do curso de Letras da UERN. Posteriormente, para professora
efetiva do curso de Letras da UERN em Pau dos Ferros, retornando para
Mossoró, onde continuei no Grupo de Pesquisa em Estudo do Discurso da
UERN, espaço importante para a minha formação acadêmica, e na
organização do I Colóquio de Linguagem e Discurso. Na docência na UERN,
tive a experiência de aprender na coordenação do projeto de pesquisa PIBICUERN “Linguagem, gênero e raça: a construção discursiva das identidades de
estudantes da UERN”.
Em 2009, ingressei na UFERSA, no Campus de Angicos, onde tive a
oportunidade de desenvolver ações de extensão e coordenar o Programa
Conexões de Saberes, o qual me proporcionou momentos de aprendizado em
várias temáticas na perspectiva da diversidade. Também comecei a coordenar
o Projeto de Pesquisa PIVIC “Linguagem, alteridade e identidades de alunos de
baixa renda: diversidade, acesso e permanência na universidade”, que me
impulsionou na escolha dessa temática do meu projeto de doutorado, iniciado
em 2010, na UFRN.
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Em 2010, pude contribuir com a criação do primeiro Programa de
Educação Tutorial no Campus de Angicos, PET Conexões Comunidades do
Campo, na condição de tutora. Em 2012, retornei para Mossoró como o
objetivo de lecionar no curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do
Campo. Além de assumir a primeira Coordenação Geral de Ação Afirmativa,
Diversidade e Inclusão Social (CAADIS).
Enfim, fui construindo minha identidade profissional. Mesmo trabalhando
durante o doutorado, foi significante enfrentar esse contexto de formação, e a
experiência possibilitou-me revisitar inúmeros conhecimentos adquiridos
durante o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Estudos da
Linguagem da UFRN, no qual estudei sobre a temática “A constituição das
identidades nacionais em propagandas do governo Lula”, sob a orientação da
professora Dr.ª Marluce Pereira da Silva, Linha de Pesquisa “Linguagem e
Práticas Sociais”, analisando as propagandas políticas da campanha “O melhor
do Brasil é o brasileiro”, especificamente do slogan: “Eu sou brasileiro e não
desisto nunca”, discursos circulantes em 2004, mostrando que, dessas
propagandas

emergem

discursos

outros

ressignificados

no

presente,

produzindo as identidades nacionais, enaltecendo o brasileiro e a sua
capacidade de vencer e de superar grandes desafios.
Dessa maneira, nesta pesquisa, pretendo trazer contribuições para as
discussões sobre a definição e o desenvolvimento da Linguística Aplicada em
termos da responsabilidade para com os outros e da obrigação de
questionamento de práticas sociais no contexto das relações sociais e
diversidade no qual a linguagem se faz presente. Esse propósito centra-se na
linguagem enquanto prática social da diferença a fim de subsidiar as
discussões sobre “as manifestações da linguagem na vida em sociedade e que
tem o dever de contribuir para o entendimento do modo como construímos
nossas identidades e relações sociais na linguagem” (MOTTA-ROTH, 2008, p.
45). Assim, o meu interesse foi crescendo por esse campo dos estudos da
linguagem, e no doutorado, pretendi contribuir com algum elemento para a
compreensão da língua em funcionamento na produção de sentidos, para além
da frase e das unidades que a compõem, pois o sentido não é algo fixo e
homogêneo.
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Tive a pretensão de contribuir com elementos para a discussão das
políticas públicas de combate às desigualdades sociais, perpassando o uso da
linguagem, na reafirmação e constituição dos sujeitos sociais, ante as políticas
afirmativas de inclusão social e de permanência de estudantes no cenário
educacional brasileiro. Enfim, nesta pesquisa, penso, no dizer de Moita Lopes
(2009, p. 19), em “outras formas de conhecimento e outras questões de
pesquisa que sejam responsivas às práticas sociais em que vivemos”, ao ouvir
e fazer interlocuções com as vozes dos estudantes de origem popular por meio
da Coleção Caminhadas, epigrafadas em cada capítulo deste trabalho, como
uma forma de produzir saberes e apresentar alternativas para a vida social cujo
objeto insere-se na Linguística Aplicada e suas orientações de pesquisa
tratadas a seguir.

1.2 Linguística Aplicada e suas orientações de pesquisa

Situo a área em que se insere a pesquisa, a perspectiva dos estudos em
Linguística Aplicada (LA), um campo de conhecimentos originado no Brasil na
década de 1940. Nas palavras do linguista:

Contemporaneamente, defende-se uma visão interdisciplinar
de LA. O linguista aplicado, partindo de um problema com o
qual as pessoas se deparam ao usar a linguagem na prática
social e em um contexto de ação, procura subsídios em várias
disciplinas que possam iluminar teoricamente a questão em
jogo, ou seja, que possam ajudar a esclarecê-la. Isso quer
dizer que a pesquisa em si é aplicada, isto é, ocorre no
contexto de aplicação, e não se faz aplicação em LA (MOITA
LOPES, 1998, p. 114).

É um estudo no qual enveredo pelos caminhos da linguagem viva e em
seu uso social. Esse caminho reside na concretude da linguagem pronunciada
por sujeitos falantes, vivos, concretos, que interagem e cujas vozes não podem
ser silenciadas. Interessa-me estudar as relações entre linguagem e realidade
(OLIVEIRA, 2008; PEREGRINO, 2010).
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Para tanto, incluo-me na Linha de Pesquisa “Linguagem e Práticas
Sociais”, do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL)
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), especialmente em
uma Linguística Aplicada, cuja “interface avança por zonas fronteiriças de
diferentes disciplinas, não somente na área dos estudos da linguagem, como
também na da Psicologia, da Sociologia, da Antropologia, da Pedagogia, da
Psicanálise, entre outras” (SIGNORINI, 1998, p. 100). Neste trabalho, parto do
olhar da Linguística Aplicada na contemporaneidade, como ela vem refletindo
sobre os novos modos de construção dos objetos de investigação e de
compreensão da pesquisa.
É nesse campo que me inscrevo, pois me ajuda a entender esses novos
modos, entre eles, o interesse por pesquisas engajadas, politizadas que, ante
as mudanças sociais, rompam com o tradicional e, de modo interdisciplinar ou
transdisciplinar, olhem para os contextos de uso da linguagem em sua
proximidade com o social, o político e o histórico para a disseminação do
conhecimento na sociedade, parafraseando Moita Lopes (2002; 2003; 2004;
2006); Signorini (1998; 1999).
A Linguística Aplicada é um ramo do saber nascido no Brasil na década
de 1940, voltada, inicialmente, ao ensino de línguas. Na atualidade, vem
ampliando e consolidando sua agenda de pesquisa em diversos contextos
investigativos. Para Signorini (1998, p. 101), “o estudo das práticas específicas
de uso da linguagem em contextos específicos – objeto esse que a constitui
como um campo de estudo outro, distinto, não transparente e muito menos
neutro”.
A Linguística Aplicada é aqui compreendida como uma área de trabalho
buscando a integração com outras áreas do saber, seja no próprio campo das
teorias sobre a Linguagem como também no âmbito das Ciências Humanas e
Sociais como um todo. Seu foco privilegiado está na linguagem em sua
natureza contínua, centrando-se na identificação e na compreensão de
problemas de uso da linguagem e das práticas discursivas, assumindo o texto
oral ou escrito como sua empiria privilegiada.
A Linguística Aplicada foi, por muitas décadas, reduzida à aplicação da
linguística teórica ao ensino de língua estrangeira e materna. Todavia, essa
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visão sofreu deslocamentos, dada às críticas de grande parte dos
pesquisadores defenderem uma Linguística Aplicada ampla, transdisciplinar,
em perspectiva discursiva e atuante, sob os vários olhares dentro do
paradigma contemporâneo de se fazer pesquisa. Esses deslocamentos foram
sinalizando para a produção de novos trabalhos de pesquisa de cunho
interdisciplinar, orientados para a resolução de problemas da prática de uso da
linguagem na sala de aula ou fora dela, buscando bases teóricas fronteiriças
para analisá-los, conforme apontam Moita Lopes (1993); Almeida Filho (2008);
Motta-Roth; Marcuzzo (2008); Menezes; Silva; Gomes (2009).
Dado o atual cenário da Linguística Aplicada no Brasil, colocando-a em
perspectiva ao seu “sistema aberto e de suas interações com os problemas de
linguagem no mundo real e com os outros campos do saber”, Menezes; Silva;
Gomes (2008, p. 36), várias são as possibilidades de estudos e os fenômenos
a serem investigados em diversos contextos, para além da sala de aula, tais
como a escola, a universidade, a empresa, hospital, a delegacia de mulheres
nas quais as manifestações da linguagem favorecem à problematização de
temas relevantes.
Ademais, o balanço retrospectivo e prospectivo em Linguística Aplicada
aponta para a necessidade de estudos sobre as práticas sociais inclusivas na
sociedade, aproximando a Linguística Aplicada das Ciências Sociais e das
várias formas de construir o conhecimento no campo da linguagem. Desse
modo, trato da questão da relação entre linguagem e diversidade no contexto
das políticas de acesso e permanência na universidade. Tal empreitada tem
importância para a Linguística Aplicada porque implica olhar para a vida em
sociedade ante os desafios a serem enfrentados pelas comunidades populares,
proliferando ações mediadas pela linguagem e discursos que merecem ser
analisados na contemporaneidade.
Nesse sentido, a pesquisa tem a pretensão de estudar o papel da
linguagem no desafio que o “fazer pesquisa precisa ser re-teorizado como fazer
política, já que as teorias nos dão os limites do que podemos ver e constroem
as verdades com as quais operamos como pesquisadores e para além do
mundo da pesquisa” (MOITA-LOPES, 2009, p. 3). A seguir, pontuo o estado da
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arte da pesquisa sobre as práticas discursivas e do Programa Conexões de
Saberes.

1.3 O estado da arte quanto à pesquisa

Na presente seção, tenho como objetivo apresentar e discutir de forma
introdutória a produção científica da pesquisa em Linguística Aplicada,
contemplando as práticas discursivas em contextos institucionais e não
institucionais, sob o olhar para as práticas sociais discursivas em relação aos
espaços populares, especificamente o Programa Conexões de Saberes:
diálogo entre a universidade e as comunidades populares (MEC/SECADI)1 e
suas produções na década 2004/2014 nas universidades federais parceiras.
Por espaços populares, conforme Barbosa (2010), do Observatório de
Favelas,

entende-se:

são

lugares

de

onde

emergem

as

diferentes

subjetividades sob a forma de novas linguagens ainda desconsideradas no
campo hegemônico da arte e da cultura. Silva (2013), um dos fundadores do
Observatório, defende a construção de um novo olhar sobre as comunidades
populares e acredita que os alunos de origem popular enfrentam dificuldades
para se manter em uma universidade, e a proposta do Programa Conexões de
Saberes veio para contribuir com esses estudantes, tendo o projeto seis anos
depois se tornado uma política assumida pelo Ministério da Educação.
Procuro construir o “estado da arte” ou o “estado do conhecimento”
sobre as práticas discursivas e sobre o Programa Conexões de Saberes, em
um mapeamento de cunho bibliográfico dos estudos já desenvolvidos sobre o
tema, no qual recorro ao corpus constituído por gêneros discursivos: resumos,
artigos localizados em periódicos acadêmicos nacionais, livros publicados,
dissertações e teses. Logo, recorto as produções da área dos Estudos da
Linguagem, em diálogo com a área da Educação, Sociologia e Antropologia,
entre outros campos das Ciências Humanas e Sociais. Assim, tenho uma

1

Todas as siglas utilizadas estão elencadas no início do trabalho.
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possibilidade de trazer uma história introdutória acerca da temática,
apresentando uma das leituras possíveis, a partir dessas produções científicas.
Ressalto não ter a pretensão de concluir tais leituras e análises de
pesquisas, vendo nesses trabalhos o objetivo principal da investigação, a
metodologia, procedimentos de abordagem do problema, filiações teóricas, os
resultados e conclusões, ou seja: “É possível ler em cada resumo e no conjunto
deles outros enunciados, outros resumos, outras vozes, e perceber a presença
de certos aspectos significativos do debate” (FERREIRA, 2002, p. 270).
Assim, os estudos sobre as práticas discursivas em Programas de PósGraduação em Linguística Aplicada no Brasil e em outras áreas das Ciências
Humanas Sociais, especificamente nos estudos da linguagem, apontam que
fazer pesquisa no campo aplicado da linguagem é também pensar em como
avançar na produção do conhecimento das práticas sociais, conjugando o fazer
pesquisa com o fazer política, de acordo com Moita-Lopes (2010). Localizo
trabalhos aproximados a minha pesquisa e com temáticas sobre as práticas
discursivas em perspectiva de contextos contemporâneos, dialogando com
diferentes espaços discursivos, nas relações entre linguagem e sociedade.
Nesse sentido, apresento trabalhos investigativos das práticas discursivas de
populações historicamente excluídas, muito embora não tenha constatado
pesquisa sobre o Programa Conexões de Saberes.
O Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN
apresenta produções discentes, resultados de dissertações e teses que
mostram o crescente interesse pelas práticas discursivas. Neste, pertenço-me
desde os estudos de mestrado e doutorado na Linha de Pesquisa Linguagem e
Práticas Sociais, cujo objetivo é compreender os processos de significação em
práticas discursivas realizados em contextos institucionalizados com ênfase
nos processos identitários, na produção do conhecimento, nas relações com a
ética e com a alteridade. Do banco de produções, destaco uma dissertação e
duas teses.
Serafim (2006), em sua dissertação de mestrado no Programa de PósGraduação em Estudos da Linguagem da UFRN, investigou a constituição de
identidades de mulheres a partir de práticas discursivas e relações de poder,
tomando sujeitos sociais, mulheres adultas que voltaram à sua trajetória
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escolar, olhando para os relatos de vida de três dessas mulheres. O autor
problematizou as questões de discurso, identidade, gênero social, poder e suas
interfaces. De acordo com o pesquisador, tais relatos permitiram analisar a
constituição de identidades de gênero vivenciadas pelas mulheres na esfera
familiar e extrafamiliar.
Archanjo (2008) objetivou em sua tese compreender as vozes que
constituem o discurso científico sobre o campo da Linguística Aplicada. Para
tanto, analisou as materialidades em textos apresentados e publicados nos
Congressos Brasileiros de Linguística Aplicada (CBLAs). A partir do paradigma
interpretativista, a pesquisa mostrou a posição assumida pela a área da
Linguística

Aplicada

como

um

campo

transdisciplinar

e

autônomo,

aproximando-se da dimensão da vida, com ética em seu modo de agir e de
produzir discursos.
Ao olhar para as práticas discursivas e relações afetivas na
contemporaneidade, Araújo (2012), em sua pesquisa de doutorado, mostrou
que as produções textuais refletem e retratam tais relações, bem como o
discurso é, por vezes, marcado de vozes sociais positivas sobre o namorar e
negativas sobre o ficar, no contexto do vestibular da UFRN, estudando os
sentidos e valores dos verbos ficar e namorar, a partir da questão da redação.
Também ressalto, no âmbito da Linguagem e Práticas Sociais na UFRN,
as produções docentes. Entre elas, a pesquisa coordenada por Oliveira (20112013), com o tema “Estudos sobre a ética da responsabilidade e a ética da
alteridade: subsídios para a análise de práticas discursivas”, abrange estudos
sobre as noções de ética da responsabilidade e da ética da alteridade, à luz de
teóricos contemporâneos e dos pensadores do Círculo de Bakhtin e seus
expoentes. De acordo com Oliveira (2011-2013), pretende-se, com tal
pesquisa, subsidiar trabalhos com foco na formação para a cidadania, dentro
de uma ética não discriminatória, respeitando as diferenças e pautando o
enfrentamento das desigualdades sociais.
O interesse pelas práticas discursivas está presente em vários
programas, contemplando uma visão de Linguística Aplicada em caráter
interdisciplinar. Cito, por exemplo, a linha de pesquisa Discurso e Práticas
Sociais do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística
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Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), estudando as
interações e produção de significados em diversos contextos.
Nesse programa, as práticas discursivas são muito estudadas, tais
como: sala de aula, família, trabalho, mídia, clínica, conversas, situações
sociais informais e toda sorte de ambientes digitais e multimidiáticos, centrados
em processos discursivos de produção das identidades e alteridades, bem
como as subjetividades e tecnologias do eu.
São dissertações e teses da UFRJ que dão ênfase às práticas
discursivas nas áreas de ensino-aprendizagem, material didático, letramentos,
tradução,

produção

e

interpretação

literária,

performances

literárias,

performances identitárias. Entre esses trabalhos, Loredo (2006) investigou as
práticas discursivas midiáticas em aulas de Inglês, a questão da identidade
social de gênero; Guimarães (2009), as práticas discursivas de uma lan house,
vendo a construção performativa do gênero e sexualidade; e Diniz (2010)
desenvolveu pesquisa sobre interação na sala de aula de Língua Estrangeira
(LE): ciberespaço: entre a manutenção e a reconstrução de práticas discursivas
identitárias no contexto educacional.
O grupo brasileiro Rede Latino-Americana de Análise do Discurso da
Pobreza do Instituto de Estudos da Linguagem (REDLAD - IEL-UNICAMP) vem
se consolidando como um espaço interdisciplinar de intercâmbio e reúne
diversos trabalhos sobre discurso, pobreza e identidades. A REDLAD congrega
nomes representativos da Linguística Aplicada e da Linguística da América
Latina, unindo Argentina, Brasil, Colômbia, Chile e Venezuela. Esse grupo
realizou o V Colóquio da Rede Latino-Americana e de Análise do Discurso da
Pobreza (CNPq, 2010), presidido pela professora Maria José Rodrigues Faria
Coracini (UNICAMP), tendo como um dos temas as questões referentes às
práticas discursivas e multiculturalismo em contexto de pobreza. Tal evento
culminou com a publicação do livro Identidades silenciadas e (in)visíveis: entre
a inclusão e a exclusão (2011). Também realizou o VII Colóquio da REDLAD
(2012), com o tema Contextos de exclusão e resistência na América Latina. O
trabalho da REDLAD busca dar voz aos moradores de rua, catadores de lixo,
indígenas, mães adolescentes em situações de extrema pobreza, domésticas,
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menores infratores internos, idosos, estudantes surdos, entre outros, trazendo
inquietações para além do texto.
No Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de
Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de História, Pereira
(2013) analisou as Práticas discursivas, práticas políticas: a feminilidade
performada no Jornal das Moças, em exemplares veiculados no ano de 1960,
mostrando que a feminilidade produzida pela revista constitui um modo de
subalternização no qual as mulheres são engendradas em discursos
heteronormativos, nos quais casamento e maternidade são interpelações
recorrentes.
Em minha pesquisa, busco investigar as práticas discursivas inclusivas
dos estudantes habitantes do Programa Conexões de Saberes em uma
universidade pública, na produção de movimentos de sentidos e memória. Por
práticas inclusivas entendam-se os meios pelos quais os estudantes
necessitam de reconhecimento e de acesso aos bens e serviços públicos,
partindo do pressuposto de que a universidade deve agir para consolidar suas
ações para as camadas sub-representadas da sociedade.
Especificamente centro as pesquisas nas práticas de acesso e
permanência dos estudantes oriundos de espaços populares, de escolas
públicas, habitantes do programa, constituídos socialmente como sujeitos
discursivos, ou seja, o trabalho relaciona-se à questão da pobreza e das ações
afirmativas implementadas pelo governo. Sendo, uma dimensão na temática
“alternativa”, mas não fora dela. Dessa forma, a minha pesquisa vale-se de
uma perspectiva discursiva, de uma concepção de linguagem em contexto de
problemáticas sociais e faz parte de uma gama de trabalhos mais amplos com
foco nas práticas discursivas na contemporaneidade, com relação à
sexualidade, gênero e relações étnico-raciais. Viso a contribuir com o estudo
das práticas discursivas e seus aspectos da vida social, contribuindo com a
discussão nos estudos linguísticos aplicados que compreendam as práticas
discursivas e dos sujeitos sociais na cultura atual.
Acerca do estado da arte da pesquisa sobre o Programa Conexões de
Saberes, faço alguns apontamentos. Originado em comunidades de favelas do
bairro da Maré, no Rio de Janeiro, na Organização Não Governamental
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Observatório de Favelas, inicialmente, entidade parceira, o Programa
Conexões de Saberes teve início por meio da Rede de Universitários de
Espaço Popular, no ano de 2004, pelo MEC/SECADI:

Conexões de Saberes é um dos programas do MEC que
expressa de forma nítida a luta contra a desigualdade, em
particular no âmbito educacional. O Programa procura, por um
lado, estreitar os vínculos entre as instituições acadêmicas e as
populares e, por outro lado, melhorar as condições objetivas
que contribuem para os estudantes universitários de origem
popular permanecerem e comunidades concluírem com êxito a
graduação e pós-graduação nas universidades públicas
(HENRIQUES, 2009, p. 6).

Vinculado às Pró-Reitorias de Extensão das universidades executoras, o
Programa Conexões de Saberes (MEC/SECADI) consistiu em uma ação com o
objetivo de possibilitar o acesso e a permanência de jovens universitários de
origem popular nas instituições universitárias. Além de privilegiar a troca de
saberes entre a universidade e as comunidades populares, a fim de que esses
estudantes possam desenvolver a competência acadêmica e social. Nesse
sentido, a produção sobre o programa apresenta um importante percurso ao
longo de sua existência. Assim, no mapeamento, localizei em buscas nos
bancos de dados uma tese e três dissertações realizadas entre 2004 e 2013, a
saber:
A análise do processo de implantação e de implementação do programa
para verificar as possibilidades de acesso e permanência na universidade dos
jovens da classe trabalhadora, por meio de políticas afirmativas, foi objeto da
dissertação de Solange Gattass Fabi (2010), em Educação, na Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), no município de Corumbá.
A partir do Campus do Pantanal/UFMS, a autora procurou mostrar a
relação entre o Programa Conexões de Saberes e as necessidades da
sociedade capitalista contemporânea. Utilizando-se dos procedimentos de
análise de fontes, artigos de periódicos, livros, dissertações e teses, além dos
documentos elaborados pelos participantes, entrevistas semiestruturais com as
coordenações, questionário com os bolsistas e voluntários, a pesquisa mostrou
que o discurso oficial sobre o acesso e garantia da permanência não se traduz
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na prática de implementação do programa no Campus em referência e que o
enfrentamento das desigualdades, proposto pelas ações afirmativas por meio
da educação, segundo a autora, encontra limitações diante de uma sociedade
constituída pela afirmação de tais desigualdades.
Em 2011, Faria avaliou em sua tese o Programa Conexões de Saberes
por meio de uma pesquisa intitulada: O acesso e a permanência dos
estudantes de origem popular à Educação Superior: uma avaliação do
Programa Conexões de Saberes na UFT, Campus de Palmas. O trabalho foi
realizado na Universidade Federal do Ceará (UFC), no Programa de Avaliação
de Políticas Públicas. O estudo, segundo a autora, constitui-se uma avaliação
do tipo ex post. Buscou-se entender o processo de implementação e execução
do programa na UFT.
Em 2012, o estudo de Francisco Marcelo da Silva abordou a temática:
Programa Conexões de Saberes: uma política de ação afirmativa para a
permanência de negros moradores de favela na universidade. O objetivo da
dissertação de mestrado em Educação pela Universidade Federal Fluminense
foi investigar se o Programa Conexões de Saberes: diálogos entre a
universidade e as comunidades populares, do MEC/SECADI caracteriza-se
como uma política de ação afirmativa para negros oriundos de espaços
favelados, utilizando-se da metodologia de análise de documentos e
entrevistas, assentada em um referencial teórico sobre política de ação
afirmativa

e

das

categorias

de

territorialização,

desterritorialização

e

reterritorialização.
A partir da experiência da UNIRIO, o autor problematizou a questão da
entrada e permanência no programa, tomando a análise da situação de cinco
estudantes bolsistas. Como resultado, a pesquisa apontou que há uma redução
de estudantes negros e oriundos de favelas no programa e, segundo o autor,
“em termos conceituais pode-se afirmar que o programa se aproxima de fato de
uma proposta de ação afirmativa de permanência até certo ponto interessante,
mas ainda longe de instituir-se como tal” (SILVA, 2012, p. 232).
Para mostrar as trajetórias e a presença de estudantes, professores,
gestores no programa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), entre 2005-2009, o professor Rafael Arenhaldt (2012) desenvolveu a
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tese no Programa de Pós-graduação em Educação da UFRGS, onde utilizou
de material: memoriais, testemunhos de vida, entrevistas individuais e
coletivas, além de outros registros e documentos, objetivando refletir sobre a
vida das pessoas que fizeram o programa. De acordo com o autor, a reflexão
centra-se nos processos de identificação e na ética nos testemunhos, nas
intensas relações dos atores do programa e estes se transfiguram pelo político,
educativo, ético, estético e afetual.
Além dessas teses e dissertações, o programa possui inúmeros artigos
em periódicos. Destaco a seguir algumas publicações em periódicos
acadêmicos nacionais que discutem a temática desse estudo sobre o
Programa Conexões de Saberes aliadas à questão das ações afirmativas na
universidade. Assim, analiso um total de cinco artigos científicos escritos por
professores e estudantes participantes e suas experiências de formação,
pesquisa e extensão vivenciadas nas universidades federais parceiras do
programa e comunidades. Os artigos foram publicados nas seguintes revistas:
Revista HISTEDBR On-line, (1); Revista de Estudos Universitários (1); Sisifo –
Revista de Ciência da Educação (1); Revista Brasileira de Educação (1);
Extensão & Sociedade (1).
Tais artigos, aqui reunidos, incursionam em alguns resultados de
pesquisas realizadas com jovens universitários, bem como em suas
experiências como jovens oriundos de espaços populares, identificando
saberes e obstáculos para o acesso e permanência deles na universidade. Os
estudos mostram que o Programa Conexões de Saberes articula ações
importantes nas universidades públicas para contribuir com a inserção e o
protagonismo dos jovens estudantes.
Santos; Lazzarotto (2007), a partir da experiência do programa da
UFRGS, abordam que a iniciativa é uma estratégia de exercício de poder,
gerando novos contornos para as práticas educacionais nas universidades, na
produção de diálogos com as comunidades populares, na relação dos
estudantes integrantes do programa enquanto dispositivo de análise sobre os
modos de construir o diálogo entre saberes constituídos no exercício do poder.
Para tanto, as autoras examinam a construção local do programa, enquanto
coordenadoras e orientadoras dos bolsistas. Interessadas em pensar o
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programa em suas tensões de busca de construção de diálogos e cidadania, tal
exercício de poder passa pelas regulações, controle e resistência. Valendo-se
de um referencial foucaultiano, as pesquisadoras discutem o programa
constituindo-se como um operador de resistência e subjetivação de estudantes,
professores e comunidades.
O artigo “Contestando profecias: trajetória de jovens universitários de
origem popular”, de Silva e Teixeira (2008), faz uma incursão sobre os jovens
universitários de camadas populares participantes do programa e regularmente
matriculados na UFS. A partir dos depoimentos dos sujeitos da pesquisa, as
autoras mostram que o percurso escolar da maioria dos jovens está sempre
submetido a múltiplos obstáculos em suas trajetórias de vida, isto os levam a
sair do contexto de pobreza ao qual estão sentenciados pela sociedade e
chegarem à universidade pública. Nesta direção, o artigo mostra os estudantes
tornando-se exemplos de vitórias, mesmo com sofrimento e luta.
O Conexões de Saberes, suas contribuições para a permanência e a
formação profissional dos estudantes de origem popular foi tema do artigo de
Oliveira (2011), objetivando analisar como o a iniciativa contribuiu para a
permanência e formação profissional desses estudantes a partir da experiência
dos bolsistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Para
os autores, o programa vem possibilitando melhorias na vida desses
estudantes e gerando oportunidades de acesso e permanência na educação
superior.
Peres e Souza (2012) analisam a experiência pioneira do programa na
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Campus Mossoró-RN,
ao longo do ano de 2010, mostrando que apesar dos problemas relativos às
políticas de ação afirmativa, ele é importante para a promoção da inserção de
estudantes de origem popular nas universidades públicas. Itens como raça, cor,
gênero, renda familiar e região de origem (rural/urbana) ainda são
determinantes no acesso e na permanência dos estudantes no ensino superior
brasileiro, especialmente nas universidades públicas.
O artigo de Gabriel e Moehlecke (2013) também enfatiza a importância
do programa na UFRJ, identificando suas potencialidades para (re)pensar o
papel da universidade pública em incluir as classes populares sub-
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representadas na educação, questionando como a universidade vem lidando
com o acesso e permanência dessas classes.
Cabe-me registrar o conjunto de publicações nacionais do Programa
Conexões de Saberes, a Coleção Caminhadas (SOUZA, BARBOSA e SILVA,
2009), com 33 livros publicados, com as contribuições das Instituições Federais
de Ensino Superior (IFES) participantes do Conexões de Saberes em 2006. A
esse respeito, acrescento as considerações de seus idealizadores sobre os
propósitos da referida publicação: dar voz aos estudantes e sua visibilidade nas
universidades e comunidades. Na Caminhada, os estudantes apresentam seus
relatos, lutas, alegrias de vitórias frente às desigualdades no acesso à
universidade. Eis uma das metas dessa coleção: contribuir para sensibilizar as
pessoas da luta por uma universidade realmente pública e democrática. Entre
esses relatos, trago um enunciado recortado da história de vida de Paiva
(2009, p, 113), quando diz: “ser a primeira da família a entrar na universidade
resume bem tudo que recebi”.
A Coleção Grandes Temas, primeira etapa (SILVA, BARBOSA, SOUSA,
2006), é considerada uma das principais iniciativas produzidas pelos bolsistas
das IFES parceiras no ano de 2005: UFAM; UFPA; UFC; UFPB; UFPE; UFBA;
UFES; UFMG; UFF; UFRJ; UFPR; UFRGS; UFMS e UnB, com temáticas
definidas pelas coordenações nas universidades, resultando em quatro temas
na primeira etapa da coleção, cada um dando origem a um dos livros, a saber:
O primeiro tema: as representações dos espaços/grupos populares na
universidade e as representações da universidade nos espaços/grupos
populares deu origem ao livro “Comunidades populares e universidade: olhares
para o Outro”; o segundo tema: Desigualdade e diferença: gênero, etnia e
grupos populares na universidade, originou o livro “Desigualdade e diferença
na universidade: gênero, etnia e grupos sociais populares”; o terceiro tema,
“Práticas pedagógicas e a lógica meritória na universidade”, resultou no mesmo
título do livro “Práticas pedagógicas e a lógica meritória na universidade”; e o
quarto tema: “Juventude e políticas públicas: direitos humanos, culturais,
educacionais e lazer”, culminando com a publicação sob o título “Políticas
públicas no território das juventudes”.
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A Coleção Grandes Temas, segunda etapa (BARBOSA, SILVA, SOUSA,
2010), foi produzida pelos bolsistas do programa de 33 universidades federais:
UFAC, UNIR, UNIFAP, UFRPE, UFMA, UFRB, UFRN, UNIVASF, UFS, UFG,
UFMT, UNIRIO, UFSC, UFAL, UFPI, UFRRJ, UFT, UFRR, UFAM, UFBA, UFC,
UFES, UFF, UFMG, UFMS, UFPA, UFPB, UFPE, UFPR, UFGRS, UFRJ e
UnB, composta por cinco volumes: o primeiro, “Acesso e permanência de
estudantes de origem popular: desafios e estratégias”; o segundo, “Condições
de permanência de estudantes de origem popular no espaço acadêmico”; o
terceiro, “Práticas e saberes populares: interações com diferentes espaços
sociais.” O quarto, “Políticas Públicas e juventude”; e o quinto, “Ação afirmativa
e desigualdade na universidade brasileira.”
Constituindo-se como uma oportunidade para os jovens desenvolverem
a produção dos saberes e trabalhos científicos na universidade, registro
algumas publicações resultantes das atividades realizadas pelo programa entre
2010 e 2011 em algumas universidades participantes.
Nessas produções, os bolsistas são os protagonistas escritores,
relatando as experiências e resultados das ações de ensino, pesquisa e
extensão desenvolvidas na universidade. Tais publicações coletivas de relatos
e artigos sob a orientação de um professor mostram a concretude de um dos
marcos do programa, contribuindo para estimular e dar voz aos estudantes de
origem popular e a luta por uma universidade pública e democrática. Para
encerrar esta seção, reitero as vozes desses sujeitos, trazidas também nas
epígrafes de cada parte do trabalho e nas análises, quando eles narram sobre
suas batalhas por uma vaga na universidade pública e ao ingressarem na
universidade, tiveram as esperanças e experiências, pois às vezes não são
valorizadas ao saber científico exigido na academia. São alunos autores
expressando de forma nítida um pouco de suas lutas na desigual estrutura do
sistema para o pleno acesso à educação das camadas mais desfavorecidas,
em “Caminhadas de universitários de origem popular” (UFRN, 2009, p. 59,
113). Esses protagonistas contam sobre diversas dificuldades, até mesmo de
se expressar em público, falar e expor suas ideias. A superação, a alegria de
ser, muitas vezes, o primeiro estudante da família a ingressar em uma
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universidade, resume um pouco das histórias e caminhadas desses jovens.
Passo a seguir a explicar a escolha do tema e sua relevância.

1.4 Justificativa

O objetivo nesta seção é explicar o porquê da escolha desse tema. A
escolha do programa e de seus estudantes oriundos de escolas públicas como
meu objeto de pesquisa se fez a partir da posição de sujeito que ocupo na
sociedade. Daí tomo o lugar da universidade, o programa, especificamente
seus estudantes, a partir dos quais e desse lugar passo a compreender a
linguagem inserida no mundo da universidade e no mundo da vida. Sendo
assim, volto o meu olhar aos processos de acesso e permanência de
estudantes de origem popular na universidade, uma análise do discurso do
programa: diálogos entre a universidade e as comunidades populares. Assim,
torna-se relevante a discussão sobre a linguagem e educação para as relações
étnico-raciais no contexto das desigualdades educacionais.
Logo, o meu interesse pelo tema nasceu das experiências de trabalho e
de como me tornei professora universitária, minha trajetória, formação e
vivências, das trocas e práticas com as quais venho aprendendo sobre a
participação social, pessoalmente implicada na perspectiva dos estudos do
texto e do discurso aplicados ao contexto da educação na transversalidade
entre gênero, raça, pessoa com deficiência e diversidade. Desse modo, fiquei
pensando sobre os estudantes de espaços populares, bem como nos caminhos
de construção de políticas e projetos, especialmente como coordenadora de
algumas ações na universidade e na sociedade.
Nesta pesquisa, apresento uma possibilidade de contribuir com a
discussão sobre a realidade dos estudantes de classes populares, seu acesso
e permanência na universidade. Também com os estudos investigativos nas
Ciências da Linguagem, na compreensão e interpretação de enunciados, frente
às mudanças sociais de constituição dos sujeitos como seres de linguagem.
Acredito na importância de registrar as memórias do programa na UFERSA, no
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contexto do debate sobre os processos discursivos da política de expansão do
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação das Universidades Federais
(REUNI), na reestruturação do ensino superior.
Acredito na relevância desta pesquisa, haja vista as desigualdades
sociais, especialmente na modalidade do ensino superior, lugar privilegiado
para examinar a atuação do sistema de reprodução das desigualdades sociais
e de compreensão dessa realidade. Ademais, essas desigualdades sociais e
raciais são a causa de lutas políticas em prol de habitantes de favelas,
subúrbios, na sua maioria de populações negras. Assim, acredito na
proficuidade desta investigação sob o ponto de vista da influência que as
políticas públicas de promoção da igualdade de oportunidades vêm
desempenhando no pleno exercício de direitos das comunidades populares
deste país (QUEIROZ, 2004; D’ADESKY, 2006).
Isso me impulsionou a adentrar no programa, em sua política e, ao
mesmo tempo, na discussão do papel da universidade e da sociedade. Assim,
minha vivência e pesquisas na área da linguagem me fazem refletir
discursivamente sobre o programa, como professora e pesquisadora, seu
processo histórico, implicações políticas, até a sua incorporação, em 2010, ao
Programa de Educação Tutorial PET Conexões, por meio da Secretaria de
Educação Superior (SESu).2
Reitero esta pesquisa como relevante por estudar o discurso relacionado
ao processo da política de democratização do acesso e permanência no ensino
superior, dentro de uma concepção de linguagem como prática social, de
natureza discursiva e que congrega a análise de materialidades verbais, nas
relações do histórico e do social. Isto porque compreendo o papel da
linguagem nos atos sociais da humanidade, instaurando possibilidades de
diálogos e sentidos, perpassando o mundo social como é uma possibilidade na
busca de soluções para sua compreensão. Ela é “ao mesmo tempo condição
2

Com relação à transformação do Programa Conexões de Saberes em um Programa
Tutorial, esclareço que essa mudança se deu em 2010 e ocorreu segundo critérios
estabelecidos pelo MEC. Neste trabalho minha análise não pretende dar conta em
estudar essas mudanças.
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para a construção do mundo social e caminho para encontrar soluções para
compreendê-lo” (MOITA LOPES, 1994, p. 336). Dentro dessa possibilidade de
busca, trato agora do objeto de estudo.

1.5 Objeto de estudo

Nesta seção, trato sobre o meu objeto de estudo, os objetivos de
pesquisa e a sua importância, inserido no campo da Linguística Aplicada, área
de investigação que focaliza as práticas sociais de uso da linguagem dentro e
fora da sala de aula. O objeto da pesquisa é o Programa Conexões de Saberes
como uma das modalidades das políticas de ações afirmativas, tomado
enquanto uma prática discursiva, especificamente, os seus estudantes
oriundos de espaços populares, de escolas públicas, constituídos socialmente,
como sujeitos discursivos. São estudantes beneficiados pelo Programa e
incluídos em ações de ensino, pesquisa e extensão para a permanência na
universidade.
Parto da hipótese de que as práticas discursivas dos estudantes do
programa emergem das relações sociais e produzem efeitos de sentido
imbricados na Língua e na História. Isto é, sentido na construção das
identidades sociais e ressignificação das trajetórias de vida de estudantes
oriundos de espaços populares ingressantes na universidade, nesse processo
de implementação de políticas de ações afirmativas no ensino superior, espaço
hegemonicamente constituído por classes sociais elevadas.
Nesse sentido, parto das formulações e experiências localizadas em
universidades públicas federais parceiras na execução do referido programa 3 e,
mais especificamente, dos estudantes habitantes do programa na UFERSA
3

FURG, UFAC, UFAL, UFAM, UFBA, UFC, UFCG, UFERSA, UFES, UFF, UFMA,
UFMG, UFMS, UFMT, UFPA, UFPB, UFPE, UFPI, UFRA, UFRB, UFRGS, UFRJ,
UFRN, UFRPE, UFRRJ, UFSC, UFSCAR, UFT, UFU, UNB, UNIFEI, UNILA,
UNIPAMPA, UNIRIO, UNIFAL-MG, dentre outras.
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colaboradores desta pesquisa, especificamente dos estudantes universitários
oriundos de espaços populares, de escolas públicas, dos cursos de graduação
da UFERSA do Campus de Angicos, uma das IFES parceiras do programa.
As questões e objetivos desta tese movem-se pelo desejo de participar
do debate, no interior dos estudos da linguagem, sobre a criação e ou
acompanhamento de programas de ações afirmativas na universidade,
auxiliando

na

análise

dos

discursos

produzidos

por

esses

sujeitos

protagonistas de histórias de vida que, ao se utilizarem do fenômeno da
linguagem, na dimensão histórica e em sua prática social cotidiana, faz circular
e produzir efeitos de sentido na constituição das suas identidades na cultura
contemporânea (BAKHTIN, 2003).
Problematizando sobre a universidade, o acesso e permanência de
jovens oriundos de camadas populares, torna-se evidente, diante dos
apontamentos anteriormente feitos, que mudanças vêm acontecendo nas
funções desempenhadas pela universidade, ou seja, seu ensino, pesquisa e
extensão estão contribuindo para as vivências de estudantes do meio popular e
sua visibilidade no seio social e educacional. E, embora tenha ocorrido uma
expansão do ensino superior e a ampliação do número de vagas, ainda assim
há uma grande parcela excluída do ensino superior público brasileiro, em
específico da população de espaços populares dependente desse ensino, a
desigualdade de oportunidades ainda persiste, e estudar essa população é
uma necessidade e um desafio (ZAGO, 2006).
A fim de analisar tais materialidades e considerando os estudantes
oriundos do Programa Conexões de Saberes: diálogos entre a universidade e
as comunidades populares como objeto de estudo penso as seguintes
questões e/ou perguntas geradoras da pesquisa:

1. Como as práticas discursivas do Programa Conexões de Saberes
promovem o acesso e a permanência dos estudantes, no contexto
de uma política pública de ação afirmativa?
2. Como as práticas discursivas dos estudantes universitários
oriundos de espaços populares produzem sentido que apontem para
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a superação das barreiras do acesso e permanência no ensino
superior?
3. Quais são as histórias, trajetórias, vozes, vivências e sentidos que
se fazem presentes nos discursos desses estudantes universitários
enquanto sujeitos sociais?

Priorizando-se uma abordagem discursiva da AD francesa, congregando
memória discursiva e história, intento interpretar o discurso desses estudantes,
manifestado em enunciados únicos, que produz efeitos de sentido acerca do
ser um estudante de origem popular no processo de escolarização e suas
implicações de permanência na universidade. Para responder a tais questões,
os objetivos da pesquisa são:

Objetivo geral:
 Investigar as práticas discursivas inclusivas dos estudantes
oriundos de espaços populares habitantes do Programa
Conexões de Saberes: diálogos entre a universidade e as
comunidades populares.

Objetivos específicos:
1. Compreender, a partir de uma abordagem discursiva, como o
Programa Conexões de Saberes possibilita o acesso e a
permanência de estudantes oriundos de espaços populares na
universidade;
2. Identificar como as práticas discursivas dos estudantes do
Programa Conexões dos Saberes apontam para a permanência
no ensino superior;
3. Analisar a produção de sentidos nas narrativas de estudantes
oriundos de espaços populares ao refletirem sobre trajetórias, da
escola à universidade, histórias de vida e vivências escolares e
acadêmicas
estudante.

que

possibilitaram

mudanças

na

prática

de
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Na dimensão de linguagem, minha pesquisa olha para as práticas
discursivas do programa do MEC/SECADI. Desse modo, assumo uma
concepção de linguagem situada em práticas discursivas. Interesso-me pela
investigação das relações desses sujeitos, mediadas pela linguagem e nos
processos linguístico-discursivos, levantando a tese de que o programa causou
impacto na universidade, nos saberes e fazeres de estudantes oriundos de
escolas públicas, tanto na qualificação acadêmica como na interação com a
comunidade.
Da relevância da pesquisa, do ponto de vista acadêmico, almejo
contribuir para o aprofundamento das reflexões sobre as relações entre
linguagem e as práticas sociais direcionadas para as questões da
democratização do acesso à educação superior, além do processo de acesso e
permanência de estudantes oriundos de espaços populares. Do ponto de vista
social, espero contribuir com a construção de uma visão que ultrapasse o
mundo da pesquisa na universidade e alcance ações voltadas para a
permanência

bem

sucedida

de

estudantes

na

educação

superior,

principalmente os alunos pobres, de baixa renda, seu acesso e permanência
na universidade pública.
A organização desta tese pretende colocar o tema apresentado no
caminho a ser percorrido sobre os desafios e perspectivas para o
enfrentamento, a promoção de ações e práticas discursivas inclusivas dos
estudantes de origem popular. Para tanto, está estruturada em cinco capítulos,
a saber: O primeiro, a Introdução; o segundo, A construção da metodologia da
pesquisa; o terceiro, Análise do discurso francesa; o quarto, Desigualdades de
acesso e permanência na universidade e o quinto, Os estudantes e suas
histórias de vida.
O primeiro capítulo, Introdução, apresento uma parte de minhas
inquietações e caminhos percorridos como professora negra na educação
superior e revelo um pouco de minha história de vida e trajetória. Situo o
campo do estudo, a Linguística Aplicada, suas orientações de pesquisa, bem
como o estado da arte quanto à pesquisa, além da justificativa e o objeto de
investigação.
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O segundo capítulo, intitulado A construção da metodologia da
pesquisa, aborda alguns pressupostos da pesquisa qualitativa como uma
alternativa para a investigação nos estudos da linguagem. Para tanto, está
dividido em cinco seções: a primeira, Contextualizando, na qual aponto o
contexto e a problemática da pesquisa, além do recorte teórico metodológico
que fundamenta a análise. A segunda, Natureza da pesquisa, trato sobre a
pesquisa qualitativa nas ciências humanas. A terceira, explico como foi
realizada a construção e Coleta dos dados, apresento como foram gerados os
dados, como se constituiu o corpus, questionário, memorial e entrevista
coletiva, e quem são os sujeitos sociais, tomando como espaço da empiria a
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Campus de Angicos,
descrevo a materialidade linguística, o corpus coletado pela pesquisadora e o
percurso metodológico. A quarta, Análise dos dados, explico os procedimentos
da análise.
O terceiro capítulo, Análise do Discurso Francesa, apresento e trato
sobre a Linguagem e práticas discursivas inclusivas e a perspectiva teórica da
Análise do Discurso Francesa (AD), a partir das teorizações de Michel
Pêcheux, e trago um recorte teórico de noções-chave que me ajudam na
análise, tais como discurso, produção de sentidos, formação discursiva,
interdiscurso e memória discursiva, no compromisso da pesquisa com as
Ciências Humanas, subjacente à Linha de Pesquisa Linguagem e Práticas
Sociais
O quarto capítulo, Desigualdades de Acesso e Permanência na
universidade, dividimo-lo em três seções: na primeira, Políticas públicas e
ações afirmativas, focalizo um recorte sobre os estudos das políticas públicas e
ações afirmativas que perpassam as práticas discursivas; na segunda,
apresento o histórico do Programa Conexões de Saberes do MEC/SECADI; e a
terceira, a experiência da UFERSA na implantação do programa.
O quinto capítulo, Os estudantes e suas histórias de vida, apresento a
análise dos dados propriamente dita, o perfil socioeconômico dos estudantes,
quanto às dimensões recortadas, a saber: sexo, cor, origem escolar,
escolaridade dos pais, renda familiar e situação de moradia. Analiso as
histórias de vida inscritas nos memoriais na materialidade linguística que os
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constitui, compreendendo os processos discursivos quanto à relação dos
estudantes com familiares e colegas e com a escola e a universidade. E
analiso os saberes, práticas e impactos do programa, representativos dos
estudantes de origem popular na universidade.
E, por último, as Considerações finais, na qual recapitulo os objetivos e
questões da pesquisa. Em seguida, trago as referências utilizadas e os anexos.
Em cada parte dessas partes do trabalho tento trazer a necessidade de se
aproximar de estudos que examinem as desigualdades entre segmentos
populares no ensino superior, sobretudo no que diz respeito ao campo de
estudos do texto e do discurso aplicados à educação.
Entendendo os limites e desafios de uma pesquisa, esta tese é uma das
possibilidades de leitura e interpretação dos efeitos de sentido das condições
dos estudantes de origem popular no espaço acadêmico, tendo presente no
dizer de Charlot (2000, p. 59), no sentido de tomar esse desafio, que: “Nascer é
ingressar em um mundo no qual se está submetido à obrigação de aprender.
Ninguém pode escapar dessa obrigação, pois o sujeito só pode ‘tornar-se’
apropriando-se do mundo”.
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2 A CONSTRUÇÃO DA METODOLOGIA DA PESQUISA

Recordo-me do caderninho em que fazia meus rabiscos.
Quando chegava da escola corria para ele, para mim o meu
mundo se resumia naqueles riscos e escritos que nele fazia.
Não sei explicar o porquê, mas a escrita sempre me fascinou
mais que a leitura. Anotava tudo nesse caderno, não chegava a
ser uma espécie de diário, pois, o que escrevia ia além de
histórias da minha vida, eu criava historinhas, gostava mais de
fazer isso do que, simplesmente, relatar algo a respeito de mim
(SOUZA e SILVA, BARBOSA, SOUSA, 2009, p. 55-56).

E

ste trabalho surge no atual contexto de expansão do ensino
superior e de sua interiorização mediante diversas políticas e

programas idealizados no Brasil, sobretudo nos últimos anos, quando se
assiste à afirmação de direitos pela sociedade brasileira, o estudo e a
discussão acerca do enfrentamento às desigualdades de acesso, a inclusão
dos sujeitos sociais, seus saberes e práticas, bem como da efetivação das
políticas referentes ao acesso e permanência de jovens universitários de
camadas populares na universidade, conforme trabalhos já citados mostrando
o olhar de diversos pesquisadores problematizando o que tem sido chamado
de trajetórias escolares nos meios populares (ZAGO, 2006).

2.1 Contextualizando

Nos últimos anos, tal debate levou à formulação de políticas públicas
para responder aos desafios de construção de uma universidade pública,
gratuita e de qualidade, implicando pensar sobre a situação das populações
historicamente excluídas, mulheres, pobres, negros, indígenas, baixa renda,
ribeirinhos, favelados e do campo, dentre outros povos, de forma que tal
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regulamentação advém da luta dos movimentos sociais e é parte fundamental
no enfrentamento da problemática de redução das desigualdades sociais, bem
como para se construir mecanismos e estratégias de combate e enfrentamento
das desigualdades educacionais, de

exclusão,

de preconceito e

de

discriminação.
Nesse sentido, programas e ações governamentais, tais como Programa
Universidade para Todos (ProUni); Universidade Aberta do Brasil (UAB);
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (REUNI); Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
(FIES), passaram a ser implementados, além do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) nos processos de seleção para o ingresso e a adoção de cotas
sociais e raciais que acenaram para a inclusão de estudantes em cursos de
graduação e o acesso das populações sub-representadas no ensino superior
(GOMES, 2004).
A pesquisa foi realizada na UFERSA, situada nas mesorregiões do
Oeste e Central do Estado do Rio Grande do Norte, de clima semiárido. Uma
universidade que foi criada por meio da Lei Nº 11.155/2005, no semiárido
nordestino do Brasil, com seus diversos Campus, por transformação da Escola
Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM), instituição focada na educação
superior, a partir do Decreto Nº 03/67, de 18 de abril de 1967, da Prefeitura
Municipal de Mossoró, e incorporada à rede federal de ensino superior como
autarquia em regime especial, por meio do Decreto nº 1.036, de 21 de outubro
de 1969. Até então essa instituição oferecia apenas dois cursos de graduação,
e atualmente já conta com mais de quarenta cursos. Com a implantação do
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação das Universidades Federais,
só entre 2003 e 2008, a expansão dessa universidade representou um
crescimento de 310% somente na graduação.
Angicos, cidade nordestina, berço de políticos tradicionais do Estado,
uma das que recebeu, no ano de 2009, um Campus da UFERSA, está
localizada no Sertão Central Potiguar a 156km da capital do Rio Grande do
Norte. Sua população era de 11.549 habitantes, de acordo com o Censo 2010
do IBGE. Conhecida pela experiência do professor e educador Paulo Freire e
seu método de alfabetização de adultos, o Projeto 40 horas de Angicos, e cujo
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sentimento de sua passagem encontra-se registrado no pórtico de entrada do
município: “Em nenhum lugar do mundo em que estive me senti mais tocado do
que aqui e agora”. Em 2012, a UFERSA realizou o Encontro de Educação de
Jovens e Adultos e de Educação Popular no combate ao analfabetismo, com a
presença de angicanos que foram alunos de Paulo Freire, os quais destacaram
seu trabalho e método. Além disso, está sendo construído um memorial na
universidade, bem como a implementação do Curso de Pedagogia nessa
perspectiva, já aprovado pelo MEC no ano de 2012.
De clima bastante quente, a cidade possui oito escolas de Ensino
Fundamental, uma escola de Ensino Médio e uma universidade pública, a
UFERSA. Em termos educacionais, segundo indicadores do IBGE, de 2010, o
município possuía 54,14% das pessoas de 10 anos ou mais de idade sem
instrução e com o Ensino Fundamental incompleto. A população de Angicos
posiciona-se a partir do trabalho campesino, agricultura, pesca e educação e
encampou a luta para se tornar uma das alcançadas pela UFERSA. Em 2014,
a cidade fez cento e setenta e oito anos de emancipação política.
Beneficiada com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação das
Universidades Federais (REUNI), durante o Governo Lula, a UFERSA teve
instalado um Campus na cidade de Angicos, inicialmente com 200 estudantes
que conquistaram vaga por meio do exame vestibular para o curso de Ciência
e Tecnologia. Em 2011, avançou o ingressou por meio do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu)4, utilizando as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) e o número era de mais de 800. Em 2014, o número de
docentes era de 71, com dedicação exclusiva e sete cursos de graduação.
A UFERSA vem alcançando estudantes naturais de Angicos e também
oriundos dos municípios que compõem o Sertão Central, cidades como: Lajes,
Pedro Avelino, Assu, Afonso Bezerra, Fernando Pedrosa, Santana dos Matos,
Itajá, Ipanguaçu e Alto do Rodrigues, além das outras regiões do Rio Grande
do Norte e de outros Estados. É nesse contexto de processo de
4

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi criado pelo Ministério da Educação em
2010, com o objetivo de substituir o vestibular tradicional nas instituições públicas de
educação superior, assegurando gratuidade a todos os estudantes de escolas públicas
e utilizando os resultados do Enem, combinados a um conjunto de ações afirmativas,
como critério de seleção dos estudantes (RISTOFF, 2014)
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democratização que esta pesquisa se insere. Na próxima sequência discuto a
natureza da pesquisa.

2.2 Natureza da pesquisa

A pesquisa é de natureza qualitativa e tem um foco discursivo e
interpretativista, sob o viés da Análise do Discurso de orientação Francesa, que
procura compreender a materialidade discursiva na produção de sentidos dos
sujeitos históricos, de suas experiências e realidade histórico-cultural,
dialogando com outras áreas das Ciências Humanas e Sociais. O trabalho se
insere nos estudos da linguagem, área da Linguística Aplicada. A partir de uma
concepção e de uma visão interdisciplinar com a qual me situo, olho para a
linguagem como uma prática social, ou seja:

O objeto real de investigação é o ser humano social, que fala
e exprime a si mesmo e aos outros, o foco de uma
investigação sobre esse ser, são pois os textos criados e a
serem por ele criados. É nesse sentido que a investigação se
torna diálogo” (OLIVEIRA, 2012, p. 276-277).

Assim, o caminho metodológico consiste em um complexo trajeto,
merecendo

a

atenção

no

percurso

investigativo

de

construção

do

conhecimento que não apenas considere os saberes do outro, mas o
conhecimento seja construído com o outro, considerando, inclusive, o ponto de
vista alheio. Desse modo, compreendo a metodologia como um caminho que
se faz caminhando, construído em concomitante processo de leituras e de
delineamento do quadro metodológico caracterizado por diversos aspectos. Por
pesquisa qualitativa, entende-se:
[…] qualquer tipo de pesquisa que produza resultados não
alcançados através de procedimentos estatísticos ou de outros
meios de quantificação. Pode se referir à pesquisa sobre a vida
das pessoas, experiências vividas, comportamentos, emoções
e sentimentos, e também à pesquisa sobre funcionamento
organizacional, movimentos sociais, fenômenos culturais e

49

interação entre nações. Alguns dados podem ser quantificados,
como no caso do censo ou de informações históricas sobre
pessoas ou objetos estudados, mas o grosso da análise é
interpretativa (STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 23).

Um dos aspectos que caracteriza uma pesquisa de natureza qualitativa
é o processo de geração dos dados, centrado na compreensão, na descrição e
na explicação dos fenômenos estudados visando ao estabelecimento de
relações durante a investigação. Desse modo, procuro compreender o
programa por meio dos discursos produzidos pelos estudantes universitários
oriundos de espaços populares, de escolas públicas, sujeitos protagonistas de
histórias de vida, usuários da linguagem em sua prática social cotidiana, fazem
circular e produzir efeitos de sentido. Na próxima seção, trato sobre a
construção dos dados da pesquisa.

2.3 Coleta dos dados

A metodologia usada para a coleta de dados consistiu no procedimento
mediante o questionário, o memorial e a entrevista coletiva, concebidos como
gêneros discursivos que foram construídos junto aos estudantes habitantes do
programa. Escolhi os estudantes do Programa Conexões de Saberes por ser
esta uma ação de largo alcance na universidade brasileira. Sobre os sujeitos
da pesquisa, selecionei mais especificamente os estudantes oriundos de
espaços populares, originários do bacharelado em Ciência e Tecnologia,
participantes

do

Programa

Conexões de

Saberes:

diálogos

entre

a

universidade e as comunidades populares, em uma instituição de ensino
superior em Angicos.
Mediante os propósitos desta pesquisa, fiz a opção como professora
pela construção de um corpus linguístico-discursivo constituído por esses três
gêneros discursivos, materialidades linguísticas que provocam diversos
olhares.
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O primeiro gênero discursivo, o questionário socioeconômico, que foi
aplicado com os estudantes quando de seu ingresso no programa. Estes foram
entregues e respondidos no ato da seleção para ser bolsista do programa,
solicitando dados sobre as condições e perfil socioeconômico. O objetivo foi
conhecer o perfil dos estudantes, tendo sido organizado em 27 questões
respondidas pelos estudantes. A análise desses dados foi sistematizada neste
trabalho. Esse questionário nos permitiu conhecer a situação e seus perfis.
O segundo gênero discursivo, os memoriais dos estudantes, as suas
escritas, as histórias de vida escritas por esses sujeitos da pesquisa, a fim de
interpretar o discurso dos estudantes universitários oriundos de espaços
populares de escolas públicas.
O

memorial,

de

natureza

acadêmico-biográfico,

possui

origem

etimológica do latim memoriale, significando aquilo que se faz lembrar. Datado
do século XIV, os primeiros memoriais foram feitos nos anos 1930. O memorial
é uma escrita de si, uma narrativa ao mesmo tempo descritiva e narrativa
acerca de trajetória e formação.
Parafraseando Soares (2001), sinto-me companheira de travessia dos
alunos, pois cada um compôs a mesma história, em lugares sociais diferentes.
Escolhi tais histórias de vida, do tipo memorial, pois estas se legitimam como
método, técnica de pesquisa para compreender fenômenos sociais e a
produção de sentido individual e coletivo.
Os memoriais foram produzidos pelos sujeitos da pesquisa, os
estudantes, especificamente, participantes do Programa Conexões de Saberes
na

UFERSA,

no

período

2010-2011,

inicialmente,

o

interesse

na

representatividade dos cursos de graduação da UFERSA Campus de Angicos,
a partir do perfil dos sujeitos da pesquisa, estudantes oriundos de espaços
populares de escolas públicas e regularmente matriculados nos cursos de
graduação, no ano da realização da pesquisa, que aceitaram o convite, a fim
de colaborar, mediante preenchimento da ficha de identificação e do Termo de
Consentimento para Publicação do Memorial.
Tal memorial foi construído na Oficina Construção do Memorial,
realizada no dia 27 de abril de 2011, planejada e preparada objetivando
possibilitar o conhecimento sobre o gênero memorial, sua estrutura e propósito
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comunicativo, bem como proporcionar um momento para produção do
memorial, suas histórias de vida enquanto estudantes universitários oriundos
de espaços populares de escolas públicas. A opção pela utilização do gênero
memorial foi ocorrendo ao longo da investigação, como reflexo das
inquietações no decorrer do Programa Conexões de Saberes sobre os
estudantes universitários oriundos de espaços populares, de escolas públicas,
suas memórias e trajetórias.
Na oficina, cada participante recebeu uma instrução modelo de memorial
para leitura e produção, com a estrutura que escolhi e adaptei do Guia do
Curso de Extensão “TV na Escola e os desafios de hoje”, no qual atuei como
Tutora Acadêmica, no Núcleo de Educação a Distância (NEaD) da Pró-Reitoria
de Extensão (PROEX), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN). Esse curso foi ofertado para professores do Ensino Fundamental e
Médio da Rede Pública, UniRede e Secretaria de Educação (SEED) do
Ministério da Educação (MEC), no ano de 2002.
Desse modo foi explicado para os alunos que o propósito era elaborar o
memorial passo a passo, com as impressões sobre a trajetória de
aprendizagem, desde a escola até a universidade. Nesse contexto, solicitei aos
estudantes a produção um memorial, iniciando com uma apresentação,
seguida do desenvolvimento acerca de sua trajetória escolar, da escola à
universidade, em relação ao acesso e permanência no sistema educacional,
tendo como objetivo central o processo de reflexão sobre sua história de vida e
vivências escolares e acadêmicas que possibilitaram mudanças pessoais e em
sua prática de estudante. Tais memoriais tomados como gênero discursivo
constituem escritas narrativas, histórias de vida dos estudantes universitários
oriundos de espaços populares, de escolas públicas sujeitos da pesquisa,
sobre suas trajetórias de vida ao longo dos processos educacionais da escola à
universidade.
Como resultado da oficina, foram construídos 11 textos, exemplares do
gênero memorial produzidos por estudantes da graduação, que constituem o
corpus da pesquisa. Para essa construção, fiz um convite aos sujeitos
identificados

no

Programa

Conexões

de

Saberes,

todos

estudantes

universitários oriundos de espaços populares, de escolas pública, que
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aceitaram colaborar para a produção de um memorial de acordo com a
instrução geradora e os objetivos da nossa pesquisa. É importante salientar a
importância desse momento para a concretização dessa produção.
Assim, nesta pesquisa, o memorial é concebido na perspectiva dialógica
como gênero discursivo. Tal produção de memorial foi devidamente planejada
e preparada com foco nas experiências dos participantes, de forma que
proporcionasse a revelação e descrição do discurso dos sujeitos e de suas
histórias de vida, contendo suas trajetórias escolares de acesso e permanência
na universidade. Após essa etapa da coleta, procedi no tratamento do corpus,
análise, descrição e interpretação à luz do referencial teórico adotado.
Após a construção desses dados, fui examinando-os, agrupando-os,
fazendo os recortes dos enunciados discursivos e os submetendo à análise, a
partir da teoria discursiva que concebe:
[…] o móvel dessa empreitada é finalmente o de realizar as
condições de uma prática de leitura, enquanto detecção
sistemática dos sintomas representativos dos efeitos de sentido
no interior da superfície discursiva (PÊCHEUX,1993, p. 148).

Essas materialidades foram analisadas na perspectiva de linguagem
compreendida em sua diversidade. Para a interpretação dos dados, recorri aos
pressupostos teóricos da Análise do Discurso em Michel Pêcheux. Registro as
reflexões sobre os discursos dos estudantes de camadas populares, tomados
como sujeitos sociais manifestados em práticas discursivas do Programa
Conexões de Saberes na educação superior.
À

medida

da

realização

de

leituras

e

análises,

fui

também

compreendendo, pela via do discurso, que a implementação do Programa
Conexões de Saberes na universidade e seu diálogo com a sociedade foi um
esforço a fim de possibilitar o acesso e a permanência de estudantes oriundos
de espaços populares ao ensino superior.
O memorial é essa materialidade linguística que propicia a escrita
pessoal sobre a trajetória de vida, os aprendizados, acertos e vitórias. Nesse
sentido, o memorial proporciona um espaço discursivo para o sujeito construir
sua história, estabelecendo relações entre a memória, discurso e interdiscurso,
destacando trajetória, vivências, gostos e desgostos ao longo da vida escolar

53

(SEVERINO, 2007; RAJAGOPALAN, 2002; PASSEGGI, 2012; BENEVIDES,
2015; SOUZA, 2008).
O terceiro gênero discursivo, a entrevista coletiva, é compreendido como
um espaço discursivo que ajuda na identificação de conflitos por meio de
palavras, expressões e conceitos utilizados por pesquisadores. Como
estratégia metodológica, as entrevistas coletivas cumprem com objetivos de:
“identificar pontos de vista dos entrevistados; reconhecer aspectos polêmicos;
provocar o debate entre os participantes, estimular as pessoas a tomarem
consciência de sua situação e condição e a pensarem criticamente sobre elas”
(KRAMER, 2006, p. 66).
Nesta pesquisa qualitativa, procuro interpretar a produção de sentido em
que a entrevista não está limitada à coleta de dados, mas a um espaço
complexo, pois envolve diversos mecanismos durante o processo da pesquisa.
Assim, a entrevista foi devidamente planejada e concedida on-line pelo
software de redes sociais, por meio do bate-papo do Facebook, na mediação
auxiliada pelo uso do computador em redes de comunicação. Escolhi essa rede
porque faz parte do cotidiano dos estudantes e nela já possuía um grupo de
interação com eles para interagir no processo de construção dos dados.
A entrevista coletiva também foi escolhida porque na pesquisa
qualitativa ela promove um espaço de diálogos. Na verdade, a sua utilização foi
valiosa na condução final do trabalho de investigação, de forma planejada, a
fim de solucionar o problema em questão. A entrevista coletiva foi realizada
com os estudantes que aceitaram participar, tendo sido feito o convite para os
11 alunos participantes da oficina de construção do memorial, sendo que
somente 9 (nove) aceitaram cooperar nesse momento da entrevista coletiva,
cujas narrativas encontram-se no anexo desta tese.
Enfim, vali-me desses procedimentos de construção dos dados,
instrumentos valiosos nesse processo. Em específico, situo aqui que as
escolhas foram pensadas como uma alternativa para a construção e
entendimento da diversidade e relações discursivas aplicada à educação, na
área das Ciências Humanas. No processo de construção de dados, a escrita de
si, as narrativas dos estudantes produzem sentidos construindo os sujeitos
discursivos os sujeitos e suas relações sociais, como explicitado por Charlot
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(2000, p. 79): “Estuda relações com lugares, pessoas, objetos, conteúdos de
pensamento, situações, normas relacionais etc.; na medida em que, é claro,
está em jogo a questão do aprender e do saber”. Partindo dessa ideia, vejo
esses gêneros discursivos nessas relações com o saber e/ou com o aprender
com estudantes de origem popular na universidade.
Na perspectiva bakhtiniana, o memorial, a entrevista coletiva e o
questionário são gêneros discursivos que produzem discursos. Além do
intercâmbio entre participantes, a entrevista coletiva possibilitou uma
experiência no conhecimento do outro, validada como um importante
instrumento para lidar com a linguagem na diversidade em ciências humanas.
Explico agora os procedimentos da análise dos dados que constituem o corpus
da pesquisa.

2.4 Análise

Passo a analisar os dados seguindo a linha teórica e metodológica da
AD francesa, tendo como materialidade os discursos produzidos pelos
estudantes pesquisados atuantes como bolsistas, agindo em práticas
discursivas do Programa Conexões de Saberes. Nesse sentido, proponho um
trabalho amparado na Análise do Discurso inscrito na área da Linguística
Aplicada. O percurso analítico não termina aqui, e me impulsiona a prosseguir
na análise do discurso, no dizer de Orlandi (1999), quando nos adverte que na
perspectiva do discurso, o texto reinstala a sua incompletude para dar lugar ao
processo discursivo.
Pretendo me inscrever em pesquisas que reflitam no dizer de MoitaLopes (1998, p. 304): “os participantes discursivos constroem o significado ao
se envolverem e ao envolverem outros no discurso em circunstâncias culturais,
históricas e institucionais particulares”. Assim, os dados a seguir fazem sentido
dentro de uma historicidade e nela são entendidos. Para tanto, trago uma
possibilidade de análise orientada por um campo conceitual do discurso na
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contemporaneidade, na qual passo a descrever o funcionamento do texto na
produção de sentido.
Inscrita na área da Linguística Aplicada (LA), nesta investigação analiso
os dados construídos junto aos estudantes oriundos de espaços populares,
jovens universitários oriundos do curso de graduação em Ciência e Tecnologia
do Campus de Angicos, município do semiárido do Rio Grande do Norte e que
atuaram no Programa Conexões de Saberes na UFERSA. A metodologia
utilizada para a geração dos dados consistiu em procedimentos discursivos,
compreendidos no entrelaçamento dos gêneros discursivos como questionário
socioeconômico, o memorial e a entrevista coletiva semiestruturada, com suas
composições típicas de cada uma dessas materialidades linguísticas.
Em cada descrição e interpretação tenho uma discursividade envolvida,
e é essa discursividade que considera o contexto histórico, social, ideológico
onde os sentidos são produzidos. Na próxima seção, apresento a análise do
discurso, materialidades do sentido.
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3 A ANÁLISE DO DISCURSO FRANCESA

É muito gratificante chegar à comunidade, ser bem recebida e,
acima de tudo, saber que, de uma forma ou de outra, temos a
mesma origem desse povo, pois, assim como eles, sou de
origem popular e posso dizer que a cada dia que vou à
comunidade é uma forma de contribuir como cidadã para que
meu saber não se reduza só à universidade (SOUZA e SILVA,
BARBOSA, SOUSA, 2009, p. 49)

I

nício refletindo que a linguagem e as práticas discursivas inclusivas
envolvem contextos institucionais e não institucionais tornando

crescente o interesse das Ciências da Linguagem, no âmbito da Linguística
Aplicada, concebendo a linguagem como uma prática social, em diálogo com
alguns estudos das áreas das Ciências Humanas e Sociais como um todo e
que privilegiam uma abordagem teórica discursiva e interpretativa para
compreendê-los.
Chamo de práticas discursivas inclusivas o processo pelo qual os
estudantes participam e estabelecem relações nas dimensões acadêmicas,
sociais, humanas, traduzidas em ações inclusivas, na perspectiva de uma
educação inclusiva que possa gerar transformação e cidadania, sem
preconceito e discriminação. Refiro à inclusão social que o programa promoveu
na universidade.
Tais contribuições teóricas focalizam seu objeto de estudo na
identificação e na compreensão de problemas de uso da linguagem e das
práticas discursivas, discutindo-se a questão da diversidade, das políticas
públicas voltadas para o acesso e a permanência das comunidades populares,
da inclusão, educação e da relação dos estudantes com a universidade e com
o saber. Para Oliveira (2008, p. 11): “a linguagem constitui-se como elemento
essencial na identificação das mudanças sociais e das representações que se
constroem nos discursos/enunciados”. Assim, no contexto da democratização
da universidade pública e das desigualdades sociais, este trabalho reúne
questões da língua e discurso inscritas em práticas discursivas nessa
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instituição e que buscam reafirmar a linguagem e sua contribuição para a
produção de sentidos nos processos de usos linguísticos discursivos
determinados pela história (SILVA; TEIXEIRA, 2008; ZAGO, 2006; MAYORGA,
2010; CHARLOT, 1996; OLIVEIRA, 2007, 2008; MOITA-LOPES, 1993, 1994,
2003, 2004, 2006, 2009).

3.1 Linguagem e práticas discursivas inclusivas

No bojo de discussões subjacentes a noção de linguagem, há a
ressignificação do termo prática discursiva, ou seja, da ampliação da referida
noção. Assim, o conceito de práticas discursivas é discutido sob vários olhares,
entre eles como um conjunto de práticas discursivas e não discursivas,
reguladas por uma ordem do discurso que, por sua vez, determina aquilo que
pode e o que não pode ser dito, trazendo implicações nas relações entre
linguagem,

sujeito, realidade

e alteridade

como

quaisquer atividades

discursivas relacionadas a realidade da qual emergem. Ou como qualquer
atividade discursiva, entendida esta última como um acontecimento de caráter
social e histórico que, tomada como objeto de estudo, possibilita compreender
como o discurso constitui e representa a vida social em todas as suas esferas.
Esse conceito de prática discursiva implica uma relação concreta com a
realidade social enquanto atividade discursiva conforme Foucault (2005);
Oliveira (2009) e Moita-Lopes(1993).
Desse modo, na área dos estudos da linguagem, em estreita relação
com a educação, posso dizer que se torna relevante focalizar a linguagem
enquanto uma prática discursiva da sociedade. Inspirada em formulações do
Círculo de Bakhtin e suas contribuições, Oliveira (2009, p. 3) discute o conceito
de práticas discursivas, revisitando tais noções na construção do conhecimento
nas Ciências Humanas. Para ela, tais práticas referem-se a “qualquer atividade
discursiva que, independentemente da vertente teórica, implique uma
imprescindível relação com a realidade concreta na qual essas práticas
emergem”. Além disso, mostra em que medida os construtos dos autores do
Círculo de Bakhtin trazem construções para o estudo das práticas discursivas
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na atualidade, o lugar de onde emergem, sua relação com a linguagem na
constituição do sujeito e na alteridade, assim:
[…] concretamente, diríamos que hoje a noção de prática
discursiva pode se referir a qualquer atividade discursiva que,
independentemente da vertente teórica, implique uma
imprescindível relação com a realidade concreta na qual essas
práticas emergem (OLIVEIRA, 2009, p. 3)

Desse modo, tece-se uma reflexão sobre as questões das práticas
discursivas e sua relação com o mundo, a vida, o sujeito e a alteridade. Ela
acrescenta: “Assim pensado, o conceito circula no âmbito dos estudos da
linguagem, sendo utilizado no estudo de outras práticas discursivas que não
apenas aquelas produzidas no campo da ciência” (OLIVEIRA, 2009, p. 3).
Desse modo, vejo o Programa Conexões de Saberes e seus habitantes
como uma prática discursiva na produção de sentido, no compromisso de
fortalecer a cidadania e a construção universitária, a partir das práticas sociais
dos estudantes de origem de comunidades populares, na sua relação com o
discurso, a história, a linguagem e com o conhecimento. Esse conhecimento, o
saber científico, é afetado pela presença dos estudantes de origem popular na
universidade, que faz a própria universidade repense não somente os seus
saberes, mas também a sua gestão e a produção do conhecimento em
perspectiva de múltiplos olhares.
De acordo com Spink e Medrado (2000, p. 45), tais práticas discursivas
“remetem, por sua vez, aos momentos de ressignificações, de rupturas de
produção de sentido, ou seja, corresponde aos momentos ativos do uso da
linguagem, nos quais convivem tanto a ordem como a diversidade”. Tais
autores veem o sentido como uma construção social, coletiva e interativa na
dinâmica social.
O conceito de práticas discursivas em Foucault (2005), como um campo
de projetos, pela definição de uma perspectiva legítima para o sujeito de
conhecimento, pela fixação de normas para elaboração de conceitos e teorias,
para o autor, designam:
[…] um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre
determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma
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dada época e para uma determinada área social, econômica,
geográfica ou linguística, as condições de exercício da função
enunciativa (FOUCAULT, 2005, p. 133)

Nesse sentido, interessa pensar as práticas discursivas não como
meramente um canal para a fabricação de discursos. A afirmativa de Foucault
em seu Resumo dos Cursos do Collège de France (1970-1982) de que “as
práticas discursivas caracterizam-se pelo recorte de um campo de projetos,
pela definição de uma perspectiva legítima para o sujeito de conhecimento,
pela fixação de normas para a elaboração de conceitos e teorias” me leva a
pensar as práticas discursivas ligadas a um conjunto de transformações por
vezes complexo nas relações sociais em que são produzidas tais práticas.
Esse pensamento me permite traçar um diálogo entre a linguagem
perpassada por um olhar discursivo, pois se compreende o discurso do
Programa Conexões de Saberes por meio dos sujeitos sociais dele
participantes em sua historicidade, articulando-se o linguístico com a História.
A respeito desse sujeito:

O sujeito é sempre e, ao mesmo tempo, sujeito de ideologia e
sujeito do desejo inconsciente e isso tem a ver com o fato de
nossos corpos serem atravessados pela linguagem antes de
qualquer cogitação (PAUL HENRY, 1992, p.188).

Tomo a materialidade histórica da linguagem que o perpassa inscrita em
textos, na compreensão de sua relação com a memória discursiva e o modo de
produção de sentido. Estes, concebidos como unidades de interpretação e
análise.
Nesse contexto, essa investigação caminha pelo viés discursivo e da
linguagem como prática social, a partir das formulações de uma teoria do
discurso para o entendimento das práticas discursivas institucionalizadas na
ordem do discurso atual e que perpassam relações de linguagem, de sujeito e
de alteridade. No contexto da presente pesquisa, concebo as práticas
discursivas como definidas pela história. Essas práticas geram sentidos por
intermédio da linguagem, do simbólico e da representação por meio dos quais
são produzidas (PÊCHEUX, 1997; FOUCAULT, 2005; OLIVEIRA, 2009).
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Numa abordagem de pesquisa qualitativa, estudo a natureza da
interação pela linguagem, partindo do pressuposto de que é na interação com o
outro que as relações intersubjetivas são social e culturalmente situadas.
Penso na indissociabilidade entre os procedimentos teóricos e analíticos,
extraindo algumas noções-chave para a análise dos dados. Diante do exposto,
finalizo esta parte, afirmando, com essa concepção, que a linguagem e as
práticas discursivas perpassam o discurso e a produção de sentido e, sobre
estas, trato a seguir.

3.2 Discurso e produção de sentidos

Para o entendimento sobre discurso e produção de sentido, tomo os
estudos da perspectiva da AD francesa, entre outros que discutem noções
como práticas discursivas, interdiscurso, memória discursiva e produção de
sentido, cuja escolha se fez a partir de estudos discursivos aos quais me
associo, Pêcheux (1993, 1997, 1999, 2002); Foucault (2005); Orlandi (1999,
2004, 2005); Gregolin (2001, 2004, 2006); Courtine (1981).
A AD é um campo do saber nascida na França, em 1960, e que
ultrapassou o limite geográfico de sua emergência, chegou ao Brasil desde o
fim dos anos 1970, inscrevendo em nosso solo a sua história e descobrindo um
amplo campo de encontros e confrontos, remontando em pesquisas e quebra
de paradigmas no modo de investigar a linguagem.
Michel Pêcheux, para quem o objeto de estudo é o discurso, é o
fundador da AD. Para tanto, ao começar o trabalho de uma Análise Automática
do Discurso (1969), apoiando-se sobre o político, ao dizer que o instrumento da
prática política é o discurso para transformar as relações sociais, Pêcheux, no
bojo de um estruturalismo que rompe com uma visão reducionista da
linguagem, enquanto instrumento de comunicação, relaciona sujeito, discurso e
ideologia. Ao estabelecer essa ligação entre linguagem e ideologia, Pêcheux
introduz o termo discurso, entendido não necessariamente como uma
transmissão de informação entre interlocutores, mas, sim, como efeito de
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sentidos entre interlocutores. Isso quer dizer que um discurso é sempre
processado em dadas condições de produção.
A AD, caracterizada pela emergência geográfica e temporal, apoiada no
político

e

numa

teoria

do

discurso,

constitui-se

e

desdobra-se

epistemologicamente a partir da década de 1960, na França, com base no
pensamento do filósofo Michel Pêcheux (1969), que queria transformar a
prática nas Ciências Sociais. A AD de linha francesa nasce preocupada em
pensar o objeto discurso e os instrumentos para a sua análise. Seu trabalho
articula-se com:
1) o Materialismo Histórico - como teoria das formações sociais e de
suas transformações, compreendida aí a teoria das ideologias;
2) com a Linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos
processos de enunciação; e
3) com a Teoria do Discurso - como teoria da determinação histórica dos
processos semânticos.
Pêcheux, ao vislumbrar a incompletude do objeto discursivo, propôs
buscar em outras disciplinas contribuições teóricas que somassem para a
sustentação dessa corrente francesa. Sobre o surgimento da AD:

O projeto de Michel Pêcheux nasceu na conjuntura dos anos
de 1960, sob o signo da articulação entre a linguística, o
materialismo histórico e a psicanálise. Ele, progressivamente, o
amadureceu, explicitou, retificou. Seu percurso encontra em
cheio a virada da conjuntura teórica que se avoluma na França
a partir de 1975. Crítica da teoria e das coerências
globalizantes, desestabilização das positividades, de um lado.
Retorno do sujeito, derivas na direção do vivido e do indivíduo,
de outro. Deslizamento da política para o espetáculo! Era a
grande quebra. Deixávamos o tempo da “luta de classes na
teoria” para entrar no do “debate”. Neste novo contexto, Michel
Pêcheux tentou, até o limite do possível, re-pensar tudo o que
o discurso, enquanto conceito ligado a um dispositivo,
designava para ele (MALDIDIER, 2003, p. 16).

Desse modo, seus dispositivos apreendem a língua inscrita na história a
partir do quadro epistemológico que concentra essas três regiões do
conhecimento: o Materialismo Histórico, a Linguística e a Teoria do Discurso.
Na visão da AD, o discurso é entendido como “efeito de sentidos entre
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interlocutores e é sempre pronunciado a partir de condições de produção”
(PÊCHEUX, 1969, p. 82). Essas regiões do conhecimento científico são
atravessadas e articuladas por uma teoria da subjetividade de caráter
psicanalítico. Assim, do questionamento sobre a linguística saussureana à
construção de uma teoria do discurso, a contribuição de Pêcheux e de seus
colaboradores concorre para a formulação de discurso como um processo no
qual se devem analisar as condições de sua produção, determinadas pelo seu
caráter sócio-histórico que mobiliza o interdiscurso e a memória discursiva.
Sobre essa especificidade:

A vantagem de trabalhar com um dispositivo teórico como o da
análise de discurso é que levamos em conta a linguagem
enquanto estrutura e acontecimento e em consequência
podemos trabalhar com esses aspectos que tocam a ordem, a
regra, mas também o acaso, o equívoco, a forma histórica da
significação na compreensão de cada gesto de interpretação
(ORLANDI, 2005, p. 29).

A AD entende o discurso como um acontecimento histórico e social.
Para a reflexão sobre o discurso do Programa Conexões de Saberes, é no
funcionamento discursivo que os sentidos são produzidos e dependem do
interdiscurso e da memória em um determinado momento. Segundo Gregolin
(2006, p. 3), analisar discursos, tomando como base o acontecimento
discursivo em sua heterogeneidade, implica priorizar a descrição da
materialidade discursiva, e essa descrição é operada simultaneamente à
interpretação. Ao compreender o objeto discurso, levando em conta a língua, a
história e o sujeito, a AD difunde a sua prática. Atualmente a AD “[...] passa por
um momento de revisões em conceitos até bem pouco tempo bastante
assentados”. Estudiosos/as releem os escritos pecheutianos datados do
começo dos anos 1980, abstraindo conceitos e vendo possibilidades de se
fazer análise de discursos na atualidade. A esse respeito:

[...] a revisão da teoria e da metodologia desse período, ligavase às seguintes transformações na AD francesa: a) a
incorporação da ideia de heterogeneidade discursiva [...]. b) a
análise das articulações entre o discurso e a memória
discursiva, c) a análise das relações entre o discursivo e o
histórico, d) a mudança no corpus de análise – de textos
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consagrados e escritos para produções orais e cotidianas. e) a
mudança nos procedimentos de análise que fez explodir a ideia
de máquina discursiva (GREGOLIN, 2006, p. 20).

O discurso produz efeito de sentido sobre a avaliação das condições de
acesso e democratização do ensino superior. Entende-se esse discurso
enquanto estrutura e acontecimento. Tal discurso produz sentido no nível do
simbólico, posicionando os estudantes enquanto sujeitos nas relações sociais
(PÊCHEUX, 2002). Registro que o discurso e a produção de sentido imbricam
uma região do interdiscurso e de uma memória discursiva cuja compreensão
passo agora a apresentar.

3.3 Formação discursiva, interdiscurso e memória

Na AD, noções-chave são a formação discursiva, o interdiscurso e a
memória discursiva. Tais dispositivos apresentam possibilidades para a
interpretação do discurso do Programa Conexões de Saberes, na sua
intrínseca relação com a linguagem e com a História. Para Navarro (2006, p.
68), um dos desafios do trabalho do pesquisador é saber escolher os conceitos
e os métodos. Foi pensando nesse desafio que elegi a base teórica e o método
da AD para amparar essa pesquisa. Convém ressaltar que os conceitos do
interdiscurso e da memória discursiva mobilizados nesse arcabouço teórico se
expandem, se reconfiguram na atualidade e contribuem para a compreensão
dos diversos discursos que circulam e produzem sentidos na sociedade. Em
AD, essas noções são constituídas numa teia de relações que envolvem a
teoria e a análise. Para a AD, as etapas da descrição e da interpretação são
fundamentais para se chegar à análise do objeto. É preciso descrever o gesto
de interpretação a fim de compreender o funcionamento discursivo. Entende-se
que a “interpretação está presente em toda e qualquer manifestação da
linguagem. Não há sentido sem interpretação” (ORLANDI, 2004, p. 9).
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De modo que é importante pensar em diferentes gestos de
interpretação, tendo em vista que a própria linguagem se apresenta de
variadas formas e sob variadas materialidades. Conforme Orlandi (2004), o
gesto de interpretação acontece na relação interdiscurso e memória discursiva,
pois desse funcionamento discursivo emergem lugares heterogêneos e
múltiplos discursos, essa interpretação:

[...] não se limita à decodificação dos signos, nem se restringe
ao desvendamento de sentidos exteriores ao texto. Ela é as
duas coisas ao mesmo tempo: a leitura dos vestígios que
exibem a rede de discursos que envolvem os sentidos, que
leva a outros textos, que estão sempre à procura de suas
fontes, em suas citações, em suas glosas, em seus
comentários (GREGOLIN, 2001, p. 61).

Segundo Courtine (2006, p. 7): “O campo da análise do discurso é,
então, o lugar de múltiplas tensões. Ela está dividida entre algumas maneiras
de trabalhar que a arrastam para a linguística e outras que a orientam para o
lado da história”. Isto me move a pensar sobre uma teoria do discurso, na
ordem da História, concebendo a linguagem desse discurso do Programa
Conexões de Saberes enquanto estrutura e acontecimento. Enquanto
metodologia e ao mesmo tempo teoria, a AD trabalha com o discurso nas suas
condições de produção e apresenta-o como lugar de possibilidades de
sentidos. Sendo assim, compreende que os discursos circulam a partir dos
sujeitos e da situação. Nessa perspectiva discursiva, a abordagem pressupõe
que “há um real da língua e um real da história”. Para ele:

O projeto de uma análise dos discursos que restitui à
discursividade sua espessura histórica não está, entretanto,
ultrapassado. Mas, ele deve ser repensado em função dos
resultados aos quais ele conduziu, das dificuldades que ele
encontrou, dos impasses nos quais ele se enredou. Parece-me,
particularmente, que esse projeto poderá administrar a análise
das representações compostas por discursos, imagens e
práticas (COURTINE, 2006, p. 18):

No Brasil, a AD solidificou-se a partir dos anos 1970 como um profícuo
campo de pesquisa a produzir diversos trabalhos acadêmicos no seio dos
estudos da linguagem. Essas pesquisas, de acordo com Ferreira (2005, p. 21),
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tomam como objeto de interesse materiais que vão desde o campo verbal e
não-verbal às temáticas sociais e aos diferentes discursos, sejam eles,
religiosos, jurídicos, científicos ou cotidianos. Em seu desenvolvimento, a AD
articula a História e a memória discursiva, entrecruzando língua, História e
discurso. Isto quer dizer que compreende a linguagem como uma mediação
necessária entre o homem e a realidade que o circunda. E essa mediação é
feita pelo discurso. Nessa perspectiva, a AD entende o discurso como um
acontecimento histórico e social.
Pêcheux (1969, p. 82), até o seu desaparecimento no início dos anos
1980, dedicou-se a empreender uma teoria do discurso, concebendo que o
discurso não é apenas uma transmissão de informação, mas também efeito de
sentidos entre interlocutores. Para Pêcheux, todo discurso é sempre
processado em determinadas condições de produção. Isso tocou-nos a olhar
para as práticas do Programa Conexões de Saberes a partir de uma teoria do
discurso, na ordem da História, vendo esse discurso, enquanto estrutura e
acontecimento. Valendo-se mais uma vez para dizer o que foi o objeto
discurso:
O “discurso” me parece, em Michel Pêcheux, um verdadeiro
“nó”. Não é jamais um objeto primeiro ou empírico. É o lugar
teórico em que se intrincam literalmente todas suas grandes
questões sobre a língua, a história, o sujeito. A originalidade da
aventura teórica do discurso prende-se ao fato que ela se
desenvolve no duplo plano do pensamento teórico e do
dispositivo da análise de discurso, que é seu instrumento.
Michel Pêcheux esteve ao mesmo tempo do lado da teoria do
discurso e do lado da análise de discurso. Minha história de
seu itinerário, através dos textos de que proponho a leitura, não
se identificará à história da análise de discurso. No entanto,
encontrar-se-á com ela, fora de preocupações muito técnicas
(MALDIDIER, 2003, p. 15-16).

Pêcheux começa, de fato, a trazer a problemática do discurso, longe de
pensá-lo como algo empírico ou como texto. Começa-se a elaboração de uma
conceptualização para este e a preconizar a impossibilidade de se pensar em
AD sem ancorá-la em uma teoria do sujeito. A reflexão desenvolvida sobre a
questão do sujeito, desde a sua formulação, em 1969, aos dias atuais, se dá na
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complexidade e na tensão, aspectos inerentes ao próprio nascimento e
deslocamentos no espaço da AD.
Registre-se aqui o caráter desse sujeito em sua relação com a
linguagem. Pois, de um sujeito excluído, descartado, à margem, a um sujeito
descentrado, fragmentado, assujeitado, no sentido althusseriano, isto é,
interpelado ideologicamente em suas condições de produção, ou seja, naquilo
que lhe é exterior, temos na visão de Paul Henry (1992) que: “o sujeito é
sempre, e ao mesmo tempo, sujeito da ideologia e sujeito do desejo
inconsciente, e isso tem a ver com o fato de nossos corpos serem
atravessados pela linguagem antes de qualquer cogitação” (p. 188).
A AD passa pelas três épocas conhecidas como AD 1ª época (19691975), AD 2ª época (1975-1980) e AD 3ª época (1980-1983). Foram momentos
de constantes elaborações, reflexões, refacções teóricas e políticas que
concorrem para a solidificação de seu edifício, cujos pilares de sustentação,
integram língua e História nos processos discursivos, estes designam o estudo
das ligações linguísticas e das condições de produção dos discursos
(PÊCHEUX, 1993, pp. 311-319). Nessas diferentes etapas, tem-se a reflexão
empreendida sobre a teoria, o método e os procedimentos analíticos da AD e
de seu fundador, concebia o discurso como “o lugar teórico em que se
intrincam literalmente todas suas grandes questões sobre a língua, a história, o
sujeito” (MALDIDIER, 2003, p.15). De acordo com Gregolin (2004), tais
discussões têm suas bases fincadas em Pêcheux, Foucault, Bakhtin e a Nova
História, sob a tríade do pensamento de Marx-Saussure-Freud, que influenciou
na construção do projeto da AD.
De modo sintetizado, a primeira época, denominada por Maldidier (2003)
de “O tempo das grandes construções ou da aventura teórica” (1969-1975),
admitia o gesto de reunir um número de traços discursivos produzidos no
domínio de uma única máquina discursiva, consequentemente partindo de um
corpus fechado, estável e homogêneo:
[…] considerado por Pêcheux como a ‘primeira época da AD’,
fortemente inspirado no estruturalismo, mas já com
preocupação semântica, foi um marco que permitiu a
passagem da análise linguística para as relações do processo
discursivo (GREGOLIN, 2001, p. 11).
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Na segunda época, a qual Maldidier (2003) chama “dos tateamentos”
(1976-1979), começa-se a olhar diferentemente para o objeto discurso com a
introdução das noções de formação discursiva e de interdiscurso que
produzem o fechamento da máquina discursiva.
Por sua vez, na terceira época, como designa Maldidier (2003) de “o
tempo da desconstrução dirigida” (1980-1983), é o momento em que se
acentua o desmonte total da máquina discursiva, na emergência de novos
procedimentos da AD e de pesquisas que estudem o discurso em sua
heterogeneidade. A partir dessa fase, têm-se as questões pertinentes ao
discurso não mais como uma estrutura, mas como um acontecimento.
O acontecimento, no dizer de Gregolin (2006, p. 27), é arquitetado na
emergência de enunciados intercambiáveis que produzem sentidos. A autora
afirma: “em sua natureza de acontecimento o enunciado é a unidade central
agenciada na teoria do discurso”. Para Pêcheux (2002, p. 53): “todo enunciado,
toda sequência de enunciados é, pois, linguisticamente descritível como uma
série de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar à interpretação”. É assim
que Pêcheux (2002) em O discurso: estrutura ou acontecimento apresenta uma
reflexão acerca do discurso enquanto estrutura e acontecimento a partir do
trabalho com um enunciado “On a gagné” (ganhamos), que emergiu no
contexto francês na vitória de F. Mitterand. Esse enunciado é tomado por
Pêcheux relacionado ao acontecimento, colocando em jogo o estatuto da
discursividade.
Esse enunciado pronunciado por franceses em 1981 foi deslocado do
esporte para a política. “On a gagné” constitui a retomada direta, no espaço do
acontecimento político, do grito coletivo dos torcedores de uma partida
esportiva, cuja equipe acaba de ganhar” (PÊCHEUX, 2002, p. 21). Tal
enunciado faz trabalhar, pelas retomadas, deslocamentos, inversões dentro do
campo político, o acontecimento na atualidade e no espaço de memória que
ele convoca. Todavia, o acontecimento é opaco, inscrito na obliquidade de sua
denominação que são os enunciados.
O acontecimento discursivo estabelece relação com a enunciação, como
algo que não se repete e relaciona-se também com a História, para a qual o
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acontecimento é como se fosse a mola propulsora. Por essas razões, o
acontecimento é uma noção-chave para a AD.
Outra noção essencial é a de formação discursiva, reinterpretada de
Foucault e descrita por Pêcheux (1975, p. 188), como “aquilo que pode e deve
ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto,
de uma exposição, de um programa, etc.) a partir de uma posição dada na
conjuntura social”. Não é pretensão aqui fazer análise e comparações de como
essa noção se caracteriza e as suas condições entre os autores da AD.
Importa destacar a importância da formação discursiva e o que esta traz para o
entendimento do discurso, articulalndo ideologia e História. Desse modo, o
sentido dos enunciados pronunciados pelos estudantes do Programa
Conexões de Saberes produz sentido na formação discursiva que os constitui e
nesta ganha sentido.
Nessa visão, analiso o Programa Conexões de Saberes como um
acontecimento discursivo em sua irrupção na atualidade que produz efeitos de
sentido acerca das políticas de acesso e permanência de estudantes populares
na universidade, congregando uma memória discursiva. No dizer de Charlot
(2000), consideram-se alunos populares aqueles oriundos de famílias
pertencentes às posições dominadas na sociedade e que vivem em situação
de vulnerabilidade social.
A memória discursiva é um conceito introduzido na década de 1980 por
Courtine (1981). Esse estudioso analisou o discurso político comunista
endereçado aos cristãos. Para Courtine, a memória discursiva parece estar
implícita à análise das formações discursivas. Em estreita relação com o
pensamento de Foucault, temos:

Introduzimos assim a noção de memória discursiva na
problemática da análise do discurso político. Essa noção nos
parece subjacente à análise das FD que A arqueologia do
saber efetua: qualquer formulação tem em seu “domínio
associado” outras formulações, que ela repete, refuta,
transforma, denega..., isto é, em relação às quais ela produz
efeitos de memória específicos; mas qualquer formulação
mantém igualmente, com formulações com as quais coexiste
(seu “campo de concomitância”, diria FOUCAULT), ou que lhe
sucedem (seu “campo de antecipação”), relações cuja análise
inscreve necessariamente a questão da duração e a da
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pluralidade dos tempos históricos no coração dos problemas
que a utilização do conceito de FD coloca (COURTINE, 1981,
p. 52).

Dado que essa memória discursiva seria para Pêcheux (1999, p. 52) “[...]
aquilo que, em face de um texto que surge como acontecimento a ler, vem
restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos,
elementos citados e relatados, discursos-transversos, etc.)”, pensou-se que as
instâncias do interdiscurso auxiliam na leitura e interpretação, não psicológicas,
dos enunciados pronunciados pelos estudantes populares participantes do
Programa Conexões de Saberes, surgem como acontecimentos discursivos a
serem analisados na contemporaneidade.
Estes devem ser pensados nos interstícios discursivos como o lugar de
jogo de sentidos, do trabalho da linguagem e de funcionamento das questões
discursivas. Assim, ao analisar-se essa materialidade do Programa Conexões
de Saberes, como para quem e em que circunstâncias algo é dito, estar-se-á
apreendendo o interdiscurso e a memória discursiva como esses lugares de
encontros, discussões, estabelecimento de relações com a língua, com o
sujeito, com a História e com a ideologia para a produção de efeitos de sentido.
Nesse trabalho objetivando descrever e interpretar os sentidos que atravessam
o discurso do Programa Conexões de Saberes, também penso que:

[...] uma memória não poderia ser concebida como uma esfera
plana, cujas bordas seriam transcendentais históricos e cujo
conteúdo seria um sentido homogêneo, acumulado ao modo de
um reservatório: é necessariamente um espaço móvel de
divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de
conflitos de regularização. Um espaço de desdobramentos,
réplicas, polêmicas e contra-discursos (PÊCHEUX, 1999, p.
56).

Pêcheux (1999) leva a entender que a memória discursiva não é algo
atribuído à esfera psicológica. Mas é uma memória produzindo sentido, uma
vez que todo discurso traz consigo a memória de outros discursos. Segundo o
autor, a memória é então o espaço nos domínios das divisões, do conflito, de
deslocamentos e de desdobramentos, isto é, a memória não é algo dado
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linearmente. A memória discursiva assume um papel importante para a
reflexão e a compreensão dos efeitos de sentido no/do discurso.
Para a AD, a memória não é algo individual. Ela deve ser entendida “nos
sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em
práticas” (PÊCHEUX, 1999, p. 50). Em uma de suas mais conhecidas e citadas
referências sobre o assunto, em O Papel da memória:

memória deve ser entendida aqui não no sentido diretamente
psicologista da ‘memória individual’, mas nos sentidos
entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita
em práticas e da memória construída do historiador
(PÊCHEUX, 1999, p. 50).

Para Orlandi (2005, p. 180), a memória é o que ela chama de
interdiscurso. Isto é, o “saber discursivo, a memória do dizer, e sobre a qual
não temos controle”. Algo foi dito e depois esquecido e que “fica como um jádito sobre o qual os nossos sentidos se constroem”. À maneira de Pêcheux:
[...] não é o enunciado em sua forma empírica que fica na
memória, mas a sua imagem enunciativa, ou seja, sua forma
histórica. Isto por si já nos indica que em se tratando do
simbólico a memória não tem de ser fiel, nem caminhar em
linha reta. A relação é indireta e permeada por fatores históricocontextuais, ou seja, deriva das condições de produção do
enunciado, das relações de sentido e de forças que o
caracterizam, em formações imaginárias. São espaços de
memória descontínuos. Constituem-se em trajetos das redes
de filiação histórica que enformam (dão forma) à
interpretações. São parte do nosso imaginário social de ser
brasileiro. Compõem as coisas a saber, no funcionamento
histórico do simbólico: o que delimita o dizível, o significável, na
relação com o interdiscurso (memória do dizer) (ORLANDI,
2002, p. 25).

Logo, ao tomar esses discursos como elementos de significações e
lugar da produção de saberes, implica em observar o multiculturalismo, o
acontecimento

do

jogo

das

diferenças,

da

subjetividade

na

cultura

contemporânea, “[...] o multiculturalismo desde sua origem aparece como
princípio ético que tem orientado a ação de grupos culturalmente dominados,
aos quais foi negado o direito de preservarem suas características culturais.”
(GONÇALVES, SILVA, 2006, p. 17). Assim, trato das relações intersubjetivas
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constitutivas da linguagem e do discurso do Programa Conexões de Saberes e
de estudantes bolsistas, tomando para análise a materialidade linguísticodiscursiva por eles produzida, que é atravessada por discursos outros. Desse
modo, descrevo os enunciados na:

singularidade de sua situação, a condição de sua existência,
sua correlação com outros enunciados, em suma, qual é a
natureza de sua singular existência, que vem à tona em um
momento histórico e particular (GREGOLIN, 2006, p. 27).

Isto quer dizer que exploro o tema linguagem e diversidade inerentes à
subjetividade de sujeitos na sociedade. Nesse sentido, pressuponho que “a
linguagem, as narrativas, os textos, os discursos não apenas descrevem ou
falam sobre as coisas, ao fazer isso eles instituem as coisas, inventando sua
identidade” (COSTA, 2001, p. 32).
Nessa pesquisa levo em consideração que as noções apresentadas me
ajudam na análise a ser empreendida e não intentam esgotar-se, dado que
estão em constante movimento de reconfigurações. A seguir, trato sobre a
desigualdade de acesso e permanência na universidade.

72

4 DESIGUALDADE DE ACESSO E PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE

Vivemos numa sociedade dividida em classes, onde uma
minoria tem certos privilégios, impedindo que a maioria usufrua
dos bens produzidos, e entre esses bens está a educação da
qual é excluída grande parte da população. Digo isso porque
vivencio essa opressão presente no sistema educacional
brasileiro (SOUZA e SILVA, BARBOSA, SOUSA, 2009, p. 59).

Q

uero agora apresentar algumas questões e conceituações gerais
acerca das políticas públicas e ações afirmativas. Dentro desse

delineamento, a proposta de discussão do Programa Conexões de Saberes
como parte de uma política pública de ação afirmativa, com base na construção
dessa

experiência

na

universidade

brasileira,

seu

processo

de

institucionalização e espaço de conquista pela diminuição das desigualdades
sociais. Isto me coloca diante dos discursos, do ponto de vista dos estudantes,
que narram suas experiências e trajetórias de construção de ações voltadas
para compreender que, as políticas públicas afirmativas são medidas urgentes
para assegurar a igualdade de oportunidades aos estudantes no ensino
superior. Aqui, concebo o Programa como uma política de ampliação de
oportunidades para os estudantes de espaços populares, oriundos de escolas
públicas na universidade, sem desconsiderar as políticas universalistas
(SPOSITO, 2008).

4.1 Políticas públicas e ações afirmativas

O estudo sobre as políticas públicas vem conquistando espaço em
diferentes ambientes, acadêmico da graduação e pós-graduação, na área de
Ciências Sociais, da Sociologia, Economia, Administração, de Economia
Política e Ciência Política, tendo sua origem na década de 1950, nos Estados
Unidos, no contexto econômico, financeiro e social em que se evidenciou o
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papel de poder público ante aos problemas. Diferentemente da tradição
europeia, que centrava mais na análise sobre o papel do Estado e de suas
instituições, as políticas públicas nos Estados Unidos surgem no meio
acadêmico, tendo como precursores Laswell, Simon, Lindblom e Easton.
No Brasil, onde há uma busca por políticas de cunho mais participativo,
a

temática

foi

impulsionada

nos

fins

dos

anos

1980,

quando

da

redemocratização do país e da gestão pública do orçamento (GELINSKI;
SEIBEL, 2008). Apontando que as políticas públicas ganharam atenção em
estudos acadêmicos e técnicos, Souza (2006, 2007) discute sobre políticas
públicas, importância e os fatores que contribuíram para a visibilidade da área
em países como o Brasil. O primeiro fator, a agenda dos governos passou a
adotar políticas restritivas de gasto; o segundo, as novas visões sobre as
políticas públicas; e o terceiro fator, a necessidade de formulação de políticas
que promovam desenvolvimento econômico e a inclusão social. A autora
sintetiza o estado da arte das políticas públicas em suas várias vertentes neoinstitucionalistas e analisa as políticas públicas, trazendo relevante contribuição
para a temática na pesquisa brasileira.
Visto como um ramo da ciência política que a ela não se resume, em
seu sentido formal, agregando contribuições advindas das áreas da economia,
política, sociologia, antropologia, geografia, planejamento, gestão e ciências
sociais aplicadas, o termo políticas públicas comporta um leque de acepções.
Citado por Souza (2006, 2007), Mead (1995) define política pública como um
“campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes
questões públicas”. Já para Lynn (1980), elas são “um conjunto específico de
ações do governo que irão produzir efeitos específicos”. Por sua vez, Peters
(1986) concebe a política pública como “a soma das atividades dos governos,
que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos
cidadãos.” Por fim, Dye (1984), sintetiza a definição de política pública “como
aquilo que o governo decide fazer ou não fazer”. Sendo, de acordo com a
autora, a definição de Laswell (1936;1958) a mais conhecida, “quem ganha, por
quê e que diferença faz”.
Citado por Souza (2006), Laswell (1936) introduziu a análise das
políticas públicas em diálogo com cientistas sociais, grupos e governo. Já
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Simon (1957) traz o conceito de racionalidade dos decisores públicos, que para
ele é sempre limitada. Questionando esses dois modelos, Lindblom (1959,
1979) defendeu outras variáveis, como relações de poder, papel das eleições,
burocracia, dentre outros. Já Easton (1965) trouxe a visão de políticas públicas
como sistema que possui relações entre formulações, seus resultados e
ambiente.
Quanto aos modelos, cabe apontar os principais tipos para a formulação
e análise das políticas públicas. Existe um tipo de política pública que
considera que o impacto da política está condicionado ao modo como o
problema é resolvido; o do incrementalismo, advindo que os recursos não
partem do zero; o ciclo da política pública, concebendo-se de forma dinâmica
um ciclo que vai desde a percepção e definição do problema, agenda,
programas e decisão, à implementação e avaliação. O modelo “Garbage Can”,
também denominado “lata de lixo”, por conceber que as alternativas aos
problemas e poucas soluções estivessem em uma lata de lixo. Outro modelo
apontado, o de coalização de defesa, que se opõe a esses dois últimos, por
compreender que este não dá conta das mudanças nas políticas públicas. Já o
modelo denominado de arenas sociais, entendidas como grupos com
demandas específicas, caracterizados em redes sociais, relações e trocas que
se estabelecem. O modelo do equilíbrio interrompido, no qual se pode entender
as estabilidades, instabilidades e interrupções trazendo mudanças às políticas.
Por fim, a existência dos modelos influenciados pelo gerencialismo público e
pelo ajuste fiscal, que buscariam a eficiência das políticas. Aqui não pretendo
explorar cada um deles, mas entender que o campo da linguagem enquanto
prática social precisa discutir e compreender que tais modelos contribuem para
o estímulo de novos estudos sobre a formulação de políticas públicas e a
construção da agenda governamental. Citado por Capella (2006), a agenda
governamental, para Kingdon, define-se como um “conjunto de assuntos sobre
os quais o governo e pessoas ligadas a ele concentram sua atenção num
determinado momento” (SOUZA 2006; CAPELLA, 2006; GELINSKI; SEIBEL,
2008; FREY, 2000).
Posso sintetizar sobre as políticas públicas e seus elementos essenciais
sobre o tema, que:
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A política pública permite distinguir entre o que o governo
pretende fazer e o que, de fato, faz. A política pública envolve
vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada
através dos governos, e não necessariamente se restringe a
participantes formais, já que os informais são também
importantes. A política pública é abrangência e não se limita a
leis e regas. A política pública é uma ação intencional, com
objetivos a serem alcançados. A política pública, embora tenha
impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo. A
política pública envolve processos subsequentes após sua
decisão e proposição, ou seja, implica também implementação,
execução e avaliação (SOUZA, 2006, p. 36).

Como se pode perceber, por meio desta síntese, as políticas públicas
envolvem a política pública em si, a política e a sociedade, bem como as
instituições em que estas são executadas. Assim, toda política pública está
centrada em um problema que se almeja corrigir e se traduz em programas,
projetos e planos, levando-se em consideração na formulação, o papel do
Estado, de quem elabora as políticas e de como são definidas.
A história das políticas públicas da educação relaciona-se à melhoria
dos serviços públicos e estatais. Martins (2013) afirma que os estudos em
políticas educacionais centram o foco na avaliação de programas e projetos,
lançando mão de outras fontes teóricas, não focalizadas essencialmente nas
políticas públicas.
No que diz respeito às políticas educacionais, estas vêm se
configurando como um campo de investigação específico e em constante
crescimento. Mainardes; Ferreira; Tello (2011) apresentam as contribuições e
os limites, trazendo para este debate, em resumo, duas abordagens. A primeira
compreende as políticas que se inscrevem na visão pós-estruturalista, segundo
a qual existe uma necessidade de analisar o discurso das políticas, sendo
Stephen J. Ball um de seus principais articuladores. A segunda abordagem
reúne aqueles que se inscrevem em uma visão pluralista, ou seja, os que
defendem a política como uma arena onde há uma pluralidade de sujeitos. No
meu entendimento, uma política educacional deve olhar para a diversidade e
inclusão social, entendidas como construções sociais e políticas para o
exercício do direito à diferença a fim de que se possa avançar na compreensão
das desigualdades nesse âmbito. É nesse sentido que a discussão sobre as
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ações afirmativas vem ocupando um espaço de discussão teórica, análise e
implementação dentro das políticas públicas educacionais.
No contexto desta investigação, compreendo as chamadas ações
afirmativas como um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter
compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à
discriminação racial, de gênero e de origem nacional, bem como para corrigir
os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo
a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais
como a educação e o emprego (GOMES, 2003).
Tais políticas surgiram da luta pela independência dos países da África,
da Ásia, do Caribe e do Pacífico Sul. Esse conceito de políticas afirmativas teve
origem na Índia no começo do século XX marcada pela fragmentação social,
onde se propôs a representação diferenciada. Nos Estados Unidos, elas
surgem no início dos anos 1960 na luta por direitos civis.
As ações afirmativas na América Latina, diferente dos Estados Unidos,
com seu processo de libertação dos escravos, não considerou medidas
reparatórias. Assim, existe uma base política e social entre Brasil, Colômbia e
Equador que, pela sua história, resulta na organização de políticas públicas e
mudanças sociais, existindo diferentes situações em nações como Bolívia,
Peru, Uruguai, Paraguai, Argentina e o Chile, conforme Wedderbum (2005).
Tais ações afirmativas aparecem e têm oportunizado um amplo debate
na sociedade brasileira sobre a adoção de medidas para a promoção da
igualdade social e redução das injustiças sociais, comumente associadas ao
sistema de cotas para negros nas universidades brasileiras, mas que, na
verdade, envolve todo um conjunto de medidas amplas que se concretizam
desde o começo do século XX, em especial nos países asiáticos, africanos e
centro-americanos.
A respeito da discussão e análise da implantação de programas de ação
afirmativa, no Brasil, desde 2001, debatem-se questões em um contexto
específico, em que há uma inflexão na política em vários países da América
Latina com a abertura de governos democráticos. As ações visando a
aprimorar o modelo brasileiro no ensino superior, que devem cumprir os
princípios da legalidade, ou seja, harmonizar a ação afirmativa com a norma
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constitucional e a moralidade, que está relacionada aos valores sociais onde a
ação acontece. Compreendendo-se que o ponto central da ação afirmativa é a
igualdade substantiva, conceito que é entendido como a promoção da
igualdade de direitos e não somente a igualdade universal formal, qualifica-se
como substantiva, no sentido de a política buscar uma maior igualdade
substantiva. Isto é, quando a universalidade falha nesse sentido de igualdade,
perpetuando as desigualdades sociais, medidas podem ser adotadas. Assim,
essa é a caracterização da ação afirmativa, no sentido moral e legal (FERES
JÚNIOR; ZONINSEIN, 2008).
Nesse campo das políticas públicas para jovens no Brasil, assiste-se à
inauguração de um novo ciclo a partir da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva
para presidente do Brasil, cuja posse aconteceu em janeiro do ano de 2003.
Políticas nascidas da reivindicação e luta dos movimentos sociais, negro e
feminista, posteriormente envolvendo os indígenas e pessoas com deficiência,
resultou no reconhecimento da diversidade, que chamou a atenção para a
necessidade de pautar o combate ao preconceito. Pesquisadores fazem uma
análise de programas e projetos focados na diversidade, implementados pelo
MEC e que mostram o envolvimento com essa temática (RODRIGUES;
ABRAMOWICZ, 2011; MOEHLECKE, 2009).
O estudo sobre o Programa Conexões de Saberes tem sido abordado
em vários trabalhos no campo das Ciências Humanas e Sociais. No campo da
Linguística Aplicada, considero relevante e pertinente esse estudo pela reflexão
que produz sobre uma das primeiras iniciativas acadêmicas, com foco em
ações afirmativas desenvolvidas pelo MEC em universidades federais
brasileiras e que proporcionou um diálogo atravessando os espaços da
academia e da comunidade. Por isso escolhi os estudantes do Conexões de
Saberes como objeto de estudo, programa proposto pela sociedade civil, além
da perspectiva de historicizar o itinerário dos estudantes conexistas, no
contexto de debate do sistema público de ensino superior sobre a
democratização do acesso e permanência à universidade.
Situada na história, passo a presenciar a formulação de políticas
públicas afirmativas governamentais visando

garantir a

igualdade de

oportunidades na superação das desigualdades sociais que ainda persistem,
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sobremodo nas instituições de ensino superior. Nesse sentido, defendo uma
universidade popular e de qualidade, que busque possíveis respostas para os
desafios do presente, frente às demandas políticas, econômicas e sociais,
mesmo diante das crises que essa universidade atravessou e ainda atravessa.
Ações afirmativas são “políticas públicas destinadas a atender grupos sociais
que se encontram em condições de desvantagens ou vulnerabilidade social em
decorrência de fatores históricos, culturais e econômicos”. Dentre esses
grupos, os negros, indígenas, populações ribeirinhas, favelados, do campo,
entre outras (CASHMORE(2000, p. 31, apud FONSECA, 2009, p. 11).
A redemocratização do Brasil, na década de 1980, trouxe consigo muitas
lutas pela melhoria da educação no país. Por exemplo, a construção do Plano
Nacional de Educação (PNE), sancionado em 2014, documento representativo
com os passos estruturantes da ação governamental, em conjunto com a
sociedade civil, visando avanços na educação. Com metas e estratégias
elaboradas, em cuja proposição prevê a definição de políticas para a
superação das desigualdades educacionais, propõe elevar o acesso à
educação superior, assegurando a qualidade do ensino, objetivando saldar a
dívida histórica da educação brasileira com a sociedade.
Esse debate é fruto da mobilização de diversos fóruns, da sociedade
civil e de diversos organismos vinculados à educação. Esses movimentos
articulam a aprovação do PNE em prol de uma educação pública, gratuita, laica
e de qualidade. Além de lutar por uma universidade pública, não elitista, e não
excludente. Um desses organismos foi a Associação Nacional de Pósgraduação e Pesquisa em Educação (ANPED), que coordenou, como
representante
Democratização

das
do

instituições
Acesso,

de

pesquisa,

Permanência,

o

eixo

Avaliação,

quatro

sobre

Condições

de

Participação e Aprendizagem (2014). Para esta associação, o momento de luta
se traduz em um cenário para a superação das desigualdades sociais, bem
como para garantir o direito à diversidade.
Assim, situo que qualquer política pública não é neutra e ela mantém um
determinado ponto de vista, a partir daquilo que lhe interessa e trato sobre o
Programa Conexões de Saberes como parte de uma política pública de ação
afirmativa mais ampla voltada para a igualdade de oportunidades às classes
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desfavorecidas, em específico, aos estudantes de origem popular na
universidade. De acordo com Feres Júnior; Zoninsein (2008), a igualdade de
oportunidade é o mecanismo que busca a igualdade substantiva, é o sentido
normativo da ação afirmativa que é adotada diante da desigualdade e da
discriminação. A seguir discorro sobre a origem do Programa Conexões de
Saberes.

4.2 Programa Conexões de Saberes do MEC/SECADI

O Programa Conexões de Saberes é resultado da articulação entre
sociedade civil organizada e a universidade. Sua origem remonta à Rede de
Espaços de Universidades Populares (RUEP) e ao Observatório de Favela
(OF), fundado em 2001, a partir da implementação de experiências-piloto na
extensão universitária do MEC (Ministério da Educação), para depois adentrar
no espaço institucional da universidade brasileira. A RUEP proporcionou uma
atuação de estudantes de origem popular em comunidades do Rio de Janeiro,
em meados de 2003, por meio do programa do OF, no bairro da Maré. Tal
iniciativa foi primordial para que, ao final de 2004, o MEC efetivasse essa
política por meio da então Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade - SECAD/CGDI, que contou com 05 universidades brasileiras, a
saber: Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
em parceira com o OF.
Em 2005, o Programa Conexões de Saberes foi premiado pela
Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, na categoria Educação.
Nesse mesmo ano, o programa foi estendido a 09 universidades: UFAM,
UFBA, UFC, UFES, UFMS, UFPB, UFPR, UFRGS, UnB. Em 2006, a mais 18:
UFAC, UFAL, UFG, UFMA, UFMT, UFPI, UFRN, UFRPE, UNIVASF, UFRR,
UFRRJ, UFS, UFSC, UFSCar, UFT, UNIFAP, UNIR e UNIRIO. Em 2007,
ingressou a UFRB. E em 2009, UFERSA, uma das mais novas universidades
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do Brasil, UFCG, UNIFEI, UFU, UFRA e UFSM. Totalizando, 39 IFES parceiras
(SILVA, AVENDAÑO e CARVALHO, 2008; SANTOS, SANTOS e CARVALHO,
2011).
Assim, o Estado assume e instaura essa política de atuação visando a
construir formas mais amplas de responsabilidade social e democratização da
universidade, através da valorização de seus estudantes de origem popular e
de suas comunidades. De acordo com seus proponentes, o Programa
Conexões de Saberes objetivava as seguintes metas (SILVA; AVENDAÑO;
CARVALHO; 2009; BARBOSA; SOUZA e SILVA e SOUSA, 2010):


Elaboração de uma agenda política nas universidades
federais, visando à formulação de uma política nacional
de ações afirmativas destinadas à democratização do
acesso e da permanência de estudantes de origem
popular na universidade;



Ampliar e consolidar a formação acadêmica dos
universitários de origem popular como pesquisadores e
extensionistas, qualificando sua atuação do ponto de
vista social e técnico-científico em diferentes espaços
sociais, em especial, nas comunidades populares e na
universidade;



Desenvolver programas e projetos de extensão-ensinopesquisa que promovam o encontro e a troca de
saberes, experiências e práticas sociais entre as
comunidades populares e a universidade.

Para a consecução desses objetivos, frente aos desafios do presente, no
que diz respeito à proposição de políticas afirmativas para esses jovens
brasileiros na contemporaneidade, as universidades5 de diversas regiões do
Brasil passam a construir projetos e ações de funcionamento do Programa
Conexões de Saberes, a partir das diretrizes do MEC e de projetos de iniciativa
local que congregassem o diálogo e a troca de saberes entre a universidade e
as comunidades populares. A seguir, o quadro de evolução do programa até
2008:
5

A saber: FURG, UFAC, UFAL, UFAM, UFBA, UFC, UFCG, UFERSA, UFES, UFF,
UFMA, UFMG, UFMS, UFMT, UFPA, UFPB, UFPE, UFPI, UFRA, UFRB, UFRGS,
UFRJ, UFRN, UFRPE, UFRRJ, UFSC, UFSCAR, UFT, UFU, UNB, UNIFEI, UNILA,
UNIPAMPA, UNIRIO, UNIFAL-MG, UFPR, UnB
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Tabela 1 – Quadro de evolução do Programa até 2008
Conexão de Saberes — evolução
Universidades
Bolsistas
2004 (piloto)
5
75
2005
14
210
2006
26
520
2007
31
775
2008
33
2.200
Fonte: Arquivo do MEC. Disponível em http://portal.mec.gov.br, acesso em 24 mar.
2010.

O Programa Conexões de Saberes, segundo seus idealizadores, em
suas diretrizes, procurou cumprir com as atribuições de responder pela
formulação de políticas públicas para a valorização da diversidade e promoção
da equidade na educação, compondo um conjunto de medidas, nas dimensões
de uma política institucional para contribuir com a democratização do acesso e
permanência de estudantes de origem popular na universidade; de formação
acadêmica, com vistas à qualificação dos estudantes para atuar na extensão e
na pesquisa na universidade e sociedade; e na dimensão da interação com a
comunidade, na promoção de diálogos e troca de saberes. A esse respeito, o
Conexões de Saberes teve como eixo central o fortalecimento da pauta de
ações afirmativas na universidade, a qual será tratada a seguir quanto à
experiência da UFERSA.

4.3 A experiência da UFERSA na implantação do Programa

Resultado do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (REUNI)6, a Universidade Federal Rural
do Semi-Árido (UFERSA) nasceu da transformação da Escola Superior de
6

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação das Universidades Federais –
REUNI – foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, com a meta de
dobrar o número de alunos nos cursos de graduação em dez anos, a partir de 2008, e
permitir o ingresso de 680 mil alunos a mais nos cursos de graduação das Instituições
Federais de Educação Superior (RISTOFF, 2014).
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Agricultura de Mossoró (ESAM) por meio da Lei Nº 11.155/2005. Na UFERSA,
o Programa Conexões de Saberes teve início em 2010, tendo sido
desenvolvido por uma equipe formada por uma coordenação geral, que deveria
ser um professor da universidade com experiência na temática do programa,
preferencialmente, doutor e por uma coordenação adjunta, que foram
assumidas por docentes do Campus de Angicos, da área de Humanas. Além
da coordenação, os bolsistas e colaboradores voluntários, oriundos das
unidades acadêmicas, que passaram a contribuir com as atividades do
programa na universidade. Com execução financeira do Fundo Nacional de
Desenvolvimento
Coordenação

da

Geral

Educação
de

(FNDE),

Diversidade

com

(CGDI),

gestão
o

nacional

Programa

pela

beneficiou,

inicialmente, as condições de acesso e permanência de 50 estudantes da
graduação, sendo: 25 no Campus sede, em Mossoró e 25 no Campus de
Angicos. O programa consistiu na primeira experiência de ações afirmativas,
bem como um trabalho pioneiro na área de extensão na UFERSA, contando
com a realização de uma rede de ações de: estudos, ensino, pesquisa e
extensão que foram realizados na comunidade. Assim, pensar o acesso e a
permanência na universidade representa compreender o papel das políticas
para a democratização na educação superior.
Inserida na problemática que originou a presente pesquisa, a UFERSA é
uma das instituições públicas federais alcançadas pelo Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação das Universidades Federais (REUNI) e que tem
procurado buscar formas de ingresso e permanência de estudantes na
universidade. A UFERSA foi uma das primeiras IFES a adotar integralmente o
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em sua forma de ingresso. Assim,
entende-se esse espaço como um lugar de produção e circulação de discursos
e de identidades desses sujeitos.
A UFERSA ingressou no Programa Conexões de Saberes em 2009, por
meio do projeto aprovado teve a adesão inicial de 9 professores, que
integraram e colaboraram com a proposta, em atendimento à Chamada Pública
nº 11/MEC/SECAD/2009, que exigia experiência em projetos de extensão e/ou
pesquisa, na temática do programa. Assim, a universidade submeteu o projeto
ao MEC/SECADI, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC).
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Tendo assumido a coordenação geral, pela experiência com a temática,
durante o projeto de pesquisa vinculado à Faculdade de Letras e Artes (FALA) /
Grupo de Estudo do Discurso da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (GEDUERN), “Linguagem, Gênero e Raça: a construção discursiva das
identidades de estudantes negros/as na UERN.”
A proposta foi aprovada em junho de 2009 e a execução ocorreu pelo
período de dozes meses, de outubro de 2010 a outubro de 2011, no âmbito da
UFERSA, tendo experiências consideradas exitosas a partir de seus três
primeiros meses, no raio geográfico de sua atuação na região semiárida
potiguar, tendo como principal objetivo possibilitar o acesso e a permanência
de estudantes populares no ensino superior.
Assim, para a execução das ações de formação, ensino, extensão,
estudos e pesquisas, a experiência do Programa Conexões de Saberes na
UFERSA contou com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), da
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários

(PROAC), da Pró-Reitoria de

Planejamento (PROPLAD), do Campus de Angicos, de Mossoró e, por
conseguinte, de Caraúbas, raio geográfico de expansão da UFERSA. Apesar
das dificuldades e imprevistos iniciais, o projeto cumpriu seu cronograma,
abrangendo a ampla participação de membros e voluntários, constituindo uma
equipe de 21 profissionais, entre estes, professores e técnicos de 10
instituições parceiras e de mais de 100 estudantes populares beneficiados,
sem contabilizar com os estudantes das parcerias.
Na coordenação geral do Programa Conexões de Saberes, com a
oportunidade de conhecer a política nacional já em exercício nas IFES, desde
2004, vivenciei todo o processo de elaboração, de troca de experiências com
gestores, coordenação, equipe, estudantes e instituições parceiras. No intuito
de inserir a política na agenda a universidade, ocorreu todo um trabalho
coletivo de forma institucional em prol da temática de valorização e promoção
de políticas de igualdade, na interface com a questão da diversidade étnicoracial e de gênero na universidade.
O Programa Conexões de Saberes na UFERSA se deu articulado ao
Programa Nacional do MEC, então SECAD, cujos objetivos foram:
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a) ampliar a relação entre a universidade e os moradores de
espaços populares, assim como com suas instituições;
b) criar estruturas institucionais e pedagógicas adequadas à
permanência de estudantes de origem popular na
universidade e à democratização do acesso ao ensino
superior;
c) aprofundar a formação dos jovens universitários de origem
popular como pesquisadores/as e extensionistas, visando
sua intervenção qualificada em diferentes espaços sociais,
em particular, na universidade e em comunidades
populares;
d) coletar, sistematizar e analisar dados e informações sobre a
estrutura universitária e as condições de acesso e
permanência dos estudantes universitários de origem
popular nos cursos de graduação;
e) estimular a formação de novas lideranças capazes de
articular competência acadêmica com compromisso social.

O

Programa

Conexões

de

Saberes

nasce

no

anseio

pela

democratização do acesso ao ensino superior gratuito. Nesse sentido, a
proposta da UFERSA se articulou com as diretrizes do MEC e com os eixos do
Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-brasileira e Africana, que contempla um conjunto de ações com vistas a
enfrentar todas as formas de preconceito, racismo e discriminação e para
garantir o direito de aprender e a equidade educacional a fim de promover uma
educação mais justa e solidária.
O projeto Programa Conexões de Saberes /UFERSA foi amparado,
teoricamente, a partir dos dispositivos teóricos da Análise de Discurso de linha
francesa (AD), das contribuições dos Estudos Culturais acerca das identidades
sociais, em diálogo com os Estudos Educacionais e dos Estudos Sociais e
Humanos, na intersecção das dimensões de gênero, raça, sustentabilidade
ambiental em perspectiva discursiva. No bojo dessa fundamentação teórica,
foram desenvolvidos projetos de extensão, formação, estudos e pesquisas com
as comunidades populares a partir de três dimensões:

a) a Político-institucional, na criação e solidificação do
programa na agenda da universidade;
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b) a de Formação acadêmica e política, na qualificação dos
estudantes participantes do projeto;
c) e a de Interação entre comunidade e universidade, na
promoção de eventos e constante diálogo que se faz por
meio da linguagem e dos discursos de troca de saberes e
fazeres na indissociabilidade entre extensão, ensino e
pesquisa (SOUZA, 2003, 2007).

Nesse sentido, foi diagnosticada a necessidade de formação dos
estudantes sobre as práticas discursivas de promoção da igualdade social e do
acesso e permanência na universidade para a construção das identidades
sociais, na conjunção entre linguagem e História, nas relações de poder, nas
formas de inscrição e enunciação da subjetividade que constroem sentidos
identitários estudantis nos percursos de uma educação na diversidade.
Ao estudar o Programa Conexões de Saberes, compreendo sua
contribuição com a instituição ao aplicar o conhecimento produzido nas áreas
de atuação de seus participantes, a fim de trazer contribuições à discussão
sobre as políticas públicas positivas específicas para as camadas populares
viabilizando o permanente acesso e permanência na reafirmação e constituição
das identidades sociais ante as políticas de inclusão social e de permanência
de estudantes no cenário educacional brasileiro.
De acordo com as diretrizes do Conexões de Saberes, o projeto
pretendeu as ações de formação do estudante, extensão universitária e
estudos e pesquisa, com os objetivos gerais como: a) contribuir com a
formação de estudantes universitários de origem popular na universidade, b)
promover o acesso e a permanência efetiva de jovens provenientes de escolas
públicas. Além de objetivos específicos, como: a) fazer um diagnóstico social
objetivando um conhecimento mais aprofundado dos estudantes de origem
popular; b) desenvolver atividades de formação, pesquisa e extensão para
viabilizar o permanente diálogo entre comunidade acadêmica e comunidades
populares; c) realizar seminários locais e regionais, palestras, cursos, painéis,
oficinas e relato de experiências, congregando estudantes, docentes da
universidade e representantes de comunidades populares parceiras. A saber:
Na formação do estudante, foram realizadas ações visando a ampliar a
relação entre a universidade e a comunidade na formação de novas lideranças
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com compromisso acadêmico e social, conforme especificadas a seguir: 1)
Simpósio em Estudos sobre Identidades, objetivando discutir sobre as
identidades culturais na pós-modernidade; 2) Curso em Análise do Discurso e
Pesquisa Qualitativa: o que é e como se faz?, pretendendo subsidiar os
estudantes teoricamente para a pesquisa; 3) Curso Práticas discursivas e
igualdade racial: educação na diversidade visando a contribuir para a formação
de estudantes em prol da diversidade; 4) Educação Ambiental para capacitar
futuros profissionais na área de educação ambiental; 5) Ciclo de Palestras
sobre Meio Ambiente com o objetivo de sensibilizar a comunidade sobre a
importância do meio ambiente; 6) Ciclo de Palestras sobre diversidade
linguística e variacionista com vistas a discutir a importância do uso do dialeto
social dos falantes das comunidades populares.
Na

Extensão

Universitária,

as

ações

pretenderam

instaurar

o

permanente diálogo entre universidade e comunidade com acompanhamento e
avaliação participativa, conforme as ações abaixo especificadas: 1) Curso préuniversitário para estudantes da escola pública, polo Mossoró e polo Angicos
para fortalecer relações de formação para o novo Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) e ingresso de estudantes na universidade, bem como
potencializar habilidades culturais dos jovens participantes; 2) um evento de
lançamento do Programa Conexões de Saberes na UFERSA com o intuito de
divulgar e sensibilizar para as ações do programa; 3) uma reunião com equipe
para instalação e assinatura de termo de compromisso; 4) reunião com
entidades parceiras; 5) Seminário Local Conexão de Saberes; 6) Seminário
Regional Conexão de Saberes; 7) Criação do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros NEAB /UFERSA para estimular/realizar estudos e pesquisas
orientadas para as linhas de pesquisas do programa, além de colaborar na
formação de professores na temática, articulando educação básica e ensino
superior; 8) um Encontro Interno de acompanhamento e avaliação do programa
com vistas a desenvolver a política de acompanhamento e avaliação das
ações; 9) a participação em eventos científicos para divulgar e trocar
experiências do programa.
Nos Estudos e Pesquisas, as ações objetivaram desenvolver grupos de
trabalhos

para

a

proposição

e

avaliação

de

políticas

universitárias,
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particularmente de ação afirmativa de acesso e permanência de estudantes na
universidade. Para tanto, foram programadas as seguintes ações: 1) Pesquisa
“Conhecendo o perfil de estudantes de pertencimento negro de camadas
populares de Angicos”; 2) Pesquisa sobre estudantes surdos na região central
potiguar; 3) Diagnóstico da realidade social de territórios de Angicos; 4) Grupos
de Trabalho nas linhas do programa para possibilitar o debate sobre ações
afirmativas e populares na instituição; 5) Reuniões para pesquisa de dados e
divulgação, objetivando preparar os estudantes para a iniciação na pesquisa; 6)
Visita às comunidades de territórios populares para explorar o campo de
pesquisa; 7) Curso de Atualização Pedagógica sobre Novo Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) visando a contribuir para a atualização didáticopedagógica de professores que atuam no Ensino Médio.
Ações gerais foram programadas no cronograma do programa,
objetivando a implementação das ações de ensino, pesquisa e extensão, a
saber as seguintes atividades: 1) Mobilização para implantação do Programa;
2) Visita às escolas; 3) Seleção dos bolsistas; 4) Reunião interna de
planejamento das atividades do projeto; 5) Orientação dos bolsistas para a
prática de trabalho de campo e demais atividades; 6) Produção de livro para
divulgação de experiências de professores e estudantes do projeto, publicação
e lançamento de livro; 7) Oficinas de teatro; 8) Editoração e Produção de um
documentário de divulgação do Programa e das ações.
Todas

as

ações

foram

discutidas,

planejadas

e

executadas

coletivamente no âmbito da UFERSA, em diálogo com as instituições parceiras
do programa, gestores, equipe do projeto, professores, estudantes, técnicos e
colaboradores.
A realização de visita aos territórios de camadas populares em Angicos
e Mossoró foi feita em conjunto com a Pró-Reitoria de Extensão e da
Coordenação de Extensão do Campus de Angicos e a equipe foi parte da
mobilização para implementação das ações, que constou da visita à Escola
Estadual Aída Ramalho Cortez Pereira, parceira nas ações, em maio de 2010.
Nessa ocasião, foram conhecidas as instalações do Curso Pré-Universitário
Popular, bem como na Escola Estadual Francisco Veras, em Angicos, feita a
apresentação do programa e diálogos com a direção das escolas e
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professores, que aceitaram a parceria, disponibilizando os alunos populares e o
espaço físico para a realização do curso pré-universitário. A proposta foi aceita
na implantação do Projeto Universidade Viva, um Curso de Preparação para o
ENEM, o Pré-Universitário nas Escolas Estaduais Francisco Veras, em
Angicos, e Aída Ramalho, em Mossoró, e posteriormente em Caraúbas. A
equipe do Conexões de Saberes da UFERSA esteve nas escolas mobilizando
os professores e vistoriando o espaço físico das instituições.
Para tratar dos últimos detalhes para a implantação do Programa
Conexão de Saberes, o programa recebeu, em agosto de 2010, a visita da
consultora do Ministério da Educação, da Secretaria de Alfabetização,
Diversidade e Inclusão Social (MEC/SECADI), que se reuniu com a PróReitoria de Extensão e Cultura, coordenação do programa e equipe local. A
equipe foi composta por cerca de vinte e três participantes cadastrados na
extensão,

membros

da

coordenação

geral,

coordenação-adjunta,

coordenações dos cursos pré-universitários populares, formadores na Lei Nº
10.639/2003, formadores em meio ambiente, formadores em estudos
linguísticos e inclusão social, formadores em hortas comunitárias, apoio
pedagógico, bem como grupos de estudos em juventude, inclusão digital e
pesquisadores para a realização do diagnóstico social.
Além da reunião interna, o MEC e equipe visitaram as Escolas Estaduais
Professor Francisco Veras, em Angicos, e Professora Aída Ramalho, em
Mossoró, que receberam de forma positiva o Conexões de Saberes. Na
ocasião, foi feita uma visita ao Campus de Angicos e suas instalações. À
época, o Campus funcionava em uma instalação provisória na cidade de
Angicos.
Ainda em agosto de 2010, ocorreu a primeira reunião com as instituições
parceiras do Programa Conexões de Saberes para o estabelecimento de
parcerias com as escolas e instituições presentes, no âmbito da Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura. A reunião contou com a participação de seis instituições
parceiras, incluindo a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN), a 12ª e a 8ª Diretorias Regionais de Educação e
Cultura, a Secretaria Municipal de Educação de Angicos, as Escolas Estaduais
Aída Ramalho Cortez Pereira e Professor Francisco Veras. Além da equipe da
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UFERSA: assessoria da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC);
coordenação geral; coordenação-adjunta e do corpo técnico-administrativo.
Durante a reunião, foi feita a apresentação das diretrizes e atividades do
Programa, objetivos e metas com as instituições parceiras, bem como o
cronograma do curso Pré-universitário. Na ocasião, os gestores aceitaram as
parcerias em termos de recursos humanos, recursos materiais e tecnológicos
para realização das atividades.
Em agosto de 2010, foi feita a seleção de bolsistas por meio de uma
comissão de seleção formada por técnicos e professores, instituída por meio da
Pró-reitora de Extensão e Cultura e da Coordenação de Extensão do Campus
de Angicos. Seguindo as diretrizes e metodologia do programa, ocorreu a plena
divulgação no âmbito da universidade de acordo com o estabelecido em Edital.

Figura 1 - Primeira reunião com os bolsistas de Angicos-RN.

Fonte: Fotografia do arquivo pessoal de Ady Canário de Souza Estevão.

Em setembro, o programa teve início com a formação inicial de 50
estudantes conexistas. O objetivo foi apresentar para os universitários a
proposta do Programa Conexões de Saberes e durante os dois dias de
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formação inicial os bolsistas selecionados receberem as informações sobre a
operacionalização do programa, que foi desenvolvido como instrumento e
intervenção dos estudantes de origem popular na universidade e sociedade.

Figura 2 – Plenária de formação inicial do Programa

Fonte: Imagens ASSECOM/ http://www2.ufersa.edu.br/portal/noticias/2140/

Logo depois, foi realizado um planejamento participativo e foram
apresentadas as ações a serem executadas na formação, extensão, estudos e
pesquisa, bem como eventos e atividades sistemáticas durante a execução do
Programa. Ao longo do processo, os estudantes receberam as orientações
para as ações de ensino, pesquisa e extensão por meio da colaboração dos
professores e técnicos da equipe e mensalmente prestavam relatório.
O planejamento participativo das ações utilizou a metodologia de Roda
de Discussão, em cujo momento o bolsista iniciou seu contato com a realidade,
participando ativamente do planejamento das ações que foram desenvolvidas
no Programa Conexões de Saberes/UFERSA.
O momento foi de vital importância, pois seguindo a premissa do próprio
programa, os bolsistas deveriam ser os protagonistas das ações e da
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construção do saber. Assim, partiu-se do desejo de fazer, e desafiando-os a
desenvolverem as estratégias do próprio acesso e permanência no mundo
acadêmico. O planejamento foi um momento em que as ideias foram trocadas
e as ações organizadas em um Plano de Ação, levando-se em consideração o
tempo de execução, a viabilidade e a facilidade. Fechando-se com um
detalhamento de cada ação: o que fazer? Como fazer? Quando fazer? E por
fim, a construção de um cronograma, no qual as ações foram organizadas em
uma planilha e os conexistas escolheram uma pessoa para cada atividade que
teve a função de fomentar e fiscalizar o seu cumprimento.

Figura 3 - Roda de Planejamento em Angicos.

Fonte: Arquivo do programa.

As ações de formação tiveram como objetivo geral ampliar a relação
entre a universidade e a comunidade na formação de novas lideranças com
compromisso acadêmico e social e foram iniciadas com uma sólida formação
ocorrida em novembro de 2010, denominada o Primeiro Ciclo de Formação
simultaneamente em Angicos e Mossoró. A abertura em Angicos contou com a
palestra A profissão: campo de possibilidades para a construção e
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reconstrução da identidade do sujeito negro(a), no auditório da Câmara
Municipal de Angicos.
Esse ciclo envolveu os estudantes de origem popular dos cursos de
graduação desta IFES, coordenação, equipe, colaboradores e parceiros do
programa, bem como toda a comunidade acadêmica e demais profissionais
interessados na temática “Acesso e permanência de estudantes na
universidade: Conectando Saberes com Compromisso Social e Acadêmico”.
Nesse sentido, foi exitoso por meio da formação poder ampliar a relação entre
a universidade e a comunidade, na formação de novas lideranças, a fim de
manter o permanente intercâmbio de saberes, dentro da política e diretrizes do
Conexões, nos eixos de Extensão, Formação, Estudos e Pesquisa, firmando
esse programa na agenda institucional e fortalecendo a política de ações
afirmativas destinadas à democratização do acesso e da permanência de
estudantes de origem popular na universidade.
Essa atividade abrangeu a realização das ações em Angicos: curso,
minicursos, palestra e oficinas: Curso: Educação Ambiental: caminho para a
sustentabilidade ambiental (40h/a); Oficina: Lei nº 10.639/2003: Direitos
Humanos e Inclusão: convivência no séc. XXI (8h/a); Minicurso 1: Pesquisa
Qualitativa: o que é e como se faz? (16 h/a); Minicurso 2: Grupo de Apoio às
Pessoas com necessidades Especiais NAPNE (8h/a).
Já a abertura em Mossoró ocorreu com a palestra sobre A Política de
Igualdade Racial no Brasil. As atividades de Oficina 1: Gêneros acadêmicos:
práticas de escrita (8h/a); Palestra: Universidade e Africanidades (1h/a), esta
palestra foi marco alusivo ao Dia da Consciência Negra, com a participação do
NEAB/UFRPE; minicurso 1: Educação e Diversidade Étnicorracial (16h/a);
Oficina 2: Análise do Discurso: prática e memória discursiva (8h/a); minicurso
2: Movimentos sociais e Direitos Humanos: uma luta histórica (8h/a); minicurso
3: Métodos e técnicas de pesquisa social: teoria e prática (8h/a). Foi concedida
certificação aos conexistas e toda formação pela equipe do programa, e os
conteúdos dessas atividades oferecidos pelo programa foram de total
responsabilidade dos formadores, docentes e técnicos colaboradores.
Em dezembro de 2010, foram realizadas duas oficinas de teatro para
estudantes, sendo uma em Angicos e outra em Mossoró, objetivando a
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iniciação em teatro-educação e para motivação ao trabalho de extensão nas
escolas.
Em maio de 2011, ocorreu a solenidade de lançamento do Programa
Conexões de Saberes na UFERSA, com o intuito de divulgar e sensibilizar para
as ações do programa em andamento. O encontro ocorreu em um sábado, no
Campus de Angicos, e contou com a presença de representante do Ministério
da Educação (MEC), Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão Social (SECADI), além de conexistas de Angicos,
Mossoró e Caraúbas, professores, coordenadores, diretores dos campi
Caraúbas e Angicos, além dos gestores e parceiros do programa.
Figura 4 - Abertura do Programa Conexões em Angicos.

Fonte: arquivo da Assecom Ufersa

Na abertura do evento, o público presente no pátio do Prédio
Administrativo assistiu ao espetáculo de teatro A Terra e a Vida, além do vídeo
de apresentação dos primeiros trabalhos do Conexões UFERSA de Saberes da
em 2010. Nesta ocasião, o estudante de Ciência e Tecnologia e representante
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dos conexistas e do Fórum de Estudantes de Origem Popular (FEOP) falou
sobre as ações sociais, principalmente do ensino superior, enfatizando os
trabalhos do FEOP de mobilizar os estudantes da UFERSA para essas ações.
O Simpósio em Estudos sobre Identidades, sob o tema Linguagem,
Identidades Sociais e Literatura, do Programa Conexões de Saberes na
UFERSA, cuja programação foi realizada no dia 28 de maio de 2011 (sábado),
das 8h às 12h, no Campus Central, Mossoró-RN, no Auditório do Prédio do
CTARN,

objetivando

possibilitar

a

formação

extensionista

para

uma

intervenção qualificada em diferentes espaços sociais, bem como a interação
entre comunidade e universidade, que se faz por meio da linguagem, dos
discursos, da troca de saberes e fazeres. Com duas conferências e quatro
palestras com especialistas da UFERSA e da UERN, o evento alcançou a
participação de cerca de 150 pessoas que discutiram a literatura como forma
de expressão humana.
Como formação complementar nas temáticas do programa, foi realizado
entre 2010 e 2011 o Curso de Extensão “Práticas discursivas de igualdade
racial: educação na diversidade para implementação da Lei n. º 10.639/2003”,
com a missão de contribuir para a formação de estudantes em prol da
diversidade, bem como com o Ensino da História da África e da Cultura Afrobrasileira:

orientações

metodológicas

e

conteúdos

prioritários

para

sensibilização de professores/as da rede básica participantes do curso que
tiveram aprendizagens em módulos, cada um de cinco horas presenciais e
quinze horas não presenciais para atividades práticas. Com carga horária de
20 horas/aula, sendo 5 horas com encontro presencial e 15 horas com
atividades teórico-vivenciais com estudos individuais e em grupo, intervenções
nas comunidades e elaboração de relatório com os resultados e impactos das
atividades realizadas.
Com 60 participantes, o curso utilizou a metodologia de oficinas, com
módulos ministrados de forma voluntária por professores da UFERSA, da
UERN e da Educação Básica, que contribuíram de forma qualitativa. O curso
foi aberto em maio de 2011, com o Módulo 1 sobre a Lei 10.639/2003 e
interdisciplinaridade: uma reflexão, sobre as origens africanas, que reconta a
história do negro.
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Dando sequência, no sábado seguinte foi executado o Módulo 2: as
representações de negros nos livros didáticos, mostrando o tratamento que os
livros didáticos dão aos assuntos relacionados à população afrodescendente e
que vem sendo questionado graças à atuação dos movimentos sociais,
especialmente do movimento negro.
Em junho de 2011, o Módulo 3: história da África e afrobrasileira; que
enfatizou a importância da história dos povos da África, apresentando os vários
autores que colaboraram com a historiografia, criando e recriando as
manifestações vivenciadas pelos negros, considerando os contextos políticoideológicos, econômicos e socioculturais.
Em agosto foi executado o Módulo 4: Literatura africana e afro-brasileira
no qual os estudantes conexistas da UFERSA e professores da rede pública
tiveram a oportunidade de conhecer sobre a literatura africana e a afrobrasileira. Foi abordado que a literatura africana busca uma identidade cultural,
tendo como base as diversas singularidades históricas, linguísticas, sociais e
culturais.
Em setembro, o Módulo 5: movimentos sociais e desenvolvimento
profissional no semiárido na perspectiva de gênero abordou as desigualdades
sociais entre brancos e negros no Brasil, em especial em relação à mulher
negra. Esse módulo e sua discussão repercutiram no portal Geledes Instituto
da Mulher Negra.
O Módulo 6: formação cidadã na perspectiva étnico-racial foi ministrado
em agosto de 2011 e os participantes estudaram que, apesar de ser mais da
metade da população brasileira, os negros sempre estiveram à margem da
sociedade e que a falta de oportunidades contribui até hoje para a exclusão
dos afrodescendentes, necessitando-se de oportunidades para os negros.
Já o Módulo 7: teatro negro e experiências educativas debateu a falta de
espaço para atores e atrizes de cor negra nas grandes companhias, no cinema
e na televisão e que, graças ao movimento de teatro negro, hoje existe a
proposta de levar os atores afrodescendentes para os palcos.
Agosto também foi a vez do Módulo 8: práticas educativas de combate
ao racismo na escola, que tratou das questões históricas ligadas à cultura afrobrasileira apontadas como os principais motivos para essa resistência por parte
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de uma parcela significativa dos educadores, além das pesquisas recentes que
mostram a escola como reprodutora do racismo, o preconceito e a
discriminação contra os estudantes afrodescendentes.
Em setembro de 2011, o curso foi finalizado com o Módulo 9: trabalho de
conclusão de curso: artigo científico. Nesse encontro, foi apresentada a
importância, finalidade do artigo científico, sua estrutura e normas.
Ao final, foi concedida a certificação aos ministrantes e aos conexistas.
Toda formação pela equipe do programa e os conteúdos dessas atividades
oferecidas pelo programa foram de total responsabilidade dos formadores.
Contando com 60 participantes, o curso ocorreu sempre aos sábados, no
Auditório do CTARN, na UFERSA/Mossoró.
As ações de extensão objetivaram instaurar o permanente diálogo entre
universidade e comunidade com acompanhamento e avaliação participativa.
Em abril de 2011, as ações extensionistas do programa expandiram-se para
mais 55 estudantes populares na universidade mediante seleção edital e
resultado amplamente divulgado, tendo sido realizada a formação inicial para
os participantes selecionados, englobando a interiorização das ações para o
Campus de Caraúbas.
Uma ação que foi executada na comunidade foi o Curso Préuniversitário Popular para estudantes da escola pública. Foi iniciado em
setembro de 2010, em Mossoró, na Escola Estadual Aída Ramalho Cortez
Pereira; em Angicos, na Escola Estadual Prof. Francisco Veras e, em 2011, foi
estendido para Caraúbas, na Escola Sebastião Gurgel, para fortalecer relações
de formação para o novo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e ingresso
de estudantes na universidade, bem como potencializar habilidades culturais
dos jovens participantes, beneficiando cerca de 180 jovens populares.
O Curso foi realizado para os concluintes do ensino médio de Mossoró,
Angicos e Caraúbas que tiveram a oportunidade de melhorar o desempenho no
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e conquistar uma vaga na
universidade. Um cursinho preparatório para o ENEM foi uma das atividades
extensionistas do Programa Conexões de Saberes: diálogos entre a
universidade e as camadas populares. Nos três municípios, foram beneficiados
cerca de 180 jovens pré-universitários.
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Figura 5 - Curso Pré-universitário Popular nas escolas parceiras

.
Fonte: http://www2.ufersa.edu.br/portal/noticias/3853)

A ação contou com 40 universitários conexistas, sendo 17 da UFERSA
Mossoró, 12 da UFERSA Angicos e 11 da UFERSA Caraúbas, que ao longo do
processo receberam atualizações pedagógicas sobre o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) e atuação em sala de aula. As aulas do cursinho
aconteceram nas escolas parceiras, que forneceram uma parte do material, o
público e espaço físico. As aulas, sempre aos sábados, nos dois horários.
Cada escola possuía duas turmas com o curso pré-universitário.
Os estudantes conexistas, alunos de graduação da UFERSA, foram os
responsáveis pela elaboração e execução de aulas das diversas áreas de
ensino, ampliando a preparação dos alunos das escolas atendidas para as
provas do ENEM. Para ministrar as aulas, os estudantes foram coordenados
pelos professores da UFERSA; em paralelo, os alunos contaram com
assistência pedagógica, oficinas e debates sobre as habilidades exigidas pelo
novo ENEM.
O planejamento das aulas em relação aos seus aspectos didáticos foi de
responsabilidade dos professores do apoio pedagógico, tendo o ENEM como
alvo de preparação dos participantes. Também foram realizadas atualizações
pedagógicas sobre o novo ENEM, visando a contribuir para a atualização
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didático-pedagógica de professores que atuam no Ensino Médio. Em agosto de
2011, a escola parceira recebeu a visita dos gestores da UFERSA, em como
da coordenação geral do programa e da coordenação do Pré-Universitário
Popular. A visita aos alunos do Curso Pré-Universitário em Mossoró foi muito
produtiva e serviu de estímulo para a importância do ingresso no ensino
superior para formação profissional dos jovens do ensino médio. O encontro
aconteceu no auditório da escola e contou com a participação de
aproximadamente 80 estudantes.
Ao aproximar-se o fim do programa, foram realizados, em setembro de
2011, dois Fóruns de Extensão sobre Pré-Universitário na Escola Pública:
Acesso e Permanência de Estudantes na Universidade, objetivando discutir a
continuidade do curso Pré-universitário com os gestores, alunos e parceiros,
por meio da institucionalização da ação no âmbito da UFERSA.
A iniciativa do fórum serviu para consolidar o pré-universitário como uma
atividade de extensão da UFERSA. Além da universidade, a Secretaria
Estadual de Educação, por meio da 8ª DIREC, também se posicionou favorável
a sua continuidade. O Governo do Estado acenou com a possibilidade de
financiar bolsas para professores/universitários da UFERSA. Os fóruns foram
constituídos de uma mesa redonda, na UFERSA, sobre Pré-Universitário
popular na escola pública: experiências e perspectivas, tendo como objetivo
discutir os desafios e as possibilidades em prol do acesso e da permanência de
estudantes de comunidades populares na universidade e na preparação para o
ENEM e contou com gestores, autoridades educacionais, conexistas, equipe e
alunos da rede pública.
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Figura 6 – Fórum de Extensão sobre o Pré-universitário.

Fonte: http://www2.ufersa.edu.br/portal/noticias/4453 e
http://blogdadired12.blogspot.com.br/2011/09/diretora-da-12-dired-participa-demesa.html

No primeiro trimestre de sua execução, o programa realizou, em
dezembro de 2010, o I Seminário Local do Programa Conexões de Saberes na
UFERSA, no Campus sede de Mossoró, que abordou o tema geral Acesso e
permanência de estudantes de origem popular na universidade pública:
desafios e perspectivas. Na oportunidade, os conexistas apresentaram para a
comunidade acadêmica o trabalho realizado no programa nos campi de
Mossoró e Angicos. O evento contou com a Companhia Escarcéu de Teatro,
com as boas vindas aos participantes com muita música e poesia. A proposta
do I Seminário Local foi discutir os desafios e as perspectivas para o
fortalecimento institucional do programa, sendo este um trabalho pioneiro
dentro da UFERSA na área de extensão.
A proposta do I Seminário Local foi discutir os desafios e as perspectivas
para o fortalecimento institucional do programa, sendo um trabalho pioneiro
dentro da UFERSA e que mostrou resultados bastante positivos na área da
extensão universitária. Além de apresentações culturais, um marco deste I
Seminário Local foi a apresentação dos trabalhos e debate entre estudantes
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conexistas sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão que foram
desenvolvidas, tais como: cursinho pré-universitário, implantação de hortas
didáticas em escolas públicas, grupo de apoio às pessoas com necessidades
especiais, estudos e pesquisas, entre outras, tendo sido prestigiado por vários
professores e pela presidenta da Comissão de Educação e Cultura da Câmara
Federal.

Figura 7 - I Seminário Local do Programa

Fonte: http://www2.ufersa.edu.br/portal/no(ticias/2681/

Com o tema geral: “Universidade: reflexões, saberes e cidadania”, no
período de 27 a 29 de julho de 2011, na Universidade Federal Rural do SemiÁrido - Campus de Angicos, foi realizado o Seminário Estadual do Conexões
de Saberes, do qual participaram de mais de 100 conexistas da UFERSA, sem
contar os parceiros, convidados e professores. O debate contou com a
presença da presidenta da Comissão de Educação e Cultura da Câmara
Federal e delegações de estudantes das universidades federais UFRN,
UFRGS, UFRPE, que também participaram do Seminário.
Na ocasião, o trabalho dos conexistas da UFERSA foi apresentado com
a exibição do vídeo Conexões de Saberes: a experiência da UFERSA. Um
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marco na interiorização do ensino superior e o debate das ações afirmativas, o
seminário contou com mais de 400 pessoas na abertura e obteve o amplo
apoio da Reitoria da UFERSA, assessorias, direção e equipe administrativa do
Campus de Angicos, bem como dos conexistas, equipe do programa e
comissões de trabalhos, além da parceria do Programa Conexões de Saberes
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e proporcionou
discussões com foco em quatro eixos temáticos: o primeiro, Educação,
Diversidade e Inclusão; o segundo, Encontro de Saberes: diálogos entre a
universidade e as comunidades populares; o terceiro, Vulnerabilidade e
Diagnóstico social; e o último, Políticas Públicas de acesso e permanência de
estudantes de origem popular.
A realização do II Seminário Local do Programa Conexões de Saberes,
no dia 29 de outubro de 2011, com o tema geral Ações afirmativas, acesso e
permanência

de

estudantes

populares

na

universidade,

marcou

o

encerramento das ações locais do projeto. O evento contou com uma ampla
programação e marcou o encerramento das atividades. O seminário teve a
presença de mais de 120 pessoas, com carga horária de 8 horas, no Auditório
do CTARN, no Campus Leste da UFERSA/Mossoró. A programação constou
de mesas redondas, grupos de trabalhos, comunicações orais, relatos de
experiências, rodas de conversas e apresentações de trabalhos. No decorrer
do dia, intercaladas com as atividades, ocorreram apresentações culturais.
Além dos universitários conexistas, o seminário reuniu ainda os grupos do
Programa de Educação Tutorial PET e PET Conexões, professores da
UFERSA, gestores e colaboradores.
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Figura 8 - Foto do II Seminário Local do Programa Conexões de Saberes.

Fonte: Assecom / UFERSA http://www2.ufersa.edu.br/portal/noticias/4527/

Outra ação executada foi a Criação do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros NEAB/UFERSA, em outubro de 2010, após o diálogo com o
Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais (DACS), que aprovou por
unanimidade a sua criação para estimular/realizar estudos e pesquisas
orientadas para as linhas de pesquisas do programa, além de colaborar na
formação de professores na temática, articulando educação básica e ensino
superior. Com o debate sobre “Universidade e africanidades” e a mediação do
NEAB/UFRPE, o NEAB da UFERSA realizou a primeira reunião ampliada, que
contou com a participação de representantes do NEAB/UERN. Nessa ocasião,
foi compartilhada a experiência realizada no Nordeste, envolvendo a
participação de todas as instituições de ensino superior da região, passando a
UFERSA a integrar essa rede e difundir a temática africana e afro-brasileira.
Sobre a participação em eventos, ao longo do Programa, os professores
e estudantes participaram de diversos eventos científicos locais, regionais e
nacionais, no âmbito e fora do Programa Conexões sob a orientação dos
professores da equipe. Em setembro, ocorreu a participação no treinamento
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para a alimentação do Sistema de Acompanhamento e Monitoramento do
Programa Conexões de Saberes (SAM), sendo necessária a avaliação local e
acompanhamento dos programas e multiplicação do treinamento para os
membros do programa, bem como o zelo pela alimentação do mesmo nos
prazos estabelecidos. O treinamento ocorreu em Brasília, no MEC/SECADI,
constando da programação a apresentação do SAM pelo Departamento de
Informática e Tecnologia do MEC: Treinamento para uso do SAM.
O Seminário Nacional do Programa Conexões ocorreu em dezembro de
2010, na Universidade Federal do Maranhão, com o Tema Reflexão de uma
Trajetória Inclusiva, no qual a UFERSA integrou a Sessão Plenária
Experiências de êxito no Conexões de Saberes: implicações e possibilidades
políticas, administrativas e orçamentárias. Destaque para a delegação da
UFERSA com quatro participantes, sendo dois alunos eleitos por seus pares
por meio de edital e dois professores eleitos pela equipe, bem como participou
da Roda de Conversa com o Tema Políticas e práticas de acompanhamento,
monitoramento e avaliação: Acesso e permanência qualificada de jovens de
origem popular no ensino superior.

Figura 9 - IV Seminário Nacional do Conexões na UFMA

Fonte: Imagem do Arquivo da Coordenação.
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A delegação apresentou quatro trabalhos na modalidade pôsteres:
“Práticas Discursivas do Programa Conexões de Saberes na UFERSA”, “Perfil
socioeconômico dos bolsistas do Programa Conexões de Saberes da UFERSA
2010 – Campus de Mossoró e Angicos”, “Cursinho Pré-universitário: uma
proposta de inclusão de alunos oriundos das camadas populares na
universidade pública” e “Implantação de hortas didáticas em Escola Pública”. E
também foi apresentado um vídeo sobre as atividades realizadas no primeiro
trimestre do Programa Conexões de Saberes da UFERSA, produzido pela
Assessoria de Comunicação da Universidade.
O “Natal Solidário”, por meio da Universidade Federal Rural do SemiÁrido, da Pró-Reitoria de Extensão, foi realizado no dia 21 de dezembro, às 9h,
na Escola Municipal Expedito Alves, em Angicos. A entrega dos presentes foi
coordenada pela UFERSA/Angicos. A escola está localizada no bairro Alto da
Alegria, local onde funcionam as instalações da universidade. Na ocasião, a
campanha coordenada pelo Conexões de Saberes teve o apoio também do
Grupo de Estudo em Tecnologia e Aprendizagem (GETA). O projeto contou
com a colaboração de estudantes, professores e funcionários do Campus e
trouxe alegria e solidariedade para muitas crianças da escola. A campanha,
que foi realizada em Mossoró e em Angicos, teve saldo bastante positivo.
Foram arrecadados aproximadamente 500 brinquedos que foram distribuídos
nas escolas e comunidades carentes dessas cidades.
Em outubro de 2011, o primeiro ano do Programa Conexões de Saberes
da Universidade Federal Rural do Semi-Árido foi celebrado com uma série de
oficinas nas escolas de ensino médio da rede pública em Mossoró, Angicos e
Caraúbas, objetivando a troca de saberes entre a universidade e a comunidade
por meio de oficinas pedagógicas que abordaram temáticas discutidas durante
o primeiro ano do programa, tendo sido o conteúdo das oficinas de
responsabilidade dos universitários conexistas.
Entre os temas que foram abordados na vigência do primeiro ano do
programa: Juventude, Diversidade Étnico-racial e de Gênero, Lei 10.639/2003,
Ações Afirmativas, Igualdade Racial, Formação e Cidadania, Extensão,
Educação Ambiental, ENEM, Análise do Discurso, Vulnerabilidade Social,
Metodologia do Trabalho Científico, Literatura, Identidades Sociais, Linguagem,
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Técnicas

de

Pesquisa,

Inclusão

Digital,

Acesso

e

Permanência

na

universidade, Libras, Letramento Digital, Gêneros Textuais e Digitais, Direitos
Humanos, entre outros. Para a realização dessas oficinas, os conexistas
receberam

uma

formação

pedagógica

de

multiplicadores

de

oficinas

pedagógicas nas escolas públicas de Mossoró, que contou com o apoio
pedagógico de colaboradores do programa.
Outra atividade extensionista foi a oficina (1): Noções básicas de Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), realizada das 8h às 12h (1º horário); 14h às 18h
(2º horário), na UFERSA Campus Angicos, e oficina (2): Libras em contexto
(exclusiva para surdos) objetivando difundir a Linguagem Brasileira de Sinais
em Angicos. O Programa Conexões de Saberes: Diálogos entre a Universidade
e as Comunidades Populares, desenvolvido pela Universidade Federal Rural
do Semi-Árido, realizou este significativo trabalho voltado para inclusão dos
deficientes auditivos. No último sábado, 14, a equipe do programa da
UFERSA/Angicos promoveu oficina voltada para a difusão da LIBRAS entre
estudantes, familiares e pessoas com surdez no município, como resultado da
pesquisa Conhecendo os estudantes surdos de Angicos.
Foram realizados os Seminários Complementares Diagnóstico Social
com o tema Vulnerabilidade social e estrutura de oportunidade com o objetivo
de fundamentar teoricamente os alunos para o exercício da pesquisa e
diagnóstico social das comunidades populares, sob a orientação de
professores do programa.
Entre os meses de março e agosto de 2011, outra experiência foi a
implantação de hortas didáticas na Escola Estadual Francisca Martins e na
Escola Estadual Aída Ramalho Cortez Pereira, em Mossoró. Cada uma das
escolas designou um espaço físico, onde foram feitas visitas periódicas
envolvendo práticas de cidadania e conscientização entre conexistas, alunos
das escolas e famílias para a importância de uma alimentação nutritiva e sadia.
Participaram dessa ação 12 estudantes oriundos dos cursos de graduação de
Agronomia, Ciência e Tecnologia, Medicina Veterinária e Zootecnia, bolsistas
do Conexões e do Programa de Educação Tutorial PET Conexões, que,
divididos em grupos, executaram as tarefas necessárias à implantação das
hortas didáticas nas duas escolas.
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Em setembro de 2011, o programa teve a iniciativa e realizou uma
conferência sobre o Plano Nacional de Educação (PNE), com a presença da
Comissão de Educação da Câmara Federal, gestores, professores, alunos,
técnicos e colaboradores do programa, a fim de discutir as metas e desafios
implicados no Plano para a educação brasileira.
Durante o programa, foram feitos registros das imagens das ações e
dois vídeos. O primeiro vídeo foi feito pela ASSECOM, com uma apresentação
das ações dos primeiros seis meses de execução do programa; e o segundo,
com um relato das ações de um ano.
Ao final, também foi produzido um livro de resultados das ações por
meio da abertura de edital em parceria com a Editora da UFERSA. O
lançamento do livro “Programa Conexões de Saberes: saberes e cidadania”
ocorreu durante a Semana da Biblioteca da UFERSA.
Visando a desenvolver grupos de trabalhos para a proposição e
avaliação de políticas universitárias, particularmente de ação afirmativa de
acesso

e

permanência

de

estudantes

na

universidade,

a

Pesquisa

“Conhecendo o perfil de estudantes de pertencimento negro de camadas
populares de Angicos” apresentou o perfil social e étnico, resultado do
diagnóstico da realidade social dos territórios de Angicos e de Mossoró,
realizado pelos professores e os conexistas do programa por meio da utilização
do questionário preenchido pelos alunos por ocasião da seleção dos bolsistas.
Outra ação desenvolvida foi a criação de grupos de trabalhos nas linhas
do programa para possibilitar o debate sobre ações afirmativas e populares na
instituição. Foi instituído o Grupo de Juventude o qual desenvolveu estudos e
pesquisa acerca dos jovens da cidade de Angicos-RN, objetivando traçar um
perfil dos estudantes pré-universitários da cidade e compreender os motivos
pelos quais havia um baixo índice de acesso ao ensino superior no município.
Esse trabalho revelou, de acordo com seus organizadores, que a maioria dos
jovens pesquisados tem pouco conhecimento sobre a universidade, além de
apresentar poucas perspectivas em relação ao próprio futuro e imaturidade
sobre a escolha profissional.
Encerro esta parte do trabalho e reitero que foi no âmbito deste
programa que busquei aprender com os estudantes provenientes de
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comunidades

populares,

trazendo

implicações

e

necessidade

de

aprofundamento dentro do espaço institucional do presente e do futuro, no
dizer de Santos (2010), pensar uma universidade na prática de uma ecologia
de saberes:

A ecologia de saberes é, por assim dizer, uma forma de
extensão ao contrário, de fora da universidade para dentro da
universidade. Consiste na promoção de diálogos entre o saber
científico ou humanístico, que a universidade produz, e saberes
leigos, populares, tradicionais, urbanos, camponeses,
provindos de culturas não ocidentais (indígenas, de origem
africana, oriental etc.) que circulam na sociedade (SANTOS,
2010, p.76)

Nesse sentido, entendo que o lugar dos estudantes populares deve ser
pensado a partir dessa ecologia de saberes, como uma prática discursiva e do
Programa Conexões enquanto uma política pública que trouxe amplo debate
nas IFES diante da construção de uma universidade pública, justa e igualitária.
Ao longo da implementação, creio que o Programa atingiu seus objetivos, pois
trouxe inúmeros benefícios: a troca de saberes por meio da interação entre
bolsistas e comunidade, contribuições para a melhoria da educação o exercício
da cidadania. Também levou a universidade a se tornar um espaço de troca de
saberes, formação, reuniões, extensões e a debater sobre diversos assuntos
que me ajudaram a entender a importância de uma política de ação afirmativa,
mesmo diante de dificuldades, como o atraso na liberação de recurso, a
dificuldade dos alunos em compreender a indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, bem como a ausência de espaço físico em dado
momento da execução das atividades.
A experiência do Programa, tomada enquanto práticas discursivas,
colabora com um saber/fazer acadêmico perpassado por uma nova forma de
construção de conhecimentos que valoriza os saberes existentes nos grupos
sociais e que se beneficiam da relação com a comunidade, com destaque para
o protagonismo dos jovens, no vencer cada barreira atitudinal, em produzir
conhecimento técnico e cultural, além de ações solidárias, com a participação
do movimento negro e feminista. Tais saberes populares produzidos pelos
estudantes enquanto leitores, escritores de suas experiências e práticas sociais

108

no espaço universitário no interior do Estado do Rio Grande de Norte, em uma
região semiárida. Na sequência deste trabalho, apresento a análise dos dados
da pesquisa.
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5 OS ESTUDANTES E SUAS HISTÓRIAS DE VIDA

Não diferentemente de vários brasileiros, venho de origem
popular. E assim como tantos outros, meus pais faziam parte
de uma grande massa dos menos favorecidos. Filhos de
agricultores, e sem muitas oportunidades, viam na agricultura
baseada na relação patrão e morador, a única alternativa para
se manterem (SOUZA e SILVA, BARBOSA, SOUSA, 2009, p.
123).

C

omo um programa vinculado à Extensão Universitária, ao longo de
um ano de execução na UFERSA, focou em conhecer os

estudantes de origem popular no ensino superior, que, ao longo de suas
trajetórias, com vivências, dificuldades, superações e conquistas, conseguiram
o acesso à universidade. A possibilidade de conhecer sobre esses alunos me
faz analisar seus discursos e nessa dimensão passo a situar quem são os
sujeitos sociais participantes da pesquisa, isto é, os estudantes da universidade
que atuaram no Programa Conexões de Saberes, instituído pelo Governo
Federal, Portaria N º 1, de 17 de maio de 2006, como uma ação afirmativa,
visando a assegurar a permanência de estudantes oriundos de espaços
populares.
Nesse sentido, concordo com Gabriel e Moehlecke (2011), quando
assevera sobre o acesso e permanência, diante do novo perfil do aluno de
classes populares que tem ingressado em seus espaços e como a
universidade vem lidando com isso. Em 2009, assumi a disciplina de Análise e
Expressão Textual, no primeiro período do Curso de Ciência e Tecnologia da
UFERSA e, naquele momento, vivenciava a elaboração do projeto de
doutorado, o que me impulsionou a pensar sobre os desdobramentos que os
estudantes realizam para o acesso à universidade. Foi então, amparada por
leituras, que me encontrei com o Conexões de Saberes e sua compreensão
com relações estudantis no saber e no aprender, em interação com as
comunidades populares.

110

Por se tratar de um programa de ação afirmativa na universidade, como
já ressaltei, inquietei-me a pensar sobre o contexto da expansão do ensino
superior e do acesso a essa modalidade de ensino, uma vez que nesse cenário
torna-se importante enfatizar a situação de desigualdade social do estudante
de origem popular e de dar visibilidade às suas histórias. Nesses termos, tais
práticas discursivas inclusivas de estudantes me levaram a refletir na educação
superior e na promoção das ações da universidade e de seu compromisso
social com as classes em situação de vulnerabilidade social e de opressão.

5.1 Perfil socioeconômico

Apresento uma breve análise qualitativa do perfil socioeconômico dos 11
estudantes de comunidades populares. Para tanto, apoio-me nos dados do
questionário, gênero discursivo, do processo seletivo que foi elaborado em
2010, pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) e coordenação do
Programa Conexões de Saberes na UFERSA para a seleção dos bolsistas. O
questionário contém 27 questões abertas e fechadas, elaborado e aplicado
com os estudantes. Na inscrição para seleção de bolsista era obrigatório o
preenchimento pelo estudante, possibilitando conhecer seu perfil social,
econômico e cultural. Nesse sentido, utilizo os dados desse questionário,
recortando os sujeitos dessa pesquisa que foram escolhidos mediante os
seguintes critérios: ter participado do Programa Conexões de Saberes como
bolsista, ser aluno do Campus de Angicos e participar de uma oficina da
pesquisa. Escolhi o questionário por ser um instrumento acessível nessa
construção da pesquisa.
Inicialmente, a proposta da pesquisa era analisar o perfil de todos os
estudantes. Todavia, ao observar um elevado número de estudantes, mais de
cem bolsistas, tornou-se necessário repensar a escolha e assim fazer um
recorte dos dados. Delimitado o corpus, fiz a opção de trabalhar apenas com
os estudantes do Campus de Angicos, os jovens estudantes universitários do
curso de Ciência e Tecnologia, entre 2009 e 2011, especificamente, os que se
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dispuseram espontaneamente a participar da pesquisa, com o devido
consentimento, os quais foram convidados para a oficina de produção do
memorial.
A seguir, uma breve análise qualitativa nas dimensões que considero
importantes para situar quanto aos sujeitos da pesquisa, tais como: o sexo; a
cor; a origem escolar; a escolaridade dos pais; a renda familiar e a situação de
moradia, dentro de uma perspectiva discursiva. Como diz Moita-Lopes (2002,
p. 31): “o discurso como uma construção social é, portanto, percebido como
uma forma de ação no mundo”. Analisando os participantes envolvidos e os
sentidos que se constituem em uma rede interdiscursiva que envolve as
práticas sociais da linguagem.
Quanto ao sexo, em sua maioria, os estudantes são do sexo masculino,
dado que constitui um desafio para as políticas públicas na perspectiva da
afirmação das identidades de gênero. Sobre a questão de gênero (Gráfico 1), a
participação por sexo, do total dos participantes, 60% são homens e 40% são
mulheres, sendo uma parte de estudantes oriundos de comunidades do campo.
Acredito que as relações de gênero são determinantes nas práticas discursivas
de estudantes que vão para além das relações entre homens e mulheres e
ainda proliferam formas de opressão nas relações de poder na sociedade.
Gráfico 1 – Participantes por gênero

Fonte: dados da autora, 2014.
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Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010)
revelam que o percentual de mulheres com nível superior é maior que o de
homens, em que o total de pessoas com vinte e cinco anos ou mais, 12,5% das
mulheres e 9,9% homens possuíam ao menos o curso superior completo. Com
certeza, muito se avançou na área da educação, comparado a 2009 em que
mais da metade de pessoas analfabetas, eram mulheres e quase metade eram
nordestinas.
Esse quadro acentua os padrões de desigualdades ainda presentes
entre as mulheres, na questão de gênero e na conquista de políticas efetivas
que promovam o acesso e a autonomia das mulheres em estado de
vulnerabilidade social. Nesse sentido, o programa incorporou uma formação
com recorte sobre as relações de gênero, classe e raça em reconhecimento da
necessidade de discussões sobre a igualdade de oportunidades, tanto que foi
investido nesse tema durante os seminários realizados para os estudantes.
Já em relação à raça, cor e etnia (Gráfico 2), a cor branca é maioria com
60%, e a cor negra com 40%, o que indica que há invisibilidade de negros e
negras no ensino superior, sendo necessárias políticas públicas afirmativas,
pois como mostra Ristoff (2014), o Campus aguça distorções existentes na
sociedade. Essa discussão acerca das temáticas de gênero, cor, raça e etnia
reforçam o acirrado debate realizado há décadas por estudiosos sobre a
adoção das cotas nas universidades brasileiras e em concurso públicos. A
questão da cor, raça e etnia é um indicador da invisibilidade étnico-racial e
gerador de desigualdades entre os estudantes no acesso à educação superior,
em que a condição de etnia e raça ainda determina o destino acadêmico, dado
o racismo, preconceito e discriminação.
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Gráfico 2 – Raça, cor e etnia

COR / RAÇA / ETNIA - COMO O
ENTREVISTADO SE IDENTIFICA

BRANCA
60%
PARDA
40%
PRETA
0%

AMARELA
0%

INDÍGENA
0%

Fonte: dados produzidos pela autora, 2014.

Quanto à origem escolar, tem-se, dentre os estudantes pesquisados,
uma presença majoritária de alunos oriundos de escolas públicas (Tabela 1).
Como observa Zago (2009), “a desigualdade de oportunidades de acesso ao
ensino superior é construída de forma contínua e durante toda a história
escolar dos candidatos”. Assim, o Programa Conexões de Saberes trouxe uma
reflexão sobre as condições dos estudantes e a necessidade de democratizar o
acesso, com prioridade para a inclusão das populações historicamente à
margem do processo.
Tabela 2 – Antecedentes Escolares – tipo de escola
SOMENTE EM ESCOLA PÚBLICAS
MAIOR PARTE EM ESCOLA PÚBLICA

11
-

SOMENTE EM ESCOLA PARTICULAR
MAIOR PARTE EM ESCOLA PARTICULAR
EM ESCOLA QUILOMBOLA
EM ESCOLA INDÍGENA
Fonte: dados produzidos pela autora, 2014.
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No que diz respeito à participação em curso preparatório para o ingresso
na universidade (Gráfico 3), a maioria (80%) não participou de cursos prévestibulares, tratam-se de jovens que cursam seu Ensino Médio em escolas
públicas, obtendo um aprendizado certamente insuficiente para concorrer aos
exames de ingresso em universidades. Tanto é que no Programa Conexões de
Saberes a promoção de curso pré-universitário foi uma questão defendida
pelos bolsistas, constituindo-se uma de suas ações extensionistas que ficou
instituída na UFERSA, como contraposição a essa realidade.
Gráfico 3 - Participação em cursinho pré-vestibular

PARTICIPOU DE CURSO PRÉVESTIBULAR
NÃO
80%

SIM
20%

Fonte: dados produzidos pela autora, 2014.

Quanto ao grau de escolaridade dos pais, há uma baixa escolarização
familiar. Isso mostra que os jovens de espaços populares sofrem com as
desigualdades sociais, tendo que aumentar as suas escolaridades para superar
a dos pais.
Tabela 3 – Escolaridade do pai
OPÇÕES
NÃO ESTUDOU
DA 1ª À 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGO PRIMÁRIO)
DA 5ª À 8ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGO GINÁSIO)

QUANTIDADE
1
4
1
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ENSINO MÉDIO (ANTIGO 2º GRAU)
ENSINO SUPERIOR
ESPECIALIZAÇÃO
MESTRADO
DOUTORADO
Fonte: Dados produzidos pela autora, 2014.

3
1
-

Tabela 4 – Escolaridade da mãe
OPÇÕES
NÃO ESTUDOU
DA 1ª À 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGO PRIMÁRIO)
DA 5ª À 8ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGO GINÁSIO)
ENSINO MÉDIO (ANTIGO 2º GRAU)
ENSINO SUPERIOR
ESPECIALIZAÇÃO
MESTRADO
DOUTORADO
Fonte: Dados produzidos pela autora, 2014.

QUANTIDADE
3
1
4
2
-

Sobre a renda mensal familiar dos estudantes (Gráfico 4), eles possuem
uma renda familiar baixa. Nesse sentido, a permanência dos estudantes é uma
constante luta para estes, que necessitam custear seus estudos.
Gráfico 4 – Renda familiar

RENDA MENSAL FAMILIAR DOS
ENTREVISTADOS
ACIMA DE R$
2.040,00
0%

DE R$ 510,00
ATÉ R$
1.020,00
50%
ATÉ R$ 510,00
40%

DE R$1.020,00
ATÉ R$
2.040,00
10%

Fonte: dados produzidos pela autora, 2014.
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Comungo com Zago (2006) que estudar o perfil de estudantes na
contemporaneidade é uma necessidade de pesquisa e das políticas
educacionais em todos os sistemas de ensino. Aqui, no ensino superior, pude
mostrar neste breve resumo que os estudantes populares oriundos de escolas
públicas possuem um perfil cujas diferenças demarcam as trajetórias desiguais
em seus processos de escolarização às quais podem ser acrescentados outros
elementos (PEREGRINO, 2010). Tal estudo aponta a importância de se olhar
para essa população, seu perfil e compreender as mudanças no contexto das
políticas e sistemas educacionais, em que o número de instituições expandiu
de 893 em 1991 para 2.416 em 2012, ou seja, 171%. Isso mostra que ocorreu
uma ampliação do acesso das pessoas à educação superior das duas últimas
décadas e dos grupos historicamente excluídos.
Em relação à moradia (Gráfico 5), percebe-se o número de estudantes
residentes com a família é bem maior, o que pode estar relacionado ao fato de
a universidade não oferecer residência universitária para seus alunos naquele
Campus.
Gráfico 5 - Situação de moradia

SITUAÇÃO DE MORADIA
SOZINHO
20%

COM
PARENTES
10%

COM A
FAMÍLIA
30%
OUTROS AMIGOS
20%

Gráfico 4 – Situação de moradia

PENSÃO
10%

REPÚBLICA
10%

Fonte: dados produzidos pela autora, 2013

Fonte: dados produzidos pela autora, 2014.

Passo agora a analisar a produção de sentido nos memoriais escritos
pelos alunos.
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5.2 Memoriais, trajetórias e percursos

Nesta seção, analiso os memoriais enquanto um gênero discursivo, seu
funcionamento e a produção de sentidos. Assim, busco interpretar em gestos
de leituras das narrativas escritas pelos estudantes oriundos de espaços
populares, do curso de Graduação em Ciência e Tecnologia da UFERSA,
Campus de Angicos. Adoto a reflexão nos estudos de metodologia científica e
da Linguística Aplicada, como sendo o memorial um exercício de reconstituição
da identidade. O conceito de gênero discursivo cujo é crucial nas formulações
de Bakhtin (2003, p. 262); em Estética da criação verbal, para quem a
linguagem está constitutivamente articulada aos mais variados gêneros
discursivos em cada esfera de atividade humana. Para ele, cada campo que
utiliza a língua está a elaborar seus “tipos relativamente estáveis de
enunciados, os quais denominamos: gêneros do discurso”. Esses, em sua
diversidade, distinguindo-se em primários e secundários, podem configurar-se
em três dimensões, assunto, composição e estilo. De acordo com Bakhtin,
como muitas são as práticas nas quais o indivíduo está inserido, assim também
são infindáveis os gêneros.
Nos últimos anos, o sentido do termo memorial vem sofrendo
modificações e atravessado várias fases, desde a sua institucionalização como
requisito de avaliação para o cargo de professor titular nas universidades, à
expansão, como uma ferramenta de seleção de professores em concurso
público, à fase da diversificação, usado como trabalho de conclusão de curso
na formação de professores e, enfim, à fase de fundação, como objeto de
pesquisa e escrita autobiográfica em educação (PASSEGGI, BARBOSA,
2008).
Partindo dessa tradição no Brasil, das contribuições teóricas que situam
o memorial como fonte da pesquisa, analiso o papel da memória discursiva
inscrita em relatos de vivências estudantis na extensão, refletindo:

A escrita do memorial democratiza as narrativas de fatos
memoráveis, substituindo o personagem ilustre, o notável, pelo
narrador-autor que se coloca em cena como herói de sua
própria história, inserindo sua vida intelectual no conjunto da
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vida científica da academia. Finalmente, a escrita do memorial
populariza a autoria pela inscrição de autores não consagrados
no discurso acadêmico canônico (PASSEGGI, 2008, p. 37).

Pretendo agora analisar os memoriais que os estudantes escreveram na
oficina

realizada

pela

pesquisa,

cujos

procedimentos

metodológicos

encontram-se descritos no Capítulo 2. A análise parte da perspectiva
linguístico-discursiva da Análise do Discurso Francesa (AD). Nessa vertente
teórica, que subjaz o trabalho, a análise se faz pensando as relações entre
linguagem, história e discurso. Nesse sentido, os dados refletem um olhar
interpretativo a partir da textualidade que os constitui. A partir da leitura de
todos os memoriais, interpreto sentidos referentes à trajetória de vida escolar,
da escola à universidade, bem como em relação ao acesso e permanência no
sistema educacional. O foco da discussão amparou-se no processo de reflexão
sobre a história de vida, vivências escolares e acadêmicas, que possibilitaram
mudanças na prática do estudante.
Partindo de gestos de leitura dos enunciados, descrevo e interpreto a
produção de sentido no discurso dos sujeitos constituídos pela linguagem, nas
materialidades linguísticas que os constituem. Analiso os memoriais e
interpreto-os nas discursividades que envolvem o verbal e a circulação de
sentidos

instaurados

nos

enunciados

selecionados

para

a

análise.

Compreendendo que “o discurso acontece sempre no interior de uma série de
outros discursos, com os quais estabelece correlações, deslocamentos,
vizinhanças (GREGOLIN, 2005; PÊCHEUX, 1997), os enunciados recortados
correspondem fielmente às escritas dos estudantes cujas identificações foram
feitas por terem autorizado publicá-los com seus nomes reais.
Faço uma análise por meio de noções da Análise do Discurso Francesa
(AD) na descrição e interpretação em duas discursividades enunciadas pelos
estudantes em seus memoriais: a primeira, relacionada aos familiares e
colegas e a segunda relacionada à escola e universidade. Ciente, no dizer
peucheutiano (1997, p. 53) de que “todo enunciado é intrinsecamente
suscetível

de

tornar-se

outro,

diferente

de

si

mesmo,

se

deslocar

discursivamente de seu sentido”. Ao longo da análise, trago os enunciados dos
alunos de outras universidades que dialogam com os alunos da UFERSA, para
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mostrar um dos vieses do Programa Conexões de Saberes, que é dar
visibilidade acadêmica e epistêmica aos estudantes do meio popular.
Analiso os memoriais na discursividade quanto à família e colegas, em
referência ao que os estudantes narram sobre a relação entre familiares e
colegas no processo de escolarização, compreendendo o sentido e o contexto
onde se inserem, enquanto estudantes oriundos de camadas populares da
sociedade. No dizer de Silva; Teixeira (2008, p. 91): “a história escolar dos
jovens, portanto, é uma história familiar e por isso uma história social”. Essa
história é marcada por buscas, decisões de mudar, adaptações relacionadas às
condições familiares que parecem ser determinantes nas escolhas dos
estudantes, como se pode analisar nas materialidades de sentido que circulam
nos discursos produzidos pelos estudantes em seus memoriais, quando
enunciam seus sonhos, acertos, vitórias e avanços.
Em suas narrativas, quando enunciam eu comecei a visualizar o mundo
de outra forma, os estudantes remetem ao processo de crescimento que
tentam buscar e a compreender a partir de visualizações de outras formas
possíveis de ver o mundo que os cerca, parte destes oriundos de comunidades
do campo, buscando melhorar a qualidade de suas vidas e de seus familiares.
As marcas linguísticas eu sempre tive um sonho de me formar, articulam
efeitos de sentido e estes não são dados, mas produzidos em práticas sociais.
Nesse enunciado o sintagma sonho traz a forte carga de sentimentalismo por
se tratar do sonho acalentado por um jovem que vive no interior da região
semiárida nordestina e que deseja muito se formar:

(E 1) ingressei na escola pública, Escola Estadual Joana
Honório, foi a partir desse escola que eu comecei a visualizar
o mundo de outra forma, alguns amigos que estudavam na
oitava série estavam passando para ir estudar fora em Natal na
UFRN, em Macaíba, na Escola Agrícola de Jundiaí, e eu
sempre tive um sonho que era de me formar em
engenharia (Memorial 4).

Tem-se uma memória do dizer sobre as condições de jovens oriundos
de escolas públicas. No enunciado a seguir, a infância e a adolescência no
campo mostra a condição de resistência e a busca por melhores dias, que se
inicia com a trajetória e vida estudantil, acalentada pela busca e persistência
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marcada na materialidade ora pelo vocábulo estudar, ora por estudos e
estudei. É pelo pressuposto de que o sentido não está no texto, mas no
interdiscurso, que se tem no enunciado dos estudantes efeitos em torno das
falhas, momentos difíceis, paradas e dúvidas que perpassam suas trajetórias,
em específico as sequências:

(E 2) Residi toda a minha infância e adolescência na zona
rural de Santana do Matos-RN. Desde cedo, sempre tive uma
ideia formada a cerca dos meus estudos, pois queria estudar
para fornecer uma melhor qualidade de vida para minha
família. Aos seis anos de idade, mais precisamente em 1994,
iniciei minha trajetória estudantil na Escola Municipal […],
localizada em Riacho do Meio – Zona Rural de Santana do
Matos[…] – onde estudei apenas a 1° série. No ano seguinte,
meus pais mudaram-se para outro sitio denominado Forquilha,
onde fiz a 2° série […], na Escola Municipal […] (Memorial 10).

Interpretou-se o efeito de sentido dos estudantes, no reconhecimento da
oportunidade de fazer o vestibular em sua própria cidade de Angicos, de
ingressar em uma universidade. O enunciado abaixo revela que há um
incentivo dos familiares:

(E 3) chegou a hora de fazer meu primeiro vestibular, aí
onde começaram os problemas falta de recurso para sair da
cidade para fazer vestibular. Aí tivemos uma oportunidade em
Angicos ganhar uma universidade na qual eu me interessei e
tive muito incentivo de minha paixão que hoje não se encontra
mais entre nós, mas sempre estava ao meu lado, minha avó
(Memorial 1).

Percebe-se que, embora realizando um sonho, há dificuldade por parte
do estudante. Emergem no discurso, efeitos de sentido do estudante como
aprendiz, sentindo a ausência dos familiares, no cotidiano das tarefas da vida e
pelos diversos papéis que tem a desempenhar enquanto sujeito social, em
superar as dificuldades e essa ausência dos pais, como parece revelar o
excerto abaixo:

(E 4) Só que foi difícil no começo, pois senti muita saudades
da minha família e também tive que aprender a viver
independente, a cozinhar e outras coisas. No começo eu
chorava muito, pois sentia a falta dos meus pais. Foi um
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tempo tão bom do qual jamais esquecerei, construí grandes
amigos, aprendi muito, essa era uma época da qual eu
gostava mais de estudar, era muito estudiosa e responsável
(Memorial 2)

Vê-se como os efeitos de sentido são construídos na materialidade
discursiva do enunciado extraído do memorial 4. O estudante traz em seu
discurso toda uma carga semântica da luta, da falta de condições da família, e
desta como um lugar de apoio na realização de sonhos:
(E 5) Pois bem, quando terminei a oitava série fui estudar em
outra escola estadual […], nesse mesmo momento meu irmão
passou na escola agrícola […], aí as condições da minha
família não daria para arcar com as despesas, foi onde
comecei a trabalhar para que nosso irmão pudesse concluir
(Memorial 4).

Nos processos discursivos que estão na fonte da produção dos efeitos
de sentido, é pelo lugar da língua que se tem os sentidos de que há uma
preocupação dos estudantes em ingressar no ensino superior. É nesse sentido
que tomo o memorial como um gênero discurso inscrito em práticas discursivas
e como um lugar social nos quais emergem diferentes formulações de uma
mesma posição do sujeito, o estudante, suas origens, lutas e vivências. Assim,
na discursividade e no domínio da memória, identificam-se os modos de pensar
estudantil que instauram sentidos presentes e futuros que levam os sujeitos a
se relacionarem consigo, com o outro e com seus familiares.
Os

estudantes

chamam

a

atenção

para

a

necessidade

de

oportunidades e a influência da família nesse percurso escolar em busca do
acesso à universidade como uma possibilidade de ascensão social. É no gesto
de sujeito-leitor que posso interpretar os sentidos de superação e dificuldades
nos enunciados. As tentativas, por três vezes, para conseguir a aprovação no
vestibular parece ser algo recorrente na vida dos estudantes populares:
(E 6) Engenharia só tinha naquela época em Mossoró e Natal
e eu não tinha condições de manter a família e estudar
fora. Foi onde apareceu a oportunidade da Ufersa Angicos e
agarrei com unhas e dentes (Memorial 4).

(E 7) Prestei, por três vezes, vestibular e destas tentativas,
consegui ser aprovada em duas, UERN, para o curso de
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Letras, e UFERSA para o bacharelado em Ciências e
Tecnologia. Por influência familiar, acabei optando pelo BCT
e em 2009.2 ingressei na UFERSA Campus de Angicos
(Memorial 6).

Interpreto que, pela produção de sentido nessas discursividades, os
enunciados discursivos dos estudantes apontam as dimensões das práticas
discursivas da realidade destes. Interessa-me refletir sobre o discurso como
constitutivo desse processo, compreendendo a língua e a história. A esse
respeito, concordo com Pêcheux (1997, p. 179), quando afirma: “isso significa
que se pressupõe que todo discurso ‘concreto’ é, de fato, um complexo de
processos que remetem a diferentes condições”. Pensando nisso, destaco a
seguir as discursividades em relação à ordem do discurso sobre a escola e a
universidade e, dentre estas, a troca de experiência entre colegas:
(E 8) acredito que o fato de não possuir grandes elos de
amizade com os colegas nos primeiros meses de estudo me
possibilitou uma maior dedicação aos estudos, no 1º bimestre
daquele ano recebi o título de aluno destaque da turma,
muitos achavam que pelo fato de eu ter vindo de outros
estados eu possuía um maior conhecimento, a partir do 2º
bimestre onde conheci melhor os alunos e fiz amizade a falta
de atenção durante as aulas se fizeram presentes em minha
rotina escolar. Diferente das outras escolas eu permaneci ali
por 6 anos, aquele local de estudos me proporcionou trocas
exitosas de experiências (Memorial 7).

Interpreto mais uma vez, no enunciado abaixo transcrito, as dificuldades,
a solidão, a partir do início da vida acadêmica. Tal discurso aponta para um
sentido da Língua, História e memória, que corresponde aos anseios,
expectativas que se manifestam no percurso estudantil perpassado por
momentos difíceis, mas também por momentos de vitórias, superados com a
ajuda de amigos:
(E 9) No início, minha vida acadêmica em Angicos foi muito
difícil, o curso não é leve, longe de casa, sozinha, chorava
todos os dias, contava apenas com uma grande amiga
(Memorial 9).

De acordo com a Análise do Discurso Francesa (AD), para que se possa
compreender como o discurso funciona, é preciso olhar para o que é exterior a
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ele, compreender a sua historicidade. Dessa perspectiva discursiva, os
memoriais me fazem refletir a produção de sentido sobre as expectativas dos
estudantes acerca de seu ingresso na escola e na universidade, aliadas à
busca pela melhoria de vida, da busca pelo emprego, por sair da cidade para
alcançar sua mobilidade social.
Analiso os processos discursivos inscritos nos memoriais desses
estudantes, quanto à escola e universidade. Estudantes cheios de sonhos, e
me valho de Orlandi (2004, 88), para quem “os gestos de interpretação são
constitutivos tanto da leitura quanto da produção do sujeito falante”. São
nesses gestos de interpretação que aponto nesses discursos dos estudantes,
resistência, deslocamentos outros sobre o início e término dos estudos, as
pretensões e oportunidades que vão construindo enquanto sujeitos, ao
narrarem suas trajetórias, a hora de fazer o primeiro vestibular, como
estudantes populares visando acesso e permanência na escola e na
universidade.

(E 10) Chegou a hora de fazer meu primeiro vestibular, aí
onde começaram os problemas, falta de recurso para sair da
cidade para fazer vestibular. Mas mesmo assim ganhei uma
bolsa permanência na universidade onde passei 1 ano
sendo bolsista, mas nem tudo são flores na vida. Perdi a
bolsa e aí começaram novamente os problemas a questão do
recurso para vim para a faculdade (Memorial 1)

O discurso produz sentido das paradas, percursos nem sempre iguais
dos estudantes. A participação em projetos, as vitórias nas etapas. Tem-se em
seus enunciados novamente o gostar de estudar, o despertar para o futuro
quando eles enunciam queria do futuro, força de vontade. Considerando a
formação discursiva, compreende-se no enunciado abaixo, um discurso
fortemente marcado por trajetórias que identificam o ser estudante popular, que
passa por momentos difíceis e momentos de realizações e vitórias:
(E 11) Na minha 7ª série passei por uma cirurgia na vista e
tive que me afastar um pouco da escola, mas depois voltei a
estudar, e depois fiz a minha 8ª série e esse dia que terminei a
8ª série, foi um sonho realizado por ter conseguido vencer
mais uma etapa da minha vida. Participei de um projeto que se
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chamava “Eu sou cidadão amigos da Leitura”[…], este projeto
tratava de muitos temas interessantes como: o trabalho
infantil, a proteção ao idoso, direitos e deveres do consumidor,
estatuto da criança e do adolescente entre outros temas. Fui
estudar em uma escola de nome E. E. F. M. Fco. Moreira Filho,
gostei muito de estudar lá. Foi lá que eu comecei a abrir
meus olhos e ver o que realmente eu queria do futuro, e que
isso só dependia de mim e da minha força de vontade
(Memorial 2)

É pela inscrição da memória discursiva que o sujeito discursivo
estudante assume posições sujeitos do aluno dedicado, do aluno que precisa
de um ensino de qualidade, aluno recebendo elogios dos professores, cujos
discursos produzem deslocamentos vários relacionados à Língua, História e
memória:
(E 12) Sempre fui um aluno dedicado aos estudos, modéstia
a parte, na maioria das vezes me destacava dos demais. Meus
pais sempre se alegravam quando iam as reuniões escolares,
pois recebiam elogios dos professores por eu ser um menino
dedicado e inteligente. Mas como todo ser humano, eu também
cometi alguns deslizes e recebi advertência por parte de
professores, diretores e até pais de alunos. Tempos bons e
inesquecíveis. Mudanças aconteceram quando comecei a
cursar o ensino médio, pois a escola que eu estudei carecia
de ensino de qualidade, principalmente no nível médio, mas
isso não me impediu de alcançar (Memorial 3).

Dessa perspectiva, o sujeito estudante resiste. Nos sintagmas, passei,
ingressei, tentei, não passei, não desanimei, o estudante enuncia as boas
lembranças em sua trajetória escolar. Observe-se nos enunciados a seguir:
(E 13) logo partir para outra escolinha da qual, tenho ainda
em minha memória boas lembranças, pois lá eu me sentia
feliz ao realizar as tarefas ministrada por minhas professoras.
Depois de um ano nesta escolinha ingressei na Escola
Estadual […] da qual passei meus anos de estudos. Foi nesta
escola que passei boa parte da minha vida. Aqui passei por
muitas provações principalmente nas matérias de física e
química das quais não gostava, mas também passei com
êxito em matérias como português, história e geografia das
quais estudava com muita satisfação. Ainda nesta escola
concluir o ensino médio no ano 2006, daí tentei seguir uma
vida acadêmica prestando vestibular, optei por pedagogia pois
deslumbrando a carreira de professora, mais não passei no
meu primeiro vestibular, mais não desanimei, busquei cada
vez mais aprender . Hoje estou no quarto período, cheguei até
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aqui com muita dificuldade pois por vim de escola pública e
muita coisa deixei de aprender, passei e passo por momentos
difíceis, porém existe uma palavra da qual eu não esqueço
que é persistência (Memorial 5)

(E 14) Nesta escola passei quatro anos e concretizei
amizades que perduram até hoje. No ano de 2002, passo a
estudar na Escola Estadual Professor Francisco Veras,
cursando o Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio. No
último ano do Ensino Médio, extasiado com a ideia de terminar
os estudos e ir embora para outro Estado, em busca de um
emprego, não pretendia fazer vestibular, a ideia era sair da
cidade. Mas por ironia do destino, surge na cidade todo um
movimento das escolas e da população na luta em prol da
vinda da universidade, da UFERSA para Angicos (Memorial
8).

(E 15) Minha vida estudantil iniciou em 1994, no jardim I com
4 anos, na escola Educandário Imaculada Conceição, lá passei
os melhores anos de minha vida estudantil, apenas brincava,
a escola era particular, e meu pai por ser eletricista, fazia a
instalação elétrica da escola e eu e meus irmãos tínhamos
bolsa para lá estudar. Ao encerrar essa fase, comecei a
batalha para ingressar no ensino superior, prestei vestibular
na UFCG, UEPB, UFPB, UFRN e UERN. Sendo que não obtive
êxito em nenhuma das citadas instituições, só então em 2009
ao conversar com um tio ele me aconselhou a prestar
vestibular para UFERSA e em seguida fiz para o IFRN e em
ambos consegui ter uma boa colocação e entrar para as
referidas instituições. Optei cursar Bacharelado em Ciência e
Tecnologia na Universidade Federal Rural do Semi-Árido
(UFERSA) (Memorial 9).

(E 16) Prestei, por três vezes, vestibular. Na segunda vez,
felizmente, consegui passar. Residia na zona rural e não
dispunha de internet, então pedi a uma prima minha que me
avisasse da hora da chamada, porém a mesma esqueceu e,
não me avisando, acabei perdendo a oportunidade.
Desconsolada e triste, cheguei a conclusão que não iria mais
fazer vestibular. Mas, por insistência de uma outra prima
resolvi, novamente, tentar. E assim se fez, prestei, novamente
o vestibular e, também, o Exame Nacional do Ensino MédioENEM, sendo, desta vez, aprovada em duas universidades,
na UFRN (em Administração) e na UFERSA (pelo Bacharelado
em Ciências e Tecnologia). Por a UFERSA ser mais próxima
de casa, acabei optando pelo BCT e, em 2009.1, ingressei na
Universidade Federal Rural do Semi-Árido/Campus Angicos
(Memorial 10).

Percebe-se no discurso dos estudantes, condições de produção
heterogêneas no contexto de desigualdades educacionais, termos como o
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aprendizado muito bom, mesmo assim consegui concluir o ensino fundamental,
atravessam sentidos de lutas, resistências. Desse modo, mesmo com a
precariedade no ensino, no transporte escolar, os estudantes conseguem
vencer etapas importantes na vida escolar até conseguir ingressar na
universidade.
(E 17) Em 1996 iniciei o primário na Escola Municipal […] na
Zona Rural município de Angicos a escola funcionava em uma
casa familiar onde residia oito pessoas, mesmo assim a profª
era muito dedicada e o aprendizado foi muito bom. No ano
de 2000 dei início ao ensino fundamental na escola municipal
[…] em Angicos eu morava no sítio e estudava em Angicos o
trajeto era feito em carros aberto não oferecia o conforto
mínimo já que o período de inverno eu chegava molhado na
escola. Algumas vezes junto com os alunos via animais, a
escola não oferecia um bom ensino as professoras não eram
qualificadas e as brigas na escola aconteciam frequentemente
mesmo assim consegui concluir o ensino fundamental no
ano de 2003. Em 2004 consegui a fazer o ensino médio logo
desisti o primeiro ano ao ano seguinte comecei a estudar mais
e percebi que o estudo poderia ser uma grande
oportunidade para a minha vida. Conclui o ensino médio no
ano de 2008. Nesse mesmo ano fiz o vestibular para a
UFERSA Angicos, passei e no ano de 2009.1 dei inicio ao
curso superior (Memorial 11).

De acordo com Pêcheux (1993, p. 77), “[...] um discurso é sempre
pronunciado a partir de condições de produção dadas”. As histórias de vida dos
estudantes são pronunciadas em um contexto de dificuldades ao ingressarem
no ensino superior. Os alunos possuem algumas lacunas na formação, e ao
chegarem à universidade, as dificuldades são constantes, em específico nas
disciplinas de cálculo, tornando-se muito recorrente o uso do termo. Mesmo
assim, só o fato de acessarem um curso de ensino superior já os deixa
realizados e, aos poucos vão se adaptando às novidades da vida acadêmica.
Nos enunciados a seguir, efeitos de sentidos relacionados às reações,
dificuldade e facilidades que constituem o sujeito-estudante:

(E 18) Eu consegui entrar na universidade aqui em Angicos
onde estou cursando o 5º período e estou tendo algumas
dificuldades nas matérias de cálculo e mecânica por não ter
tido um bom ensino médio (Memorial 1)
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(E 19) cursei o 1º semestre, infelizmente reprovei duas
disciplinas: cálculo I e informática, na qual hoje já consegui
pagar essas duas disciplinas (Memorial 2).

(E 20) Desde criança aspirei e procurei sempre mostrar bom
comportamento e respeito para com todos, não só em razão da
educação que recebi, mas também por maravilhar-me por tal
ação e ser portadora de grande timidez. Foram então ações,
maneiras de pensar e portar, me levaram a percorrer
dedicadamente minha trajetória escolar, que mesmo tendo
sido totalmente vivenciada em instituições públicas, me foram
muito válidas e promissoras. Mesmo vivenciando esta
dificuldade, consegui, aos 16 anos, concluir o ensino médio.
Dentre todo o trajeto escolar, as turmas que ficaram marcadas
foram as de 2003, 8.ª série, e a de 2005, 2º ano, pois foram
exatamente nestes anos que consegui vencer um pouco da
minha timidez e que mais me envolvi com a turma,
conseguindo formar e consolidar grandes amizades (Memorial
6).

(E 21) No decorrer das aulas, começo a sentir-me
incapacitado de estar ali, devido ao curso ter sua grade
curricular essencialmente composta de cálculos, e ao mesmo
tempo, pensando em desistir, por não ser o curso ao qual eu
me encaixo. Consigo abolir da mente o pensamento de
desistir, mesmo sendo reprovado em duas disciplinas.
(Memorial 8)

(E 22) As maiores dificuldades vivenciadas neste percurso do
ensino fundamental e médio, era a pouca frequência com que o
“pau de arara” (transporte utilizado pelos estudantes naquela
época) transportava os alunos no período de inverno. Estes
carros eram desprovidos de cobertura, ato que, quando
resolvíamos arriscar a ida ao colégio, acabava nos molhando.
Às vezes desistíamos e voltávamos para casa, outras
arriscávamos e assistíamos aula mesmo molhados. A volta e
a rotina eram cansativas. Chegávamos em casa, geralmente,
de madrugada e, no dia seguinte, a mesma coisa. Saiamos
cedo, pois o carro era responsável por pegar os alunos em
vários sítios. Concluindo essa trajetória em 2006, meu
principal sonho, agora, era ingressar na universidade.
(Memorial 10)

(E 23) estou prestes a concluir a engenharia já visando o
ingresso no mestrado.
Durante este tempo de estadia,
enfrentei vários obstáculos. O primeiro foi referente à
moradia, pois meus pais não dispunham de muitas
condições para me manter em Mossoró. Assim, resolvi morar
com alguns amigos, o que não deu muito certo. Contudo, a
marca que recobre minha vida estudantil é bastante
perceptível e cheia de inúmeras alegrias e dificuldades.
Todavia, falo convictamente que, se preciso, passaria por tudo
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novamente, pois encaro minha trajetória não como um
caminho conturbado, mas sim como uma passagem de
crescimento e conquistas que ficarão eternamente marcadas
no meu eu pessoal e profissional (Memorial 10).

(E 24) As dificuldades encontradas foram muito grandes não
tinha base nas disciplinas de cálculo. Comecei a fazer grupos
de estudos e a estudar mais e mais e aquelas dificuldades
iam desaparecendo (Memorial 11).

O discurso dos estudantes é atravessado por heterogeneidade de
experiências de aprendizagem, mudanças na prática estudantil, avaliação e
rendimento acadêmico, consideradas as relações entre sujeitos e interdiscurso,
produzindo

sentidos

dos

sujeitos-estudantes,

que

se

configuram

em

enunciados mostrando os momentos difíceis, as dificuldades com a forma de
ensino, dentre outros no percurso da tão sonhada realização da oportunidade
de cursar a universidade:
(E 25) O curso de Ciência e Tecnologia é bastante difícil, mas
o meu rendimento acadêmico está ótimo. Ainda sinto
dificuldade com a forma de ensino de alguns professores,
mas nada impede minha luta de chegar à tão sonhada
formatura. Esforço-me sempre para superar todos os
obstáculos. Confesso que às vezes bate certo desânimo e até
me desespero, mas a vontade de fazer o sonho se
concretizar por inteiro me impulsiona a ir até o fim.

(E 26) Aos poucos fui me adaptando às mudanças. Apesar
de tanta vitória, tem algo que me incomoda, quando penso na
escola que estudei, relembro o péssimo ensino que recebi,
penso nos estudantes que agora passam por uma situação
semelhante. Mas isso me estimula para poder contribuir de
alguma forma, para que esses estudantes tenham a mesma
oportunidade que estou tendo, de cursar o ensino superior em
uma universidade federal, um ensino de qualidade (Memorial
3).

(E 27) Hoje já carrego uma bagagem vasta de aprendizagem
tanto na vida estudantil quanto pessoal, sou uma pessoa mais
madura, enriquecida de experiências e saberes, e quando
penso que coisas melhores e muito maiores estão por vir, me
animo ainda mais para continuar a caminhada tão longa e
árdua de concretizar o sonho de me formar e desta forma
começar a buscar novos objetivos, a sonhar novos sonhos e
acima de tudo torná-los reais (Memorial 3).
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O uso do memorial enquanto um gênero discursivo como um
procedimento metodológico, traz diversos posicionamentos dos estudantes
como o deste estudante:
(E 28) No ano de 2009 conseguir passar em pedagogia na
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Não
sabia ao certo onde está no primeiro momento quando entrei
só sabia que queria vivenciar aquele mundo, um mundo
novo e fascinante (Memorial 5).

Os enunciados evidenciam ainda efeitos de sentido referentes ao
processo de mudanças, adaptações, pensamentos de desistir e persistência
para continuar, inscritos em práticas discursivas estudantis de aprendizado e
desenvolvimento acadêmico.
(E 29) No começo foi difícil me adaptar, pessoas novas,
disciplinas que envolviam muito cálculo, matérias que nunca
foram muito meu forte e que mereciam uma melhor formação
por parte do ensino médio. Coisa que eu não tive. Por muitas
vezes, pensei em desistir, mas com muita persistência e
apoio consegui continuar. (Memorial 6)
(E 30) No ano seguinte minha família se mudou para cidade
de Itaboraí no Rio de Janeiro, minha mãe me matriculou na
Escola Estadual Guilherme Miranda Saraiva na 4ª série do
ensino primário, para mim tudo era novo, meus amigos de
escola não estavam mais presentes comigo, tive que me
adaptar com aquele ambiente totalmente diferente, gírias,
manias, sotaques, tudo mudou, porém, só fiquei nesta escola
por um ano (Memorial 7).

(E 31) Nesses projetos cresci muito no âmbito social, aprendi
a me interessar mais pelas dificuldades do próximo, e ainda
teve uma forte contribuição no meu desenvolvimento
acadêmico, com produções de pesquisa, fundamentando os
três alicerces de uma universidade, que são: Ensino, pesquisa
e extensão (Memorial 9).

A universidade não é tampouco um espaço, mas um objetivo de vida
para cada estudante. Chama a atenção que o sonho se faz presente no
objetivo de cada estudante em cursar uma universidade estabelecendo
relações de sentido, movências entre sujeito, história e discurso, inscritos nos
processos discursivos que envolvem os sujeitos estudantes com os seus
enunciados. Inserido na História e na memória discursiva de cada enunciado
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pronunciado, é nesse percurso que se trava o sentido, é na instância
discursiva. Vê-se nas sequências discursivas abaixo:

(E 32) conseguir passar na UFERSA, passei pelo Enem, na
lista de espera, pensei que não fosse conseguir, mais graças
a Deus eu consegui. Quando passei fiquei muito feliz, mesmo
sendo para Angicos, pois é uma cidade muito longe da
minha, sem falar que tive que vim sozinha apenas com a cara
e a coragem. Graças a Deus deu tudo certo (Memorial 2).

(E 33) meu maior objetivo, que era de cursar o ensino
superior em uma universidade federal, e aqui estou eu,
realizando mais um sonho logo de cara, quando entrei na
universidade, me deparei com uma realidade totalmente
diferente da qual eu estava acostumado e o que foi mais difícil
foi me adaptar ao novo ritmo de estudo e a nova forma de
ensino, pois há em relação ao ensino fundamental e médio
com o ensino superior (Memorial 3).

(E 34) Durante alguns anos enfrentei preconceitos por ser
da região nordeste, lembro bem que uma professora de
geografia certa vez disse que minha região era região
problema do Brasil, porém, eu estava até para provar o
contrário sendo aluno destaque da turma (Memorial 7).

(E 35) Em meio a estas dificuldades meus pais resolveram
mudar-se novamente, agora para a Boa vista dos Cadois, que
também fica localizado em Santana do Matos-RN, onde
novamente comecei o processo de adaptação com os novos
colegas, agora na Escola Isolada José Cadó, […] onde iniciei,
a 4° serie. Quando estava no meio do ano letivo, novamente
meus pais voltaram a se mudar (Memorial 10).

Na articulação da língua com a História, interpreto na materialidade
linguística um esforço constante em realizar e superar as dificuldades. Esse
discurso é constitutivamente heterogêneo, no sentido de que dele proliferam
diversas vozes e diferentes presenças, inserindo-os nos textos e na história de
suas vidas, que remete o leitor a uma memória discursiva de permanentes
vivências, desde o percurso do ensino fundamental até o médio. No dizer de
Charlot (1996, p. 47), “uma história escolar nunca é vivida por antecipação, que
os jovens do meio popular pensam a escola em termos de futuro mais do que
de saber e que aprender não apresenta um sentido unívoco”. Há então efeito
de sentidos para seus enunciados revelados. Constituído de uma esfera
acadêmica, o discurso estudantil desenvolve-se pela trajetória de origem

131

popular que se vê refletida na vida de outros estudantes que desejam acessar
uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Nesse processo, a
resistência do sujeito consolida-se a partir das condições nas quais está
inserido.
O Programa Conexões de Saberes, com seu início na UFERSA em
2010, é tema dos enunciados dos estudantes produzindo sentidos que reiteram
práticas discursivas, redes de memórias: a participação em projetos, o papel da
universidade, a oportunidade de aprendizagem no interior de um programa:
(E 36) No segundo semestre foi onde eu entrei pro projeto
“Conexões de Saberes” no qual eu estou até hoje participando,
no começo eu estava em dúvida se deveria participar ou não,
pois tive medo de encarar o desafio, mais não desisti e
resolvi enfrentar, e estou gostando muito, principalmente pelo
aprendizado que tenho recebido. O programa trata-se de um
assunto muito interessante, pois ele quer fazer o diálogo da
universidade e as camadas populares. Espero que esse
projeto continue cada vez melhor. Eu tenho um grande prazer e
satisfação de fazer parte desse projeto (Memorial 2)

(E 37) Aqui tive uma oportunidade única, entrar em um
programa chamado conexões com saberes do qual me ajuda
muito, aprendo muito neste programa coisas que sem ele
jamais teria a oportunidade de aprender e vivenciar. Passei
por muitas aprovações até chegar aqui, mais não vou parar por
aqui, já aprendi muito, mais ainda tenho muito pra aprender,
estou aqui não só por mim, mais por meus pais que me
apoiaram e me incentivaram, principalmente meu pai que por
insistir me levar a seguir um caminho de desafios e vitórias da
qual espero ter ainda muito sucesso (Memorial 5)

(E 38) Por meio deste consegui, aos poucos, inteirar-me com
os demais participantes, conexistas, como somos chamados,
desenvolvi, aprimorei e adquirir ainda mais conhecimentos
e, ajudei pessoas, através do desenvolvimento do trabalho,
ajudar pessoas, o que foi de grande importância, tudo graças a
este que me possibilitou não só uma relação interpessoal, mas
também uma intelectual, que muito contou tanto pessoal, como
profissionalmente(Memorial 6).

(E 39) Hoje sou aluno de um curso de ensinos superior e
bolsista de um programa que tem como ideal o acesso e
permanência de alunos de origem popular nas Instituições
de Ensino Superior, o Programa Conexões de Saberes faz
com que eu veja minha vida escolar refletida na vida
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desses alunos que almejam o ingresso nas IFES (Memorial
7).

(E 40) Em 2010, é lançado na UFERSA, a edição do Programa
Conexões de Saberes, e ao ler o edital com suas propostas,
começo a interessar-me e decido concorrer a uma das vagas.
Sou selecionado e passo pela formação que o Programa
abordava, no município de Mossoró-RN. Em 2011, as aulas
passam a ser no campus da UFERSA Angicos, localizado no
bairro Alto da Alegria, incrivelmente continuo no Curso e no
Programa Conexões persistentemente. Tenho a intenção de
concluir o curso, não sei quando e talvez não conclua,
surgindo alguma chance de emprego. Contudo, minha vida
estudantil foi marcada por muitas alegrias, alguns amores e
muitas amizades sinceras (Memorial 8).

(E 41) Em 2010.2, me tornei membro de um projeto Conexões
de Saberes e do PIVIC, ambos tendo como base uma
preocupação com a situação de jovens oriundos de
camadas populares ingressarem tardiamente na universidade,
suas perspectivas de vida[…] Desenvolvíamos atividades,
estudos, relatórios mensais, pesquisa em campo. Foi um
período de muita cobrança, mas que nos ensinou a nos
determinar melhor, de um modo gera foi enriquecedor
(Memorial 9).

(E 42) Em 2010.2 ingressei no Projeto Conexões de Saberes
na UFERSA onde tive oportunidade de ajudar outras
pessoas e meu rendimento melhorou bastante. Durante a
minha vida de estudos enfrentei grandes dificuldades mas
consegui superá-las com determinação e força de vontade
(Memorial 11).

Tais discursos ocorrem no interior de outros discursos e com estes se
relacionam em semelhanças e diferenças, produzindo interdiscursividade,
redes de memórias no interior da História.

5.3 Entrevista coletiva, saberes, práticas e impactos

Passo a analisar a entrevista coletiva semiestruturada, compreendida
como um gênero discursivo, que foi concedida por nove estudantes que
aceitaram participar e cuja transcrição está disponibilizada na íntegra no anexo
deste trabalho. Tal entrevista, cujo procedimento está descrito no Capítulo 2
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deste trabalho, configura-se como uma prática discursiva enquanto um espaço
de diálogo entre os sujeitos, conforme já detalhado, quando trato da
metodologia da pesquisa. A partir do referencial teórico adotado, da Análise do
Discurso Francesa (AD), analiso os saberes dos estudantes colaboradores que
apontam para as contribuições do Programa Conexões de Saberes no acesso
e permanência na universidade. Com o objetivo de “identificar pontos de vista
dos entrevistados; reconhecer aspectos polêmicos” (KRAMER, 2003, p. 66),
passo à análise da entrevista. Recortei, para isso, alguns de seus enunciados.
Primeiro, deixei-os livre para se apresentarem. Iniciei pedindo que dissessem o
nome, onde moram e o que fazem.

Meu nome: Izaac Paulo Costa Braga. Moro em Mossoró, Sou
estudante de Engenharia de Produção. (Estudante 1)
Lediane Marques de Andrade, moro em Currais Novos por
enquanto não trabalho nem estudo. (Estudante 2)
Nicanor Barroso de Araújo Neto, moro atualmente em Campina
Grande-PB, curso Engenharia Civil na UFCG. (Estudante 3)
Meu nome é Rutilene Rodrigues da Cunha, moro atualmente
em Mossoró, sou estudante de Engenharia Agrícola e
Ambiental. (Estudante 4)
Dandara Martins Monteiro. Moro em Mossoró. Curso Eng. de
Petróleo e um técnico em eletrotécnica pelo IFRN. (Estudante
5)
Boa tarde! Me chamo Maria Elidayane da Cunha. Moro,
atualmente, na Cidade de Mossoró/RN, onde curso Engenharia
Agrícola e Ambiental. (Estudante 6)
Meu nome: Dammyao Erysfranncys da Costa. Tenho 24 anos
estou cursando o 7º período de serviço social na UnP, moro em
Natal. (Estudante 7)
Meu nome é Ozanildo Roberto da Silva, sou de Angicos e no
momento concluindo o BCT. (Estudante 8)
Meu nome é Tialison, moro em Natal e trabalho no escritório de
engenharia. (Estudante 9)

Em seguida, perguntei como relacionava esse fazer à sua formação
acadêmica, trajetória e experiência estudantil como participante do Programa
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Conexões de Saberes. Nos enunciados abaixo, os relatos de cada estudante
em redes de memória discursiva que apontam para o impacto do programa:

O Programa Conexões de Saberes permitiu que eu crescesse
na vida acadêmica, e até mesmo na pessoal. Aprendi a
trabalhar em grupo. Tive experiência de trabalhar com a
comunidade e principalmente desenvolver trabalhos
acadêmicos, o que me ajudou muito a desenvolver os
trabalhos no curso de engenharia de produção. (Estudante 1)
O programa foi de grande importância pra mim, por ter me
feito aprender coisas que apenas na sala de aula não
aprenderia. Me fez aprender a conviver com as pessoas, a
trabalhar em grupo e a fazer novas descobertas. Tudo isso só
foi possível através desse programa que muito contribuiu para
o meu crescimento acadêmico e pessoal. (Estudante 5)
O Conexão, ele foi uma ferramenta que abriu nossa mente
para a vida acadêmica, apesar de minha vida ter tomado
outro rumo, mas no tempo que viver na universidade ela me
ajudou a crescer, além de conviver com outros estudantes.
(Estudante 2)

Como o programa contribuiu no crescimento acadêmico e pessoal de
estudantes de certa época? São discursos que produzem efeitos de sentido de
sintagmas verbais como crescer, aprender e desenvolver. Esses estudantes
simbolizam uma parcela de alunos que vivenciam os percalços do acesso e
permanência em uma universidade pública. Nos enunciados a seguir:

O Conexões de Saberes me proporcionou um gigantesco
crescimento acadêmico, as oportunidades de realização de
atividades acadêmicas me fez um estudante completo, além da
formação política e social que o programa me proporcionou, a
interação constante com a comunidade me fez mais consciente
das diversas problemáticas sociais. (Estudante 3)
Assim facilitando um bom desempenho profissional e na
relação com o atendimento ao público na forma de dialogar e
no trabalho em equipe. (Estudante 7)
O Programa Conexões de Saberes foi uma experiência ímpar
na minha trajetória pessoal e acadêmica, proporcionou-me a
ter uma nova visão em relação comunidade e faculdade.
(Estudante 8)
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A entrevista prossegue. Quando dialoguei mais sobre a relação do fazer
dos estudantes com a experiência no Conexões, acredito que os estudantes
são exemplo de saberes do mundo da vida e que ao chegarem à universidade
trazem consigo esses conhecimentos. A revelação encontra-se nos enunciados
seguintes:
E uma coisa bastante relevante que aprendi com o devido
programa foi que a universidade é baseada no tripé: ensino,
extensão e pesquisa. Esse tripé que é o que forma, de fato,
uma universidade. E também aprendi muito sobre políticas de
inclusão social. (Estudante 1)
O programa Conexões de Saberes foi de suma importância
não só em minha vida acadêmica mais principalmente pessoal.
O programa nos proporcionou experiências incríveis, pois
saímos dos muros da universidade e começamos a interagir
com a comunidade, como também abriu leques para meu
crescimento dentro da própria instituição, proporcionando
apresentações em outras instituições, ou seja, foi a porta para
meu despertar para a pesquisa científica. (Estudante 4)
O que considero mais importante foi a formação política,
entender melhor questões acerca das demandas sociais, luta
de classes, gêneros, igualdade racial, tudo isso teve início no
Conexões, quando cheguei em Campina Grande e encontrei
um universo muito maior e rodeados por essas problemáticas
pude me orientar melhor devido a base que recebi no
programa. (Estudante 3)

A inserção na qualificação mostra-se presente e produz efeitos de
sentido sobre a relevância do programa para os estudantes, ampliando a
atuação destes na pesquisa e extensão. São efeitos circulantes em um
momento histórico da universidade e de sua importância para a vida acadêmica
e inclusão dos estudantes. Ao pronunciarem que o programa foi de suma
importância para suas vidas, os estudantes trazem sentidos de outros lugares
que se interdiscursivisam nas experiências e interação com a comunidade.
Veja-se nos enunciados:
A participação no Programa Conexões de Saberes me serviu
como base para o crescimento pessoal e profissional, pois me
ajudou, através das oficinas e atividades promovidas, a
melhorar minha postura e relação interpessoal. Sempre fui uma
pessoa tímida, razão pela qual nunca tive muitos amigos. Mas
no programa, pude aprender a me socializar melhor, a manter
minha postura e discursar, a meu modo, mostrando e
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compartilhando ideias e pontos de vista sobre diversas
temáticas, assim como, também, tive a oportunidade de formar
e consolidar diversas amizades, tanto com os conexistas, como
com os professores e demais pessoas envolvidas. (Estudante
6)
Uma das coisas que me fez refletir bastante sobre a
importância do programa para o meu crescimento foi quando
passei a conviver e fazer parte da vida de pessoas que jamais
pensei ser possível, por exemplo, minha temática era
relacionada aos portadores de necessidades especiais da
cidade de Angicos, e com isso tive a oportunidade de
acompanhar de perto essas pessoas e suas famílias e sentir na
pele as dificuldades sentidas. (Estudante 5)
Acredito ter melhorado, um pouco, minha desenvoltura, escrita,
forma de me relacionar, senso crítico, além de ter ampliado
meu conhecimento sobre certas temáticas, uma vez que o
programa abrangia diferentes áreas. (Estudante 6)

Quando interagi sobre como o programa de ação afirmativa contribuiu
para o acesso e permanência na UFERSA Angicos, a materialidade linguística
remete para os seguintes enunciados:
O acesso e permanência de estudantes das camadas
populares e escola pública na universidade sempre foi o ideário
do programa, e cumpriu com esse objetivo, quanto a minha
permanência no Conexões foi essencial, já que recebíamos
uma bolsa remunerada para auxiliar nossas despesas, e
também incentivo para adquirir conhecimento, participar de
atividades acadêmicas. (Estudante 3)
O programa além de contribuir bastante para o crescimento do
conhecimento de cada um, nos ajudava também
financeiramente, pois nos era dada uma bolsa em dinheiro e
isso contribuía também para que continuássemos na UFERSA,
uma vez que a maioria dos bolsistas era de outras cidades.
(Estudante 5)
O principal fator que me fez permanecer na universidade, a
partir do programa, foi a bolsa que eu recebia. Era um auxílio
financeiro que me ajudava a morar na cidade em que a
universidade estava inserida, pois eu era residente de outro
município. (Estudante 1)

Continuei a entrevista e enunciei em que medida o Conexões foi um
instrumento de democratização da educação superior. Os estudantes narraram
um pouco da sua experiência como estudante bolsista do Programa Conexões
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de Saberes e as contribuições do programa para que permanecessem na
universidade. Tem-se os enunciados:

Em termos de acesso e permanência de estudantes das
camadas menos favorecidas na universidade o programa
Conexões atingiu o propósito ao qual foi idealizado, pois ajudou
não só a mim que residia em outra cidade mas como outros
colegas em termos financeiros a nos manter na universidade.
(Estudante 4)
O Conexões por não possuir uma forma de seleção
meritocrática, e sim uma seleção inclusiva, permitiu que eu
enquanto aluno oriundo de escola pública pudesse desenvolver
diversas atividades acadêmicas, como participar de
congressos, apresentar artigos acadêmicos, publicar um
capítulo de um livro. O programa democratizou o acesso ao
conhecimento e a vivência acadêmica. (Estudante 3)

Tais enunciados inscrevem-se nesse espaço de interlocução entre o
debate e leituras acerca do Programa com o intuito de perceber as lacunas
existentes nessa política afirmativa, em especial em relação aos estudantes de
baixa renda, que sofrem com condições sociais desproporcionais no acesso e
permanência. Vejam-se as sequências enunciadas abaixo:

Sem dúvidas o programa ajudou tanto financeiramente, quanto
no âmbito do conhecimento, sem falar na interação com outras
universidades. (Estudante 2)
Eu percebi a importância do Conexões na minha vida quando
participei da seleção de mestrado. Estava concorrendo em uma
área que não tinha nada de publicação, mas fui aprovado por
que tinha vários trabalhos que realizei no Conexões.
(Estudante 9)
A participação neste programa, por si só, já me foi algo novo.
Estava vivenciando minha primeira experiência numa
graduação e, agora, como bolsista. Acredito que esse novo,
por mais amedrontador que me fosse, me serviu como um
desafio a mim mesma, mas com a ajuda dos professores,
amigos, atividades preparativas, envolvimento com a
comunidade, viagens, participação em congressos, realização
de eventos, enfim, tudo foi me encantador e me ajudou a
vencer o medo e me manter firme, além do fato do apoio
financeiro que era nos dado, que também contribuiu bastante,
já que residia longe da minha cidade. O desejo de concluir
minha graduação, me tornar alguém na vida, ter uma formação
também era um sentimento forte e bastante responsável pela
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minha permanência e, a participação no programa, junto ao
incentivo dos professores e conhecimento de tantas histórias
de pessoas que sempre almejaram o mesmo feito e, por falta
de oportunidade e incentivo, nunca conseguiram, também foi
um fator chave para minha permanência. (Estudante 6)

Dessa formação discursiva acadêmica, tem-se um espaço discursivo no
qual se enunciam as trajetórias dos estudantes que atuaram no Programa
Conexões de Saberes em uma universidade pública. Nos enunciados a seguir,
os efeitos de sentido acerca do impacto do Programa para eles, enquanto
alunos oriundos de escolas públicas:

O programa Conexões me proporcionou enquanto aluna
oriunda de escola pública e com poucas condições de me
manter na universidade, ele veio como uma fonte não só de
renda mas principalmente, um formador de um perfil
universitário, pois até então não tinha despertado para a
dimensão e responsabilidade de um programa deste porte.
(Estudante 4)
Devido o programa priorizar alunos oriundos das camadas
populares, escolas públicas, estes passaram a se sentir
estimulados para permanecer em uma universidade do porte
da
UFERSA.
Quando
entramos
na
universidade,
principalmente alunos que estudaram em escolas públicas, são
inúmeras as barreiras que se levantam, e isso faz com que
muitos alunos desistam de cursar o ensino superior. Porém, o
Conexões foi um incentivo pela busca de conhecimento e
instigou os participantes a galgarem caminhos mais altos.
(Estudante 1)
O Conexões por não conter pontos que as universidades
possuem em relação a seleção de alunos para projetos e
bolsas proporcionou-me como aluno oriundo de escola pública
a participar de eventos apresentações de trabalhos
acadêmicos e a ter uma relação bem próxima da comunidade.
(Estudante 8)

O aspecto do impacto do Programa abordado na entrevista coletiva
permitiu efeitos de sentido acerca do ingresso dos estudantes populares no
ensino superior. Como já dito antes, são histórias dos estudantes da UFERSA
que se assemelham às vozes dos estudantes dos Programas de outras
universidades, quanto ao processo de vida escolar e sua continuidade na
universidade, que em seus enunciados discursivos registram:
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O impacto do Programa Conexões de Saberes na Ufersa para
você aluno de escola pública, foi de imediato um sonho sendo
concretizado, pois em meio a tantas dificuldades vivenciadas
pelo pouco conhecimento adquirido no decorrer dos anos
escolares, e você ser contemplado com um programa deste
porte foi essencial para ajudar o aluno a permanecer na
universidade. (Estudante 4)
Teve um impacto bem amplo já que aquela visão de que
universidade e a comunidade deveriam andar separadas foi
desmistificada. (Estudante 8)
Foi bastante impactante positivamente, claro, pois o programa
nos fez conhecer nossos pontos mais fortes e aplicá-los
contribuindo para o nosso desenvolvimento. Por ser aluna de
escola pública nunca pensei participar de um programa de
dimensão tão grande como o Conexões de Saberes, e as
oportunidades de viver momentos de grande aprendizado foi
de extrema significância na minha vida acadêmica. (Estudante
5)

O aprendizado, a participação, a oportunidade que o Programa gerou
não apagam as dificuldades enfrentadas pelos estudantes. Porém, diante dos
problemas, tem-se um sujeito que resiste, supera as barreiras nunca
imaginadas:

O Conexões foi um agente transformador na minha vida, me
tornou um estudante completo, ciente das problemáticas que
nós oriundos das escolas públicas enfrentamos, porém que
conseguimos superar todas as barreiras, a valorização da
nosso vivência em sociedade e aplicação dessa vivência nas
práticas de ensino e aprendizagem foi fundamental, um
impacto positivo na minha vida. (Estudante 3)
O programa sem dúvidas foi um divisor de águas, com certeza
isso impactou de forma positiva de nossa vida pessoal e
profissional, porque ele abriu muitas portas e nos trouxe uma
visão mais ampla da universidade, não só de aula. (Estudante
2)
Em mim causou um impacto inesquecível pois me fez crescer
minha auto-estima inexplicavelmente, pois nunca imaginei que
um simples estudante advindo de escola pública, negro, de
família pobre pudesse estar ali em meio a personalidades em
apresentações de trabalho debatendo e dialogando com outras
pessoas. (Estudante 8)
O impacto causado pelo programa foi refletido de forma
bastante positiva, pois favorecia a nós, estudantes de escolas
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públicas que, em alguns casos, aparecemos como minoritários
e menos favorecidos de oportunidade perante uma parte da
sociedade, participarmos de algo que viria a contribuir
significativamente na nossa formação e relação com as
pessoas a nossa volta. A princípio foi complicado devido ao
medo, pouca ou nenhuma experiência, mas que no decorrer
ajudou-nos a descobrir nossos pontos fortes, competências e a
aprimorá-las. (Estudante 6)

Percebi, pelos pontos de vista, como foi desafiante a participação dos
estudantes no programa, o que corrobora com Silva, Avendaño e Carvalho
(2008, p. 11), que na maioria das vezes, os estudantes de origem popular são
invisibilizados nas instituições de ensino, bem como em programas e projetos
de extensão, limitando-se à participação em sala de aula. Perguntei-lhes como
a universidade poderia ampliar o acesso e a permanência de estudantes
oriundos de espaços populares no ensino superior em ações que pudessem
fortalecer as práticas discursivas inclusivas. Eles enunciaram:

A universidade deve justamente proporcionar o tripé: ensino,
extensão e pesquisa. Desta forma, os alunos passarão a ser
cada vez mais incluídos na universidade, vivenciando não
apenas práticas de ensino, mas também de pesquisa e levando
todo ou parte de seu aprendizado para a comunidade, por meio
da extensão. Assim, possibilitando que os alunos tenham a
oportunidade de trabalharem com os três eixos, ganha aluno,
ganha universidade, ganha comunidade. O programa
Conexões de Saberes contribuiu, de forma grandiosa, para a
formação acadêmica e pessoal de seus participantes.
(Estudante 1)
Na minha opinião, a universidade pode criar mais projetos
desse tipo, pois o universitário cresce muito, aprende e
também transmite seus conhecimentos a outras pessoas. Sem
falar no papel de cidadania que é exercido por cada um ao
executar as atividades propostas pelo projeto. Houve um
crescimento bastante significativo em cada um dos
participantes, e principalmente a oportunidade que foi nos dada
por sermos alunos de escolas públicas. Só tenho a agradecer
por tudo o que o projeto me proporcionou. (Estudante 5)

A universidade pode proporcionar aos estudantes populares o saber e a
cidadania. Para tanto, os estudantes discursivizam sobre a importância do
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ensino, pesquisa e extensão, além da discussão sobre a democratização do
acesso à universidade de segmentos historicamente excluídos.
Acredito que a universidade deve enxergar além de seus
muros, trazer para dentro da universidade o ambiente em que o
aluno vive, valorizar seu conhecimento de mundo, ampliar o
espaço de discussão sobre inclusão e permanência dos jovens
de camadas populares na universidade, o fomento a essa
discussão só tem a enriquecer a convivências dos diversos
estudantes da instituição, a democratização do acesso a
universidade deve ser ampliada através de programas como o
Conexões de Saberes. Sendo assim, agradeço a todos os
envolvidos no programa, obrigado pela constante interação e
troca de conhecimentos, pela convivência harmoniosa, e
obrigado ao programa por ter me feito um cidadão mais
consciente e defensor de políticas públicas que visam à
democratização do ensino e o acesso e permanência de jovens
das camadas populares na universidade. (Estudante 3)
Bom, as universidades deveriam criar programas assim que
visem conhecer realmente a realidade do universitário, vê-lo
como ser pensante e não somente como um “numero”, já que o
universitário só é visto pela universidade devido suas notas
altas....apenas acho... (Estudante 8)
Eu só tenho a agradecer pela oportunidade dada. Os
ensinamentos, as conversas, participações em eventos,
desenvolvimento de trabalhos, enfim, tudo veio a contribuir
consideravelmente não só para a minha, mas para a de todos
os participantes e envolvidos de forma tanto direta quanto
indireta. A troca de saberes lá dentro auxiliou para o despertar
de novas visões e formas de desenvolver nossos trabalhos.
(Estudante 6)

A análise qualitativa dos três gêneros discursivos de construção dos
dados desta pesquisa: o questionário, os memoriais e a entrevista coletiva
permitiram refletir sobre as histórias de vida dos estudantes e o impacto do
programa em sua relação com os saberes sociais das condições de vida dos
sujeitos, seu contexto e expectativas, nas práticas discursivas inclusivas, que
são estruturantes no processo de interação com a universidade e suas
comunidades e nos possibilita pensar em uma educação para o acesso e
permanência na universidade e nessas práticas discursivas (CHARLOT, 1996,
p. 62).
Na produção de sentidos nas histórias dos estudantes articulando alguns
conceitos da Análise do Discurso Francesa (AD), vê-se um discurso
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pronunciado pertencente à ordem da memória discursiva, enquanto um
dispositivo que articula enunciados em certo momento histórico e aponta para
as práticas inclusivas. Isso significa dizer que os enunciados dos estudantes
são organizados dentro de uma formação discursiva, no sentido pecheuxtiano
daquilo que pode e deve ser dito.
Os enunciados dos estudantes são lugares de produção de sentido,
encontros e confrontos de saberes, ou seja, são discursos que ao mesmo
tempo se movem nas possibilidades de gestos de leitura da discursividade que
os circundam.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

P

ara concluir, há muito a ser investigado acerca das práticas
discursivas dos estudantes de origem popular na universidade, sua

relação com o saber e o aprender, diante de múltiplas possibilidades da
linguagem e discurso. Durante o percurso deste trabalho, estive envolvida com
as lutas diárias para compreender a universidade, sobretudo, busquei em
minha posição sujeito procurar interagir nesse espaço. Neste trabalho, o meu
objetivo inicial era o de investigar as práticas discursivas inclusivas dos
estudantes oriundos de espaços populares habitantes do Programa Conexões
de Saberes: diálogos entre a universidade e as comunidades populares, na
UFERSA Campus de Angicos-RN, analisando na materialidade linguística que
o constitui, como uma das modalidades das políticas públicas de ações
afirmativas, a produção do movimento de sentido e memória inscritos em
práticas sociais dos estudantes na universidade. Também de seus discursos, a
partir de suas histórias de vida na produção de sentidos em trajetórias de
estudantes oriundos de espaços populares.
Inicialmente, discorri sobre a linguagem e as práticas discursivas
inclusivas que envolvem contextos institucionais e não institucionais, no
interesse das Ciências da Linguagem, no âmbito da Linguística Aplicada, que
concebam a linguagem como uma prática social. Assim, partindo do
pressuposto de que é na interação com o outro que as relações intersubjetivas
são social e culturalmente situadas, pensei sobre as relações entre discurso,
produção de sentido, interdiscurso e memória discursiva, apontando para os
procedimentos teóricos e analíticos da Análise do Discurso Francesa (AD).
Parti das seguintes questões norteadoras da pesquisa:
1) Como as práticas discursivas do Programa Conexões promovem o
acesso e a permanência dos estudantes, no contexto de uma política pública
de ação afirmativa?
2) Como as práticas discursivas dos estudantes universitários oriundos
de espaços populares, produzem sentido que apontem para a superação das
barreiras do acesso e permanência no ensino superior?
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3) Quais são as histórias, trajetórias, vozes, vivências e sentidos que se
fazem presentes nos discursos desses estudantes universitários enquanto
sujeitos sociais?
Ancorada pela perspectiva teórica em Análise do Discurso (AD),
observou-se a produção de sentido na análise dos dados compostos por
gêneros discursivos, a saber: o questionário socioeconômico, o memorial e a
entrevista coletiva dos estudantes sujeitos da pesquisa. Destas emergem
sentidos e formulações das posições-sujeito estudantes, suas origens, lutas e
vivências. Compreende-se o modo de presença da memória discursiva e como
ela produz sentido nas práticas discursivas do Programa Conexões no acesso
e a permanência dos estudantes, no contexto de uma política pública de ação
afirmativa.
Tomando os textos como objeto linguístico e histórico, verificou-se em
sua materialidade discursiva. A constituição de sentidos se faz pela linguagem
nos lugares das práticas discursivas dos estudantes universitários oriundos de
espaços populares, produzem sentido e novos discursos, que apontam para a
superação das barreiras e produz saberes.
Assim, na materialidade linguística, no domínio da memória, sugerem-se
os modos de pensar estudantil que instauram sentidos presentes e futuros que
levam os sujeitos a se relacionarem consigo, com o outro e com seus
familiares. A partir do gesto de leitura, interpretaram-se os sentidos das
condições de superação das dificuldades na escola e na universidade. Desta
forma, as histórias de vida dos estudantes são pronunciadas em um contexto
de vários obstáculos no ensino superior.
As histórias, trajetórias, vozes, vivências e sentidos se fazem presentes
nos discursos desses estudantes universitários enquanto sujeitos sociais,
confirmam a importância da produção de saberes e fazeres de estudantes
populares, de trazer as políticas públicas afirmativas de acesso e permanência
para a reflexão acerca da democratização da universidade. Por isso, a
necessidade

de

compreender

que

nessas

políticas

perpassam

o

reconhecimento das relações entre as práticas discursivas, a memória e a
produção de sentidos. Aqui observado que todo discurso é parte de um
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procedimento discursivo mais amplo, do qual se faz recortes, e a forma desse
recorte determina o modo da análise e o dispositivo teórico da interpretação.
Tais análises nasceram do desejo de compreender os efeitos de sentido
das práticas discursivas inclusivas dos estudantes populares na universidade,
suas experiências, vivências e também, do anseio de poder entender as
discursividades, tensões e possibilidades dos sujeitos situados historicamente.
Os

resultados

obtidos

revelam

que

os

estudantes

produzem

uma

discursividades para além da linguagem e da História sobre o acesso e
permanência na universidade pública, produzindo outros sentidos e outros
discursos. Conclui-se que, embora o Programa tenha tido um efeito de sentido
exitoso, isso não quer dizer que não tenha havido lacunas no percurso.
A partir do pressuposto de que toda análise de discurso focaliza o real
que existe na língua e o real que existe na história, pôde-se delinear que os
sentidos se constituem em uma rede de saberes interdiscursivos. Ao tentar
interpretar o discurso dos estudantes, parece-me presenciar uma guerra
discursiva movimentando a construção de sentidos, de saberes, inscritos na
história que se faz na e pela linguagem.
Ao observar o discurso, interpretei que o Programa Conexões foi um
espaço para os alunos oriundos de comunidades populares poderem atuar e
desenvolver a participação social e acadêmica. Assim, com esta pesquisa,
espero ter contribuído para compreender a relação da língua ao histórico, aos
acontecimentos discursivos inerentes aos processos de construção de sentidos
da/pela linguagem em que se constroem as realidades na relação entre
indivíduo e sociedade.
Ao finalizar meus apontamentos, espero ter contribuído com elementos
para a discussão das políticas de combate às desigualdades sociais que
perpassam o uso da linguagem, na reafirmação e constituição dos sujeitos
sociais, ante as políticas de inclusão social e de permanência de estudantes no
cenário educacional brasileiro. De forma que este estudo colabora para o
fortalecimento da universidade pública, nas discussões acerca dos desafios do
processo de democratização e das relações da linguagem nas práticas sociais,
sobretudo em trazer as políticas de ações afirmativas como importantes nesta
reflexão na transformação das desigualdades sociais.
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APÊNDICE A – CARTA CONVITE AOS SUJEITOS DA PESQUISA.

Em, 9 de agosto de 2011.
Caro/a estudante Conexista:

Assunto: Pesquisa.

Estou desenvolvendo minha pesquisa de doutorado em Estudos da
Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte cuja tese trata
das Práticas Discursivas do Programa Conexões de Saberes.
Nesse processo, venho convidar você, bolsista do programa nesta
universidade, a construir e redigir um memorial que descreva e reflita acerca de
sua trajetória de vida e aprendizagem de estudante de origem popular, desde a
escola até a universidade. Os acertos, as vitórias, os avanços, mas também as
falhas, os momentos difíceis, as paradas, as dúvidas. O ingresso no Programa
Conexões de Saberes cujo objetivo é possibilitar a permanência de estudantes
de origem popular no ensino superior e seu protagonismo.
Agradeço a valiosa cooperação e espero contar com seu aceite para o
êxito desta investigação. Anexos: ficha de identificação e o termo de
consentimento os quais deverão ser preenchidos e enviados pelo e-mail
adycanario@ufersa.edu.br

Atenciosamente,

Profª. Ady Canário de Souza Estevão
Aluna do PPgEL UFRN

Anexos:
 Ficha de Identificação
 Termo de Consentimento
 Instrução de Memorial
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APÊNDICE B – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA
PESQUISA
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARTICIPANTE DA PESQUISA
Nome: ______________________________________________
Idade__________ Telefones para contato:___________________
Telefones dos pais:____________________________________
E-mail:______________________________________________
Curso: _______________________________________________
Período_________________________________Turno: ________
Área de Formação/Conhecimento: ____________________
Ano de ingresso na universidade: _________________________
Faculdade/Departamento:________________________________
Campus:______________________________________________
Nº. da matrícula _____________________________
Local:
______________________________________Data:
_____/_____/_____
MARQUE UM X CONFORME SEU PERTENCIMENTO RACIAL
( ) Branco; ( ) Pardo; ( ) Preto; ( ) Amarelo; ( ) Indígena; ( ) Não
declarado.
QUADRO FAMILIAR
RELAÇÃO / VÍNCULO
COM O(A)
ESCOLARIDADE
ESTUDANTE

TRAJETÓRIA ESCOLAR DO(A) ESTUDANTE
NÍVEL DE ENSINO
ANO/DÉCADA
INÍCIO
FINAL

IDADE

Mun

OCUPAÇÃO/
DESCRIÇÃO

REDE DE ENSINO
Est
Fed
Part

Declaro, perante as penas da lei, que as informações acima são verídicas
e por elas assumo todo risco.
______________-RN, _______ de _________ de _________
_________________________________________________
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(Assinatura do(a) fornecedor(a) dos dados)
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APÊNDICE C – INSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL

O Memorial é um documento que você elabora passo a passo, no qual
aparecem suas impressões sobre sua trajetória de aprendizagem, desde a
escola até a universidade. Os acertos, as vitórias, os avanços, mas também as
falhas, os momentos difíceis, as paradas, as dúvidas, o ingresso no Programa
Conexões de Saberes cujo objetivo é possibilitar a permanência de estudantes
de origem popular no ensino superior e seu protagonismo.
O Memorial é uma espécie de “diário” no qual você poderá escrever e
contar o que estiver sentindo, refletindo, vivenciando, os gostos e desgostos ao
longo do caminho. É a oportunidade de registrar suas reflexões sobre os vários
momentos de sua vida como estudante na escola e na graduação. É o local em
que você pode anotar emoções, descobertas, sucessos e insucessos de sua
trajetória, da escola à universidade. É o registro da história de sua
aprendizagem durante o curso e de suas aplicações na vida pessoal e
profissional.
Na elaboração do Memorial podem surgir dúvidas. É provável que você
se sinta inseguro(a) e desestimulado(a) para escrever, enquanto outros talvez
se sintam desafiados a produzir o memorial. Em qualquer caso, note que o
Memorial não é algo pronto e acabado, com roteiro rígido e previamente
definido, mas é a descrição de um conjunto de observações e comentários,
cuja construção espelha e acompanha o seu processo de aprender. Você pode
incluir no Memorial:
 As suas reações, dificuldades e facilidades encontradas no decorrer da
realização das atividades do curso;
 As experiências de aprendizagem e mudanças na prática estudantil que
tenham relação com o curso;
 As suas reações a essas experiências e mudanças;
 As relações da vida acadêmica com a sua experiência anterior;
 As trocas de experiência entre você e outros colegas de curso;
 Outras ideias que você considere importantes.
O Memorial também tem a função de promover e praticar a
autoavaliação. Nesse caso, você pode registrar nele:
 Como está o seu rendimento acadêmico;
 Que fatos demonstram mudanças na sua prática escolar e acadêmica;
 Como você está aproveitando as atividades de aprendizagem e de
avaliação;
 Quais as suas maiores dificuldades no curso;
 O que você está fazendo para superar suas dificuldades;
 Que transformações ocorreram nas suas relações com seus colegas.
Ao produzir seu Memorial, contemple todos os pontos dessa instrução, visto
que a escrita é uma oportunidade de registrar suas reflexões sobre os vários
momentos de sua vida escolar até chegar à universidade e sua relação com a
comunidade. O Memorial deverá ser enviado para o e-mail:
adycanario42@gmail.com
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO
MEMORIAL

Pelo presente documento, eu __________________________________,
nacionalidade___________________, estado civil _________________,
profissão______________, CPF/MF nº _____________________carteira de
identidade nº _____________________, emitida por _____________,
residente e domiciliado(a) na (rua/avenida, nº, bairro, cidade e estado)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________
na qualidade CEDENTE, declaro, nos termos do art. 112 do Código Civil
brasileiro, ceder - à Pesquisa de Tese de Doutorado UFRN – PPGEL, na
forma e para os fins do disposto nos artigos 49, 50 e 51 da Lei n.º 9.610, de
19/02/98, de forma gratuita e sem quaisquer restrições quanto aos seus efeitos
patrimoniais e financeiros, a plena propriedade e os direitos autorais do
depoimento de caráter histórico e documental, fotografias e acervos doados
(recortes de jornal, documentos etc.) que produzi à pesquisa de Ady Canário
de Souza Estevão.
A pesquisadora fica, consequentemente, autorizada a utilizar, publicar e
disponibilizar para fins acadêmico e cultural, o mencionado depoimento e fotos
no todo ou em parte, editado ou não, bem como permitir a terceiros o acesso
aos mesmos para fins idênticos, segundo as normas do Programa de PósGraduação em Estudos da Linguagem da UFRN, com a única ressalva de sua
integridade e indicação de fonte e autor.
Sobre a forma de identificação do(a) sujeito participante:
( ) - autorizo a publicação com o nome real;
( ) - autorizo a publicação com o nome fictício;
( ) - não desejo me identificar.
____________-RN, _______ de _________________ de __________.
____________________________________________________
(assinatura do(a) CEDENTE)
TESTEMUNHAS:
ASSINATURA:
1ª
___________________________
CPF/MF nº _______________
2ª
__________________________ CPF/MF nº ________________
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO DO CAMPUS DE ANGICOS

PROGRAMA CONEXÕES DE SABERES NA UFERSA
DIÁLOGOS ENTRE AS COMUNIDADES POPULARES E
A UNIVERS IDADE

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Foto
3x4

1. Nome:
___________________________________________________________________
____
2. Curso:
_________________________________
__________________

3.

Matrícula:

4. RG: ___________________________

5. CPF: _______________________________

6. Sexo: [ ] Feminino

7. Estado Civil: ________________________

[ ] Masculino

8. Data de Nascimento: __________________ 9. Naturalidade:
____________________
10. Endereço Atual:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Cidade/Estado: ____________________ 7. Telefone: [___] –
___________________________
Cel: [____] – [_________________]
8. E-mail:
___________________________________
Telefone do Pai ou Mãe: [___] – __________________ Cel: [____] –
________________
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11. Endereço dos pais:
__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____
Cidade/Estado: ____________________ 7. Telefone: [___] –
_____________________
12. Cor/Raça/Etnia – Dentre as opções abaixo, que são as categorias utilizadas pelo
IBGE, como você se identifica (autodeclaração)?
a)
b)
c)
d)

Amarela
Branca
Indígena
Parda
e) Preta
13. Em que tipo de escola cursou o Ensino Médio?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Somente em escola pública
Maior parte em escola pública
Somente em escola particular
Maior parte em escola particular
Em escola quilombola
Em escola indígena

14. Participou de curso pré-vestibular?
a) Sim
b) Não
15. Qual a situação de moradia?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Com a família
Sozinho
Com parentes
Pensão
República
Outros – especificar ___________________________________________

16. A casa onde você mora é?
a)
b)
c)
d)

Própria
Alugada
Cedida
Financiada

17. Qual é o nível de escolaridade do seu pai?
a) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)
b) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ensino Médio (antigo 2º grau)
Ensino Superior
Especialização
Mestrado
Doutorado
Não estudou

18. Qual é o nível de escolaridade da sua mãe?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)
Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)
Ensino Médio (antigo 2º grau)
Ensino Superior
Especialização
Mestrado
Doutorado
h) Não estudou
19. Qual a sua atual fonte de recursos?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Trabalho
Mesada
Bolsa/Monitoria
Bolsa/Estágio
Bolsa/Permanência
Bolsa/Pesquisa
Nenhuma das alternativas acima

20. Você já recebeu algum benefício da UFERSA?
a) Sim, qual? _______________________________________
b) Não
21. Onde são feitas suas refeições?
a)
b)
c)
d)

Restaurante popular
Casa
Lanchonete
Outros, especificar ________________________________

22. Qual o meio de transporte que você utiliza?
a) Ônibus
b) Moto
c) Não utiliza nenhum
d) Outros, especificar _________________________________
23. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram na casa de seus pais,
quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal?
a)
b)
c)
d)

Até 1 salário mínimo (até R$ 510,00)
De 1 a 2 salários mínimos (de R$ 510,00 até R$ 1.020,00)
De 2 a 4 salários mínimos (de R$ 1.020,00 até R$ 2.040,00)
Acima de 04 salários mínimos (acima de R$ 2.040,00)
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24. Qual a sua renda mensal, aproximadamente?
a)
b)
c)
d)
e)

Até 1 salário mínimo (até R$ 510,00)
De 1 a 2 salários mínimos (de R$ 510,00 até R$ 1.020,00)
De 2 a 4 salários mínimos (de R$ 1.020,00 até R$ 2.040,00)
Acima de 04 salários mínimos (acima de R$ 2.040,00)
Nenhuma renda

25. Marque, dentre as opções abaixo, aquelas que correspondem às suas principais
aptidões.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Artística
Desportiva
Informática
Lecionar
Relacionada com o curso
Língua estrangeira, especificar ______________________________
Outras, especificar ________________________________________

26. Marque, dentre as opções abaixo, aquelas que correspondem às suas principais
aspirações:
a) Trabalho com comunidades populares
b) Realização de oficinas em escolas
c) Ministrar aulas no pré-universitário, qual (is) disciplina (s)?
________________________________
d) Publicação de artigos em eventos científicos
e) Outras,
especificar
___________________________________________________________

27. Espaço reservado para outras informações não contempladas no questionário que
você julgue relevante.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Declaro ser verdadeiras as informações prestadas aqui, sob as penas da
lei.

____________________________________________________
Assinatura
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APÊNDICE F - PRODUÇÃO DO MEMORIAL DE ESTUDANTE

“... tentei não apenas descrever minha experiência
passada: tentei deixar que essa experiência falasse de sei,
tentei pensá-la...” (SOARES, 1981, p.15)

A seguir produza o seu memorial, iniciando com uma apresentação,
seguida do desenvolvimento de sua trajetória de vida escolar, da escola à
universidade, em relação ao acesso e permanência no sistema educacional.
Você deverá organizar em seções, e ao final, tecer as considerações finais.
Relembramos que o objetivo central é o processo de reflexão sobre sua história
de vida e vivências escolares e acadêmicas que possibilitaram mudanças em
você e em sua prática de estudante.
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APÊNDICE G– MEMORIAIS DE ESTUDANTES

A seguir, os memoriais dos estudantes populares na universidade que
foram produzidos durante a oficina realizada pela pesquisadora na construção
dos dados da presente pesquisa. Os sujeitos contribuíram com esta tese e
suas histórias estão organizadas em ordem alfabética, são as escritas dos
alunos na Universidade Federal Rural do Semi-Árido, recortados os estudantes
do Campus de Angicos, participantes da Oficina, alunos que participaram do
Programa Conexões de Saberes.
Estudantes

1. Dammyão Erysfranncys da Costa
2. Dandara Martins Monteiro
3. Izaac Paulo Costa Braga
4. João Batista da Cruz Júnior
5. Lediane Marques de Andrade
6. Maria Elidayane da Cunha
7. Nicanor Barroso de Araújo Neto
8. Ozanildo Roberto da Silva
9. Rossana Mayara Leite Sampaio
10. Rutilene Rodrigues da Cunha
11. Tialison Romão Dantas
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Memorial 1
Dammyão Erysfranncys da Costa

Tudo começou quando eu Dammyão Erysfranncys da Costa Oliveira
nasci no ano 1990 filho de Marleany Maria Pereira da Costa e José Eridan de
Oliveira, tenho dois irmãos um no qual sou gêmeos e uma irmã. A minha
batalha começou no primeiro dia de aula na escola estadual professora Joana
Honório na qual era uma escola humilde mas que tinha bons educadores, após
ter cursado o ensino fundamental na Joana Honório passei para outra escola
para cursar o ensino médio na escola estadual professora Francisco Veras
onde tive algumas dificuldades por ser uma escola do estado enfrentávamos
algumas greves com isso não tive bom aprendizado mas me esforçava
bastante, assim, chegou a hora de fazer meu primeiro vestibular, aí onde
começou os problemas falta de recurso para sair da cidade para fazer
vestibular, mas mesmo assim segui em frente aí tivemos uma oportunidade em
Angicos ganhar uma universidade na qual eu me interessei e tive muito
incentivo de minha paixão que hoje não se encontra mais entre nós, mas
sempre estava ao meu lado, minha avó A. Pereira Costa. Deus novamente me
deu forças e eu consegui entrar na universidade aqui em Angicos onde estou
cursando o 5ºperíodo e estou tendo algumas dificuldades nas matérias de
cálculo e mecânica por não ter tido um bom ensino médio. Mas mesmo assim
ganhei uma bolsa permanência na universidade onde passei 1 ano sendo
bolsista, mas nem tudo são flores na vida. Perdi a bolsa e aí começaram
novamente os problemas a questão do recurso para vim para a faculdade, as
despesas de dentro de casa e entre outras, pois meu pais tinham se separado
após dois anos eles se reconciliaram e eu ganhei uma bolsa na universidade
na qual eu estou hoje o Conexões de Saberes. Um projeto muito bom pois
incentiva os alunos ficarem mas envolvidos na universidade e estava tudo
beleza quando eu descubro que meus pais novamente nos altos e baixo de
um relacionamento, tem hora que não sei se vou aguentar tudo isso e tanta
coisa, mas sei que sempre Deus estava ao meu lado me ajudando pois o futuro
a Deus pertence e o presente a mim que estou fazendo e com isso conto
meus altos e baixos de minha vida.
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Memorial 2
Dandara Martins Monteiro

Meu nome é Dandara Martins Monteiro, nasci no dia 25 de outubro de
1991, na cidade de Tabuleiro do Norte, interior do Ceará. Minha vida estudantil
começou aos 4 anos de idade, quando entrei numa escola da minha cidade,
era uma escola municipal com o nome de E. E. F. B Antonio Alves Maia, a
escola se localizava no centro da cidade, em frente a uma praça e até hoje
ainda me recordo quando todas as manhãs meu pai ir me deixar na escola e
me buscar. Estudei nessa escola até a 1ª série, pois tivemos que deixar aquele
prédio, pois ali ia ser construído um CVT (Centro Vocacional e Tecnológico),
então passamos a estudar numa pequena casa, até o município conseguir um
prédio escolar. No ano seguinte fomos estudar num prédio escolar novo e
bonito, lá era muito bom, pois o espaço era grande e tinha uma quadra onde se
dava pra se jogar bola, brincar de pega pega e outras brincadeiras. Mas por
motivos pessoais tive que sair dessa escola, e aí fui estudar em outra escola
dessa vez foi para uma escola estadual que se chamava E. E. F. Nossa
Senhora de Fátima, nessa escola cursei da 4ª série até a 8ª série, foi um tempo
tão bom do qual jamais esquecerei, construí grandes amigos, aprendi muito,
essa era uma época da qual eu gostava mais de estudar, era muito estudiosa e
responsável. Na minha 7ª série passei por uma cirurgia na vista e tive que me
afastar um pouco da escola, mas depois voltei a estudar, e depois fiz a minha
8ª série e esse dia que terminei a 8ª série, foi um sonho realizado por ter
conseguido vencer mais uma etapa da minha vida. Participei de um projeto que
se chamava “Eu sou cidadão amigos da Leitura” esse projeto foi criado através
da APDEC (Associação das Primeiras Damas do Estado do Ceará), este
projeto se tratava de muitos temas interessantes como: o trabalho infantil, a
proteção ao idoso, direitos e deveres do consumidor, estatuto da criança e do
adolescente entre outros temas. O projeto era desenvolvido através de livros
criados pelos temas citados e apresentado através de peças teatrais e etc.
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Aprendi muito com esse projeto, criei amizades, mesmo que para isso tive que
desenvolver trabalhos, apresentar peças e etc. Bem, tive que sair desse
projeto, pois ele tinha o limite de idade, era até os 15 anos, com isso também
sai da escola, pois lá não havia o ensino médio, então fui estudar em uma
escola de nome E. E. F. M. Fco. Moreira Filho, gostei muito de estudar lá. Foi lá
que eu comecei a abrir meus olhos e ver o que realmente eu queria do futuro, e
que isso só dependia de mim e da minha força de vontade. No meu 3º ano
participei do grupo de teatro onde fizemos uma apresentação teatral sobre:
“Gravidez na adolescência”, na qual eu gostei de participar, aliás sempre
gostei, mais ainda sou um pouco tímida. No fim do ano tentei o meu 1º
vestibular, no qual eu queria o curso de enfermagem, foi na UFRN, mas
infelizmente eu não passei. Então comecei a fazer um cursinho pré-vestibular
na cidade vizinha a minha. Fiz um semestre e no meio do ano tentei de novo
um vestibular, tentei na UFERSA e na UECE, mas infelizmente não passei
novamente, então continuei fazendo o cursinho aí então conseguir passar na
UFERSA, passei pelo Enem, na lista de espera, pensei que não fosse
conseguir, mais graças a Deus eu consegui. Quando passei fiquei muito feliz,
mesmo sendo para Angicos, pois é uma cidade muito longe da minha, sem
falar que tive que vim sozinha apenas com a cara e a coragem. Graças a Deus
deu tudo certo, só que foi difícil no começo, pois senti muita saudades da
minha família e também tive que aprender a viver independente, a cozinhar e
outras coisas. No começo eu chorava muito, pois sentia a falta dos meus pais.
Bem, cursei o 1º semestre, infelizmente reprovei duas disciplinas: cálculo I e
informática, na qual hoje já consegui pagar essas duas disciplinas. No segundo
semestre foi onde eu entrei pro projeto “Conexões de Saberes” no qual eu
estou até hoje participando, no começo eu estava em dúvida se deveria
participar ou não, pois tive medo de encarar o desafio, mais não desisti e
resolvi enfrentar, e estou gostando muito, principalmente pelo aprendizado que
tenho recebido. O programa trata-se de um assunto muito interessante, pois
ele quer fazer o diálogo da universidade e as camadas populares. Espero que
esse projeto continue cada vez melhor. Eu tenho um grande prazer e
satisfação de fazer parte desse projeto.
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Memorial 3
Izaac Paulo Costa Braga

Meu nome é Izaac Paulo Costa Braga, tenho 19 anos, nasci na cidade
de Macau-RN, no dia 1º de janeiro de 1991. Desde de pequeno morei na
cidade de Afonso Bezerra-RN, onde cursei minha trajetória escolar até o ensino
médio. Atualmente resido na cidade de Angicos-RN, pois a universidade na
qual estudo está inserida. Sempre fui um aluno dedicado aos estudos,
modéstia a parte, na maioria das vezes me destacava dos demais. Meus pais
sempre se alegravam quando iam as reuniões escolares, pois recebiam elogios
dos professores por eu ser um menino dedicado e inteligente. Mas como todo
ser humano, eu também cometi alguns deslizes e recebi advertência por parte
de professores, diretores e até pais de alunos. Tempos bons e inesquecíveis.
Mudanças aconteceram quando comecei a cursar o ensino médio, pois a
escola que eu estudei carecia de ensino de qualidade, principalmente no nível
médio, mas isso não me impediu de alcançar meu maior objetivo, que era de
cursar o ensino superior em uma universidade federal, e aqui estou eu,
realizando mais um sonho logo de cara, quando entrei na universidade, me
deparei com uma realidade totalmente diferente da qual eu estava acostumado
e o que foi mais difícil foi me adaptar ao novo ritmo de estudo e a nova forma
de ensino, pois há diferenças significativas em relação ao ensino fundamental e
médio com o ensino superior. Aos poucos fui me adaptando às mudanças.
Apesar de tanta vitória, tem algo que me incomoda, quando penso na escola
que estudei, relembro o péssimo ensino que recebi, penso nos estudantes que
agoram passam por uma situação semelhante. Mas isso me estimula para
poder contribuir de alguma forma, para que esses estudantes tenham a mesma
oportunidade que estou tendo, de cursar o ensino superior em uma
universidade federal, um ensino de qualidade. O curso de Ciência e Tecnologia
é bastante difícil, mas o meu rendimento acadêmico está ótimo. Ainda sinto
dificuldade com a forma de ensino de alguns professores, mas nada impede
minha luta de chegar a tão sonhada formatura. Me esforço sempre para
superar todos os obstáculos. Confesso que as vezes bate um certo desânimo e

173

até me desespero, mas a vontade de fazer o sonho se concretizar por inteiro
me impulsiona a ir até o fim. Hoje já carrego uma bagagem vasta de
aprendizagem tanto na vida estudantil quanto pessoal, sou uma pessoa mais
madura, enriquecida de experiências e saberes, e quando penso que coisas
melhores e muito maiores estão por vir, em animo ainda mais para continuar a
caminhada tão longa e árdua de concretizar o sonho de me formar e desta
forma começar a buscar novos objetivos,a sonha novos sonhos e acima de
tudo torná-los reais.
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Memorial 4
João Batista da Cruz Júnior

Eu, João Batista da Cruz Júnior, comecei a minha vida acadêmica na
escola particular na qual cursei da primeira séria até a quarta série. Numa
época que não tinha muitos incentivos familiares para estudos, talvez foi essa a
razão por que eu não tinha muito interesse em estudar, mas apesar desse
desinteresse, eu nunca fiquei atrasado na escola, quando terminei a quarta
série na escola particular, ingressei na escola pública, Escola Estadual Joana
Honório, foi a partir desse escola que eu comecei a visualizar o mundo de outra
forma, alguns amigos que estudava na oitava série estavam passando para ir
estudar fora em Natal na Ufrn, em Macaíba, na escola agrícola de Jundiaí, e eu
sempre tive um sonho que era de me formar em engenharia. Pois bem, quando
terminei a oitava série fui estudar em outra escola estadual, Escola Prof
Francisco Veras, nesse mesmo momento meu irmão passou na escola agrícola
de Jundiaí, aí as condições da minha família não daria para arcar com as
despesas, foi onde comecei a trabalhar para que nosso irmão pudesse
concluir, depois ele passou para engenharia agronômica na antiga esam que
hoje é Ufersa, durante esse tempo conheci minha esposa, de onde ela pode
me proporcionar dois filhos maravilhosos, aí eu comecei a refletir e agora como
vou fazer a engenharia e a engenharia só tinha naquela época em Mossoró e
Natal e eu não tinha condições de manter a família e estudar fora. Foi onde
apareceu a oportunidade da Ufersa Angicos e agarrei com unhas e dentes
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Memorial 5
Lediane Marques de Andrade

Nasci em 06 de setembro de 1989, me chamo Lediane Marques de
Andrade, sou filha de Raimundo Marques e Maria da Paz Andrade Marques.
Comecei minha vida estudantil ainda muito cedo, aos 5 anos de idade já
influenciada por minha mãe, passava as manhã em uma creche da prefeitura,
da qual pouco trago na memória, só o que me lembro é que era um lugar
simples, mais bem aconchegante. No entanto, pouco fiquei lá, logo partir para
outra escolinha onde da qual, tenho ainda em minha memória boas
lembranças, pois lá eu me sentia feliz ao realizar as tarefas ministrada por
minhas professoras. Depois de um ano nesta escolinha ingressei na Escola
Estadual Professor Francisco Veras da qual passei meus anos de estudos. Foi
nesta escola que passei boa parte da minha vida. Aqui passei por muitas
provações principalmente nas matérias de física e química das quais não
gostava, mas também passei com êxito em matérias como português, história e
geografia das quais estudava com muita satisfação. Ainda nesta escola
concluir o ensino médio no ano 2006, daí tentei seguir uma vida acadêmica
prestando vestibular, optei por pedagogia pois deslumbrando a carreira de
professora, mais não passei no meu primeiro vestibular, mais não me
desanimei, busquei cada vez mais aprender. No ano de 2009 conseguir passa
em pedagogia na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Não
sabia ao certo onde está no primeiro momento quando entrei só sabia que
queria vivencia aquele mundo, um mundo novo e facinante. Mais o destino
tinha algo trasado para mim pois no mesmo ano por pesistência do meu pai
prestei vestibular para Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCeT) na
Universidade Federal Rural do Semi-Árido(UFERSA), mesmo gostando de
pedagogia fiz só pra agradá-lo, mais passei, aí veio o mais difícil optar por
pedagogia que eu adorava fazer ou BCeT do qual eu não conhecia, mais por
ele optei em fazer este curso, hoje estou no quarto período, cheguei até aqui
com muita dificuldade pois por vim de escola pública e muita coisa deixei de
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aprender, passei e passo por momentos difíceis, porém existe uma palavra da
qual eu não esqueço que é persistência. Aqui tive um oportunidade única,
entrar em um programa chamado conexões com saberes do qual me ajuda
muito, aprendo muito neste programa coisas que sem ele jamais teria a
oportunidade de aprender e vivenciar.Passei por muitas aprovações até chegar
aqui, mais não vou parar por aqui, já aprendi muito, mais ainda tenho muito pra
aprender, estou aqui não só por mim, mais por meus pais que me apoiaram e
me ensentivaram, principalmente meu pai que por insistir me levar a seguir um
caminho de desafios e vitórias da qual espero ter ainda muito sucesso.

177

Memorial 6
Maria Elidayane da Cunha

Eu, Maria Elidayane da Cunha, nascida aos 24 de janeiro de 1990,
desde criança aspirei e procurei sempre mostrar bom comportamento e
respeito para com todos, não só em razão da educação que recebi, mas
também por maravilhar-me por tal ação e ser portadora de grande timidez.
Foram então ações, maneiras de pensar e portar, me levaram a percorrer
dedicadamente minha trajetória escolar, que mesmo tendo sido totalmente
vivenciada em instituições públicas, me foram muito válidas e promissoras.A
mesma teve início em 1993, onde com apenas três anos de idade dei o
primeiro passo, através do Jardim de Infância, rumo ao meu futuro acadêmico.
Desde então, ano após ano, continuei com os estudos, onde em 1994 e 1995,
durante meus quatros e cinco anos, fiz a Pré-Escola na Escola Municipal Luiz
Moreira da Silva. De 1996 a 1999, dos seis aos nove anos, cursei o primário na
Escola Estadual Professor Luiz Carlos; em 2000, com 10 anos, novamente na
Escola Luiz Carlos Moreira, iniciei o ginásio, terminando-o em 2003. Ingressei
no Ensino Médio em 2004, e , na Escola Municipal Francisco Oliveira Melo, fiz
o 1.º ano, porém em 2005 fiz transferência para a Escola Municipal Monsenhor
Walfredo Gurgel e lá, cursei o 1º semestre do 2º ano. No 2º semestre, a
referida escola passou em seus turnos da tarde e noite, a pertencer ao Estado,
daí foi nomeada de Escola Estadual Professora Maria Rodrigues Gonçalves,
escola que, a partir de então, ficaria responsável pelo ensino médio. A mesma,
daí em diante, começou a sobre com a falta de professores, prejudicando o
ensino e aprendizagem, mas mesmo vivenciando esta dificuldade, consegui,
aos 16 anos, concluir o ensino médio. Dentre todo o trajeto escolar, as turmas
que ficaram marcadas foram as de 2003, 8.ª série, e a de 2005, 2º ano, pois
foram exatamente nestes anos que consegui vencer um pouco da minha
timidez e que mais me envolvi com a turma, conseguindo formar e consolidar
grandes amizades. Em 2008, iniciei um curso de técnico em Meio Ambiente,
fornecido pelo CTEAD, que teve duração de um ano. A princípio era apenas
mais um curso, mas depois, este me abriu as portas para algo que até então
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havia passado despercebido, não que eu já não gostasse da área, mas seu
decorrer me ajudou a confirmar e concretizar ainda mais meu amor pelo meio
ambiente e a certificar-me do campo em que atuaria profissionalmente. Prestei,
por três vezes, vestibular e destas tentativas, consegui ser aprovada em duas,
UERN, para o curso de Letras, e UFERSA para o bacharelado em Ciências e
Tecnologia. Por influência familiar, acabei optando pelo BCT e em 2009.2
ingressei na UFERSA Campus de Angicos. No começo foi difícil me adaptar,
pessoas novas, disciplinas que envolviam muito cálculo, matérias que nunca
foram muito meu forte e que mereciam uma melhor formação por parte do
ensino médio. Coisa que eu não tive. Por muitas vezes, pensei em desistir,
mas com muita persistência e apoio consegui continuar. Em 2010.2 participei
da seleção para ingresso no Projeto Conexões de Saberes: diálogos entre a
universidade e as comunidades populares e, para minha felicidade, consegui
ser aprovada. Neste fui atuante na área de pesquisa e participei de um projeto
voltado para inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais na
universidade. Por meio deste consegui, aos poucos, inteirar-me com os demais
participantes, conexistas, como somos chamados, desenvolvi, aprimorei e
adquirir

ainda

mais

conhecimentos

e,

ajudei

pessoas,

através

do

desenvolvimento do trabalho, ajudar pessoas, o que foi de grande importância,
tudo graças a este que me possibilitou não só uma relação interpessoal, mas
também

uma

intelectual,

que

muito

contou

tanto

pessoal,

como

profissionalmente. Hoje, cursando o BCT, encontro-me em situação irregular,
mas, mesmo assim, procuro não me abater para que ao término deste, possa
ingressar na engenharia agrícola e ambiental, área em que tanto almejo me
profissionalizar.
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Memorial 7
Nicanor Barroso de Araújo Neto

Meu nome é Nicanor, sou natural de Caicó-RN, porém, durante muitos
anos morei em outros estados brasileiros, essas mudançs constantes se
refletiram na minha formação escolar. Entrei na escola aos 06 anos para cursar
a 1ª série do ensino primário na Escola Municipal Presidente Kennedy em
Caicó-RN, eu estava um ano adiantado nos estudos e ali estudei até a 3ª série.
No ano seguinte minha se mudou para cidade de Itaboraí no Rio de Janeiro,
minha mãe me matriculou na Escola Estadual Guilherme Miranda Saraiva na 4ª
série do ensino primário, para mim tudo era novo, meus amigos de escola não
estavam mais presentes comigo, tive que me adaptar com aquele ambiente
totalmente diferente, gírias, manias, sotaques, tudo mudou, porém, só fiquei
nesta escola por um ano, novamente minha família decidiu mudar, desta vez
fomos para São Paulo, para cidade de Aparecida, em meu pensamento ali
seria outra tentativa de adaptação, eu não sabia por quanto tempo ficaria ali,
mas tudo ocorreu bem e a adaptação foi gradativa, entrei na escola estadual
Comendador Salgado, na 5ª série do ensino fundamental, de imediato
estranhei a carga horária desta escola que era maior comparada a outras que
já estudei, acredito que o fato de não possuir grandes elos de amizade com os
colegas nos primeiros meses de estudo me possibilitou uma maior dedicação
aos estudos, no 1º bimestre daquele ano recebi o título de aluno destaque da
turma, muitos achavam que pelo fato de eu ter vindo de outros estados eu
possuía um maior conhecimento, a partir do 2º bimestre onde conheci melhor
os alunos e fiz amizade a falta de atenção durante as aulas se fizeram
presentes em minha rotina escolar. Diferente das outras escolas eu permanece
ali por 6 anos, aquele local de estudos me proporcionou trocas exitosas de
experiências. Durante alguns anos enfrentei preconceitos por ser da região
nordeste, lembro bem que uma professora de geografia certa vez disse que
minha região era região problema do Brasil, porém, eu estava até para provar o
contrário sendo aluno destaque da turma. Quando retornei para minha cidade
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natal Caicó-RN eu estava no 3º ano do esino médio, era ano de vestibular, de
dedicação total aos estudos e não estudei em nenhum cursinho préuniversitário, por que sempre acreditei que minha bagagem de conhecimento
me possibilitava o acesso ao ensino superior e assim aconteceu. Hoje sou
aluno de um curso de ensinos superior e bolsista de um programa que tem
como ideal o acesso e permanência de alunos de origem popular nas
Instituições de Ensino Superior, o Programa Conexões de Saberes faz com
que eu veja minha vida escolar refletida na vida desses alunos que almejam o
ingresso nas IFES.
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Memorial 8
Ozanildo Roberto da Silva

Eu, Ozanildo Roberto da Silva, nasci no dia 28/03/1989, na cidade de
Angicos-RN. Sou filho de Francisca Esmeraldina Cosme e Osmiro Roberto da
Silva, ambos da cidade de Angicos. Começo a ingressar na vida estudantil, no
ano de 1998, na Escola Municipal Espedito Alves, localizada no bairro Alto da
Alegria, alfabetização I. Nesta escola passei quatro anos e concretizei
amizades que perduram até hoje. No ano de 2002, passo a estudar na Escola
Estadual Professor Francisco Veras, cursando o Ensino Fundamental e todo o
Ensino Médio. Durante o Ensino Médio, conheço um professor totalmente
capacitado para lecionar a disciplina de Língua Portuguesa e o seu estilo
bastante dinâmico de repassar a disciplina unindo ao mesmo tempo, Literatura.
Ligeiramente me interessei em assistir suas aulas, com o intuito de aprender
mais sobre arte literária, a qual sou fascinado. O mesmo traz a proposta de
elaboração de poemas, em diversas formas poéticas do gênero lírico (Elegia,
ode, ecloga, soneto), e rapidamente começo a fazer poemas. Neste momento,
sou convidado a participar de um sarau poético promovido pela biblioteca da
escola com outros participantes. Ao terminar de recitar um dos poemas,
surpreendentemente, sou aplaudido de pé por todos participantes que no final
aconselharam-me a não parar de compor poesias. No último ano do Ensino
Médio, extasiado com a ideia de terminar os estudos e ir embora para outro
Estado, em busca de um emprego, não pretendia fazer vestibular, a ideia era
sair da cidade. Mas por ironia do destino, surge na cidade todo um movimento
das escolas e da população na luta em prol da vinda da universidade, da
UFERSA para Angicos. Nesse contexto, começam as matrículas para fazer o
vestibular na UFERSA em Mossoró, já que Angicos conseguiu ter um Campus
da UFERSA, neste momento, professores, amigos e até a diretora me
aconselham a fazer a prova do vestibular, alegando eu ser capaz de ser
aprovado. Então, em meio a toda essa turbulência de conselhos, decido fazer o
vestibular e sem acreditar, consigo ser aprovado. Como a construção do
Campus foi muito lenta, começo a estudar em 03 de março de 2009, no
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Educandário Padre Félix, escola particular do município, servindo para os
alunos da UFERSA estudarem. Apesar do estabelecimento ser bastante
precário, conheço um “novo mundo”, na área do ensino, totalmente diferente
dos anteriores, por ser de universidade. No decorrer das aulas, começo a
sentir-me incapacitado de estar ali, devido ao curso ter sua grade curricular
essencialmente composta de cálculos, e ao mesmo tempo, pensando em
desistir, por não ser o curso ao qual eu me encaixo. Consigo abolir da mente o
pensamento de desistir, mesmo sendo reprovado em duas disciplinas.

Em

2010, é lançado na UFERSA, a edição do Programa Conexões de Saberes, e
ao ler o edital com suas propostas, começo a interessar-me e decido concorrer
a uma das vagas. Sou selecionado e passo pela formação que o Programa
abordava, no município de Mossoró-RN. Em 2011, as aulas passam a ser no
Campus da UFERSA Angicos, localizado no bairro Alto da Alegria,
incrivelmente continuo no Curso e no Programa Conexões persistentemente.
Tenho a intenção de concluir o curso, não sei quando e talvez não conclua,
surgindo alguma chance de emprego. Contudo, minha vida estudantil foi
marcada por muitas alegrias, alguns amores e muitas amizades sinceras.
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Memorial 9
Rossana Mayara Leite Sampaio

Eu, Rossana Mayara Leite Sampaio, filha de Mônica Leite de Almeida
Sampaio e Raimundo Sampaio Neto, nasci no dia 24 de janeiro de 1990, na
maternidade de Pau dos Ferros. Minha estória é interessante desde a minha
geração, pois meu pai dizia que se eu não fosse homem me trocaria com um
casal de pato com minha avó. Gerando até indagações se ele realmente
gostava de mim, mas sim, desde sempre me amou, apenas gostava de
aparecer. Quando minha mãe completara seus nove meses de gravidez, todos
acreditavam que RAM apenas sete, pelo fato da mesma não apresentar barriga
grande, e, em decorrência disso, quando nasci, não tinha uma roupa, se quer
uma frauda, daí meu pai louco, saiu acordando os donos de lojas em plena
madrugada para comprar minhas roupinhas. Depois nasceu meu irmão Raul e
logo em seguida Raíssa.
Minha vida estudantil iniciou em 1994, no jardim I com 4 anos, na escola
Educandário Imaculada Conceição, lá passei os melhores anos de minha vida
estudantil, apenas brincava, a escola era particular, e meu pai por ser
eletricista, fazia a instalação elétrica da escola e eu e meus irmãos tínhamos
bolsa para lá estudar. Nessa época eu chorava para não tomar banho cedinho,
acordava às 6:00 hs da manhã ouvindo always de Bom Jovi, já ia animada.No
Educandário estudei até a terceira série. Em seguida fui estudar no Instituto
Educacional O Mundo do Saber, em 1999. Foi lá que conquistei grandes
amizades presentes na minha vida até hoje, grandes professores que as levo
comigo em todas as minhas conquistas, que foram Cleide, Inara. Foi com elas
que dividi minha primeira recuperação e primeiras paixões. Ao concluir o
ensino fundamental, ingressei na escola Colégio e Curso Evolução fazendo o
ensino médio. Ao encerrar essa fase, comecei a batalha para ingressar no
ensino superior, prestei vestibular na UFCG, UEPB, UFPB, UFRN e UERN.
Sendo que não obtive êxito em nenhuma das citadas instituições, só então em
2009 ao conversar com um tio ele me aconselhou a prestar vestibular para
UFERSA e em seguida fiz para o IFRN e em ambos consegui ter uma boa
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colocação e entrar para as referidas instituições. Optei cursar Bacharelado em
Ciência e Tecnologia na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).
No dia 10 de agosto de 2009, passei a ser residente da cidade de
Angicos. No início morei na pousada de Odete, por um mês, em seguida me
mudei para a República Center, onde estou até hoje. No início, minha vida
acadêmica em Angicos foi muito difícil, o curso não é leve, longe de casa,
sozinha, chorava todos os dias, contava apenas com uma grande amiga.
Sumaya Luna de Aguiar, com quem chorei noites e noites, e nunca me deixou
desistir do curso, ao contrário sempre me deu forças. Em 2010.2, me tornei
membro de um projeto Conexões de Saberes e do PIVIC, ambos tendo como
base uma preocupação com a situação de jovens oriundos de camadas
populares ingressarem tardiamente na universidade, suas perspectivas de vida,
vistas e analisadas pela Análise do Discurso Francesa (AD). Nesses projetos
cresci muito no âmbito social, aprendi a me interessar mais pelas dificuldades
do próximo, e ainda teve uma forte contribuição no meu desenvolvimento
acadêmico, com produções de pesquisa, fundamentando os três alicerces de
uma universidade, que são: Ensino, pesquisa e extensão. Ambos orientados
pela professora doutora Ady Canário Estevão, fui instruída em pesquisas,
estudos, formações, tendo em vista que isto melhoraria meu desempenho no
projeto. No Conexões, passei por uma formação geral administrada por Ady e
uma mais restrita com a também professora doutora Cynara Teixeira, a quem
fui orientanda junto com Sttefany Talita, e Mardja Luma, desenvolvíamos
atividades, estudos, relatórios mensais, pesquisa em campo. Foi um período de
muita cobrança, mas que nos ensinou a nos determinar melhor, de um modo
gera foi enriquecedor. O término dos projetos se deu ao final do período 2011.1
com entrega de relatórios e o memorial.
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Memorial 10
Rutilene Rodrigues da Cunha

Eu, Rutilene Rodrigues da Cunha, nascida aos 03 de Agosto de 1988,
na cidade de Angicos-RN, residi toda a minha infância e adolescência na zona
rural de Santana do Matos-RN. Desde cedo, sempre tive uma idéia formada a
cerca dos meus estudos, pois queria estudar para fornecer uma melhor
qualidade de vida para minha família. Aos seis anos de idade, mais
precisamente em 1994, iniciei minha trajetória estudantil na Escola Municipal
José Pinheiro, localizada em Riacho do Meio – Zona Rural de Santana do
Matos, com a professora Maria Lucileide Rodrigues, minha tia – onde estudei
apenas a 1° série. No ano seguinte, meus pais mudaram-se para outro sitio
denominado Forquilha, onde fiz a 2° série com a professora Aurita Rodrigues
da Silva, na Escola Municipal Professora Raimunda Rodrigues da Silva. Os 2
km de percurso até a escola era feito a pé, pois não tínhamos transporte.
Continuei na referida instituição até a 3° serie, mas, antes de terminar o ano,
meus pais resolveram mudar-se novamente para outro sítio denominado de
Marcação, onde chegamos quase no final do ano letivo que, devido a
mudança, estava perdido para mim. Mesmo assim continuei indo todos os dias
para a escola, que agora ficava localizada em outro município, o de Itajá, na
Escola Municipal Francisco Cadó, com Francisca Ivonete da Cunha Pereira.
Nesse período, a principal dificuldade vivenciada era a distância que tínhamos
de percorrer para chegar na escola que ficava a 4 km do município onde
morávamos e, como não tinha transporte, todo o trajeto era feito a pé. Com o
passar dos meses, os colegas que estudavam e iam para a escola comigo e
minha irmã foram embora, daí passamos a ir sozinha e, como nem sempre
minha irmã queria ir, eu acabava ficando em casa, pois não tinha como ir
sozinha devido a distância. Em meio a estas dificuldades meus pais resolveram
mudar-se novamente, agora para a Boa vista dos Cadois, que também fica
localizado em Santana do Matos-RN, onde novamente comecei o processo de
adaptação com os novos colegas, agora na Escola Isolada José Cadó, com a
professora Francisca Francinete da Cunha, onde iniciei, a 4° serie. Quando
estava no meio do ano letivo, novamente meus pais voltaram a se mudar. Só
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que, desta vez, resolvi ficar morando com minha avó, pois não queria mais
perder aula e foi assim que conclui a 4° serie. Estava feliz, finalmente poderia
dar mais um passo e ir rumo a 5ª série. No entanto, minha mãe não me deixou
ir estudar em Angicos-RN, pois o único horário em que era disponibilizado o
transporte, pela prefeitura, para os alunos era a noite e, como minha irmã
estava um ano atrasada de mim, tive de repetir o 4º ano, onde continuei
morando com minha avó, para que, assim, pudesse partir, junto com ela, para
Angicos. No ano de 2000, passei a cursar a 5° série do ensino fundamental na
cidade de Angicos, na Escola Municipal Professora Maria Odila, onde cursei
todo meu ensino fundamental. No ano de 2003, ganhei um curso de informática
oferecido pela instituição para os melhores alunos, onde passei cursando seis
meses. Em 2004, estava me preparando para uma nova etapa em minha vida,
o ensino médio. Esta etapa também foi concretizada na cidade de Angicos,
agora, na Escola Estadual Professor Francisco Veras, onde também fui
contemplada com um curso do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas-SEBRAE, para formar jovens empreendedores e,
também, fui laureada como a aluna nota dez em Língua Portuguesa.

As

maiores dificuldades vivenciadas neste percurso do ensino fundamental e
médio, era a pouca frequência com que o “pau de arara” (transporte utilizado
pelos estudantes naquela época) transportava os alunos no período de inverno.
Estes carros eram desprovidos de cobertura, ato que, quando resolvíamos
arriscar a ida ao colégio, acabava nos molhando. As vezes desistíamos e
voltávamos para casa, outras arriscávamos e assistíamos aula mesmo
molhados. A volta e a rotina eram cansativas. Chegávamos em casa,
geralmente, de madrugada e, no dia seguinte, a mesma coisa. Saiamos cedo,
pois o carro era responsável por pegar os alunos em vários sítios. Concluindo
essa trajetória em 2006, meu principal sonho, agora, era ingressar na
universidade. Prestei, por três vezes, vestibular. Na segunda vez, felizmente,
consegui passar. Residia na zona rural e não dispunha de internet, então pedi
a uma prima minha que me avisasse da hora da chamada, porém a mesma
esqueceu e, não me avisando, acabei perdendo a oportunidade. Desconsolada
e triste, cheguei a conclusão que não iria mais fazer vestibular. Mas, por
insistência de uma outra prima resolvi, novamente, tentar. E assim se fez,
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prestei, novamente o vestibular e, também, o Exame Nacional do Ensino
Médio-ENEN, sendo, desta vez, aprovada em duas universidades, na UFRN
(em Administração) e na UFERSA (pelo Bacharelado em Ciências e
Tecnologia). Por a UFERSA ser mais próxima de casa, acabei optando pelo
BCT e, em 2009.1, ingressei na Universidade Federal Rural do Semi-Árido/
Campus Angicos. No começo foi difícil me adaptar, pois eram pessoas novas,
disciplinas mais complexas, enfim, uma nova visão de mundo. Mas ali me
sentia realizada. Porém, vivenciei inúmeras dificuldades. Por muitas vezes
pensei em desistir, mas com muita persistência e apoio, consegui continuar.
Em 2010.2 participei de uma seleção para ingresso no Projeto Conexões de
Saberes (Diálogos entre a universidade e as camadas populares) e essa
acabou se tornando mais uma conquista. Anteriormente, também já havia sido
convidada pela professora, idealizadora deste projeto, Ady Canário de Souza
Estevam a participar do PIVIC. No Conexões, atuei na área de pesquisa e um
projeto voltado a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais na
universidade, orientado pela professora Maria das Neves Pereira. A
participação nestes projetos contribuíram de forma positiva em minha vida, pois
me possibilitaram não só uma relação interpessoal, mas também uma
intelectual que, adiante, contribuiria para meu futuro como profissional. No ano
2012.1 concluir o BCT pela UFERSA-Angicos e, como na instituição não era
oferecido o curso que eu almejava entrar - Engenharia Agrícola e Ambiental,
passei a residir em Mossoró-RN, onde, finalmente, o iniciei. Neste intervalo de
tempo, me especializei pelo IFRN em Educação Ambiental e Geografia do
Semiárido e, atualmente, estou prestes a concluir à engenharia já visando o
ingresso no mestrado.

Durante este tempo de estadia, enfrentei vários

obstáculos. O primeiro foi referente a moradia, pois meus pais não dispunham
de muitas condições para me manter em Mossoró. Assim, resolvi morar com
alguns amigos, o que não deu muito certo. Fui então morar com a sogra de um
primo meu, que me acolheu como uma filha, mas devido a distância da
instituição e a localização do bairro, que é muito perigoso, juntamente com o
receio de meus pais em me deixar continuar nesta rotina arriscada, concorri a
bolsa de auxílio moradia e fui contemplada. Assim pude começar a pagar o
local onde resido até hoje.
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Contudo, a marca que recobre minha vida estudantil é bastante
perceptível e cheia de inúmeras alegrias e dificuldades. Todavia, falo
convictamente que, se preciso, passaria por tudo novamente, pois encaro
minha trajetória não como um caminho conturbado, mas sim como uma
passagem de crescimento e conquistas que ficarão eternamente marcadas no
meu eu pessoal e profissional.
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Memorial 11
Tialison Romão Dantas

Eu Tialison Romão Dantas nascido em 1989 natural de Angicos-RN
sempre estudei em Escola Pública atualmente estudante do Curso de
Bacharelado em Ciências e Tecnologia (UFERSA). Em 1996 iniciei o primário
na Escola Municipal do Trapia na Zona Rural município de Angicos a escola
funcionava em uma casa familiar onde residia oito pessoas, mesmo assim a
profª era muito dedicada e o aprendizado foi muito bom. No ano de 2000 dei
início ao ensino fundamental na escola municipal Prof.ª Maria Odila em
Angicos eu morava no sítio e estudava em Angicos o trajeto era feito em carros
aberto não oferecia o conforto mínimo já que o período de inverno eu chegava
molhado na escola. Algumas vezes junto com os alunos via animais, a escola
não oferecia um bom ensino as professoras não eram qualificadas e as brigas
na escola aconteciam frequentemente mesmo assim consegui concluir o
ensino fundamental no ano de 2003. Em 2004 consegui a fazer o ensino médio
logo desisti o primeiro ano ao ano seguinte comecei a estudar mais e percebi
que o estudo poderia ser uma grande oportunidade para a minha vida. Conclui
o ensino médio no ano de 2008. Nesse mesmo ano fiz o vestibular para a
UFERSA Angicos, passei e no ano de 2009.1 dei inicio ao curso superior. As
dificuldades encontradas foram muito grande não tinha base nas disciplinas de
cálculo. Comecei a fazer grupos de estudos e a estudar mais e mais e aquelas
dificuldades iam desaparecendo. Em 2010.2 ingressei no Projeto Conexões de
Saberes na UFERSA onde tive oportunidade de ajudar outras pessoas e meu
rendimento melhorou bastante. Durante a minha vida de estudos enfrentei
grandes dificuldades mas consegui superá-las com determinação e força de
vontade.
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APÊNDICE H – CARTA-CONVITE PARA A ENTREVISTA COLETIVA

UFRN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE LETRAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: LINGUÍSTICA APLICADA
Mossoró-RN, 7 de março de 2015.
Prezado Estudante:
Convite para participar de Entrevista Coletiva
Estou em fase final da minha pesquisa de doutorado em Estudos da
Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre o
PROGRAMA CONEXÕES DE SABERES NA UFERSA: UMA ANÁLISE DE
PRÁTICAS DISCURSIVAS INCLUSIVAS DE ESTUDANTES no âmbito da
Linguística Aplicada, Linha de Pesquisa Linguagem e Práticas Sociais.
Com o objetivo de identificar e conhecer as contribuições do Programa
Conexões de Saberes na vida dos estudantes que foram bolsistas, venho
convidar você, estudante da pesquisa, que participou do Programa e da Oficina
de construção do Memorial, a participar de uma entrevista coletiva que será
realizada on-line, em dia, horário a combinar no coletivo do Facebook do Grupo
Estudantes.
Em caso de aceite, favor preencher a ficha de identificação e o termo de
consentimento livre e esclarecido anexados no e-mail e enviar para
adycanario@ufersa.edu.br
Agradeço a valiosa contribuição para minha pesquisa.

Atenciosamente,

Profª. Ady Canário de Souza Estevão
Aluna do PPgEL UFRN
Anexos:
 Ficha de Identificação
 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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APÊNDICE I – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARTICIPANTE DA ENTREVISTA
COLETIVA DA PESQUISA
Nome:
Idade

Telefones para contato:

Telefones dos pais:
E-mail:
Curso:
Período

Turno:

Área de Formação/Conhecimento:
Ano de ingresso na universidade:
Faculdade/Departamento:
Campus:
Nº. da matrícula
Local:
Data:

/

/
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APÊNDICE J– TERMO DE CONSENTIMENTO DA ENTREVISTA

UFRN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE LETRAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: LINGUÍSTICA APLICADA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Este é um convite para você participar da Pesquisa: PROGRAMA
CONEXÕES DE SABERES NA UFERSA: UMA ANÁLISE DE PRÁTICAS
DISCURSIVAS INCLUSIVAS DE ESTUDANTES, no âmbito da Linguística
Aplicada, Linha de Pesquisa “Linguagem e Práticas Sociais”, que tem como
pesquisadora responsável professora Ady Canário de Souza Estevão e
orientadora a professora Dr.ª Maria Bernadete Fernandes de Oliveira.
A pesquisa tem a pretensão de investigar o Programa Conexões de
Saberes, uma modalidade das políticas públicas de ações afirmativas,
enquanto uma prática discursiva analisando a materialidade linguística que o
constitui. O que me impulsionou a pesquisar sobre o tema foi conhecer a vida
dos estudantes que foram bolsistas e as contribuições do Programa Conexões
de Saberes para a permanência na universidade.
Da relevância da pesquisa, do ponto de vista acadêmico, almejo
contribuir para o aprofundamento das reflexões sobre as relações entre
linguagem e as práticas sociais direcionadas para as questões da
democratização do acesso à educação superior, além do processo de acesso e
permanência de estudantes oriundos de espaços populares. Do ponto de vista
social, espero contribuir com a construção de uma visão que ultrapasse o
mundo da pesquisa na universidade e alcance ações voltadas para a
permanência

bem

sucedida

de

estudantes

na

educação

superior,
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principalmente os alunos de origem popular, de baixa renda, seu acesso e
permanência na universidade pública.
Os participantes da presente pesquisa serão convidados a participar de
uma Entrevista Coletiva on-line contendo questões em três blocos e todos os
entrevistados serão incluídos por livre e espontânea vontade na pesquisa.
A entrevista coletiva é uma abordagem da pesquisa qualitativa, sendo
uma opção da pesquisadora para conhecer a realidade humana, em uma
perspectiva discursiva, inserida na área da Linguística Aplicada. Durante a
realização da entrevista coletiva serão feitas questões para a interação entre
pesquisadora e participantes. Durante o período da pesquisa você poderá
sanar alguma dúvida com a pesquisadora pelo telefone: 84 9879-1460 e 88140659 ou por e-mail: adycanario@ufersa.edu.br
Após os devidos esclarecimentos sobre o objetivo, importância e a forma
como será feita a coleta de dados da pesquisa, EU concordo em participar do
estudo e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas podendo
ou não me identificar. Na qualidade de CEDENTE, declaro nos termos do art.
112 do Código Civil brasileiro, ceder - à Pesquisa de Tese de Doutorado UFRN
– PPGEL, na forma e para os fins do disposto nos artigos 49, 50 e 51 da Lei n.º
9.610, de 19/02/98, de forma gratuita e sem quaisquer restrições quanto aos
seus efeitos patrimoniais e financeiros, a plena propriedade e os direitos
autorais do depoimento de caráter histórico, documental, fotografias, memorial,
relatórios, questionário e acervos doados (recortes de jornal, documentos etc.)
que produzi à pesquisa de Ady Canário de Souza Estevão.
Sobre a forma de identificação do(a) sujeito participante:
( ) - autorizo a publicação com o nome real;
( ) - autorizo a publicação com o nome fictício;
( ) - não desejo me identificar.

Mossoró-RN, 9 de março de 2015.
Assinatura do participante da Pesquisa
____________________________________________
Impressão
datiloscópica do
participante
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Declaração da pesquisadora participante responsável

Como pesquisadora responsável pelo referido estudo, declaro assumir a
inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos
e utilizar, publicar e disponibilizar para fins acadêmico e cultural o mencionado
depoimento e fotos no todo ou em parte, editado ou não, bem como permitir a
terceiros o acesso aos mesmos para fins idênticos, segundo as normas do
Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN, com a
única ressalva de sua integridade e indicação de fonte e autor, bem como
manter.
Declaro estar ciente das normas e requisitos da ética em pesquisa,
conforme os princípios do Código de Ética em Pesquisa nas Ciências
Humanas.

Mossoró-RN, 9 de março de 2015.
____________________________________________

Assinatura da pesquisadora responsável

TESTEMUNHAS:
ASSINATURA:
1ª

__________________________ CPF/MF nº

_______________

2ª

__________________________ CPF/MF nº ________________
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APÊNDICE L – ROTEIRO DA ENTREVISTA COLETIVA

1. Qual o seu nome, onde mora e o que faz atualmente?
2. Como vocês relacionam esse fazer à sua formação acadêmica, trajetória
e experiência estudantil como participante do Programa Conexões de
Saberes?
3. Como o Programa Conexões de Saberes possibilitou o acesso e
permanência dos estudantes oriundos de comunidades populares, de
escolas públicas na universidade?
4. Em relação a você, enquanto foi bolsista do Programa Conexões de
Saberes, Como este programa de Ação afirmativa contribuiu para você
no acesso e permanência na UFERSA Angicos?
5. Analisando você enquanto aluno oriundo de escolas públicas e o
programa conexões de saberes na UFERSA Angicos, em que medida o
Conexões foi um instrumento de democratização da educação superior,
você pode narrar um pouco da sua experiência como estudante bolsista
do Programa Conexões de Saberes?
6. Quais as contribuições do Programa para você permanecer na
universidade?
7. Para encerrar a entrevista coletiva, na opinião de vocês qual foi o
impacto do Programa Conexões de Saberes na UFERSA para você
aluno de escola pública?
8. Diante da experiência que você viveu, na sua opinião, como a

universidade pode ampliar a participação para que o acesso e a
permanência de vocês no ensino superior possa fortalecer as práticas
discursivas inclusivas de vocês enquanto estudantes de escolas
públicas e na questão da cidadania?
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APÊNDICE M – ENTREVISTA COLETIVA DOS ESTUDANTES

ENTREVISTA COLETIVA COM OS ESTUDANTES DA PESQUISA
Tempo Início: 1h 17:10 Término: 18:27

Professora: Boa tarde, iniciamos esta entrevista coletiva esperando
que possamos interagir para compreendermos os sentidos sobre
vocês e o programa conexões de saberes, as práticas inclusivas de
estudantes na universidade.
Inicio perguntando qual o seu nome, onde mora e o que faz
atualmente?

Estudante 1: Izaac Braga: Meu nome: Izaac Paulo Costa Braga. Moro em
Mossoró, Sou estudante de Engenharia de Produção.

Estudante 2: Lediane Marques: Lediane Marques de Andrade, morro em
Currais Novospor enquanto não trabalho nem estudo.

Estudante 3: Nicanor Barroso: Nicanor Barroso de Araújo Neto, moro
atualmente em Campina Grande-PB, curso Engenharia Civil na UFCG

Estudante 4: Rutilene Rodrigues: Meu nome é Rutilene Rodrigues da
Cunha, moro atualmente em Mossoró, sou estudante de Engenharia
Agrícola e Ambiental.

Estudante 5: Dandara Monteiro: Dandara Martins Monteiro . Moro em
Mossoró .Curso Eng. de Petróleo e um técnico em eletrotécnica pelo IFRN.

Professora: Então, fiquem à vontade para vocês se apresentarem.
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Estudante 6: Elidayane Cunha: Boa tarde! Me chamo Maria Elidayane da
Cunha. Moro, atualmente, na Cidade de Mossoró/RN, onde curso
Engenharia Agrícola e Ambiental.

Estudante 7: Dammyao Costa: Meu nome: dammyao erysfranncys da
costa
Tenho 24 anos estou cursando o 7 periodo de serviço social na unp moro
em Natal

Professora: Então, vocês já se apresentaram e disseram o que fazem,
queria muito saber como vocês relacionam esse fazer à sua formação
acadêmica, trajetória e experiência estudantil como participante do
Programa Conexões de Saberes?

Estudante 1: Izaac Braga: O programa Conexões de Saberes permitiu que
o crescesse na vida acadêmica, e até mesmo na pessoal. Aprendi a
trabalhar em grupo. Tive experiência de trabalhar com a comunidade e
principalmente desenvolver trabalho acadêmicos, o que me ajudou muito a
desenvolver os trabalhos no curso de engenharia de produção.

Estudante 5: Dandara Monteiro: O programa foi de grande importância
pra mim ,por ter me feito aprender coisas que apenas na sala de aula não
aprenderia. Me fez aprender a conviver com as pessoas,a trabalhar em
grupo e a fazer novas descobertas.Tudo isso só foi possível através desse
progrma que muito contribuiu para o meu crescimento acadêmico e
pessoal.

Estudante 1: Izaac Braga: que eu crescesse*

Estudante 8: Nildo Robertto: Meu nome e OZANILDO ROBERTO DA
SILVA sou de Angicos e no momento concluindo o BCT

Estudante 2: Lediane Marques: o conexão ele foi uma ferramenta que
abriu nossa mente para a vida acadêmica, apesar de minha vida ter tornado
outro rumo, mais no tempo que viver na universidade ela me ajudou a
crescer, alem de conviver com outros estudantes.
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Estudante 7: Dammyao Costa: Bom o conexoes do saberes foi primordial
para meu desenvolvimento academico,

Estudante 3: Nicanor Barroso: O Conexões de Saberes me proporcionou
um gigantesco crescimento acadêmico, as oportunidades de realização de
atividades acadêmicas me fez um estudante completo, além da formação
política e social que o programa me proporcionou, a interação constante
com a comunidade me fez mais consciente das diversas problemáticas
sociais.

Estudante 7: Dammyao Costa: Assim facilitando um bom desenpenho
profissional e na relaçao com o atendimento ao publico na forma de dialogar
e no trabalho em equipe

Estudante 8: Nildo Robertto: O programa CONEXOES DE SABERES foi
uma
experiencia
impar
na
minha
trajetoria
pessoal
e
academica,proporcionou-me a ter uma nova visao em relacao comunidade
e faculdade

Professora: Estou gostando de conhecer os pontos de vista de vocês,
podem narrar à vontade esse fazer e sua relação com a experiência de
vocês no Conexões de Saberes.

Estudante 1: Izaac Braga: E uma coisa bastante relevante que aprendi
com o devido Programa, foi que a universidade é baseada no tripé: ensino,
extensão e pesquisa. Esse tripé que o que forma, de fato, uma
universidade.
é o que forma*
E também aprendi muito sobre políticas de inclusão social.

Estudante 7: Dammyao Costa: Sem falar q contribui de forma direta ou
indiretamemte na formaçao do universitário
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Estudante 2: Lediane Marques: Verdade, talvez se não fosse o conexões
ficaríamos apenas com o ensino. Não poderíamos desenvolver a habilidade
da pesquisa.

Estudante 4: Rutilene Rodrigues: O programa Conexões de Saberes foi
de suma importância não só em minha vida acadêmica mais principalmente
pessoal. O programa nos proporcionou experiências incríveis, pois saímos
dos muros da universidade e começamos a interagir com a comunidade,
como também abril leques para meu crescimento dentro da própria
instituição, proporcionando apresentações em outras instituições, ou seja,
foi a porta para meu despertar para a pesquisa científica.

Estudante 2: Lediane Marques: Aprendemos alem de tudo a pesquisar,
onde pesquisar, isso facilitou muito no meu tcc.

Estudante 3: Nicanor Barroso: O que considero mais importante foi a
formação política, entender melhor questões a cerca das demandas sociais,
luta de classes, gêneros, igualdade racial, tudo isso teve início no
Conexões, quando cheguei em Campina Grande e encontrei um universo
muito maior e rodeados por essas problemáticas pude me orientar melhor
devido a base que recebi no programa.

Professora: Muito interessante ouvir e dialogar com vocês. Nesse
sentido, o que você pensam e podem falar referente à questão, como o
Programa Conexões de Saberes possibilitou o acesso e permanência
dos estudantes oriundos de comunidades populares, de escolas
públicas na universidade?

Estudante 6: Elidayane Cunha: A participação no Programa Conexões de
Saberes me serviu como base para o crescimento pessoal e profissional,
pois me ajudou, através das oficinas e atividades promovidas, a melhorar
minha postura e relação interpessoal. Sempre fui uma pessoa tímida, razão
pela qual nunca tive muitos amigos. Mas no programa, pude aprender a me
socializar melhor, a manter minha postura e discursar, a meu modo,
mostrando e compartilhando ideias e pontos de vista sobre diversas
temáticas, assim como, também, tive a oportunidade de formar e consolidar
diversas amizades, tanto com os conexistas, como com os professores e
demais pessoas envolvidas.
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Estudante 5: Dandara Monteiro: Uma das coisas que me fez refletir
bastante sobre a importância do programa para o meu crescimento, foi
quando passei a conviver e fazer parte da vida de pessoas que jamais
pensei ser possível,por exemplo, minha temática era relacionada ao
portadores de necessidades especiais da cidade de Angicos,e com isso tive
a oportunidade de acompanhar d esperto essas pessoas e suas famílias e
sentir na pele as dificuldades sentidas.

Estudante 7: Dammyao Costa: Para mim o ponto q mas me favoreceu foi
a questao social do programa pos tive um amplo cinhecimento q me ajudou
em meu curso de serviço social

Estudante 2: Lediane Marques: ajudou primeiro no conhecimento, nos
deu uma direção, depois na interação com os professores e alunos.

Estudante 9:Tialison Dantas: Cheguei agora, tava viajando

Estudante 5: Dandara Monteiro: Sem falar nas palestras e mini-cursos
que o programa nos proporcionou.

Estudante 7: Dammyao Costa: Bom e a respeito aos alunos q
participaram das escolas publicas creio q foi de grande insentivo para o
ingresso em uma faculdade

Estudante 9:Tialison Dantas: Qual a pergunta

Professora: Pode iniciar se apresentando, seu nome, o que faz, onde
mora.

Estudante 7: Dammyao Costa: Se apresente

Estudante 9:Tialison Dantas
Tialison
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Professora: Então, estava perguntando agora como o Programa
Conexões de Saberes possibilitou o acesso e permanência dos
estudantes oriundos de comunidades populares, de escolas públicas
na universidade?

Estudante 7: Dammyao Costa: Mas alguma pergunta?

Estudante 6: Elidayane Cunha: Acredito ter melhorado, um pouco, minha
desenvoltura, escrita, forma de me relacionar, senso crítico, além de ter
ampliado meu conhecimento sobre certas temáticas, uma vez que o
programa abrangia diferentes áreas.

Professora: sim, podem responder essa pergunta: como o Programa
Conexões de Saberes possibilitou o acesso e permanência dos
estudantes oriundos de comunidades populares, de escolas públicas
na universidade?

Estudante 7: Dammyao Costa: Foi atravez de aulas teoricas e prati as
dadas pelos universitarios na qual faziam parte do programa
Em um cursinho pre universitario q acontecia aos sábados

Professora: Pergunto em relação a você, enquanto foi bolsista do
Programa Conexões de Saberes, Como este programa de Ação
afirmativa contribuiu para você no acesso e permanéncia na Ufersa
Angicos?

Estudante 9:Tialison Dantas: Meu nome é tialison, moro em natal e
trabalho no escritorio de engenharia

Estudante 7: Dammyao Costa: Na escola publica q tinha como nome
escola estadual professor francisco veras
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Estudante 4: Rutilene Rodrigues: O programa mim ajudou na agregação
de conhecimento, perder o medo de mim comunicar e principalmente mim
fez despertar para o que é uma universidade

Estudante 3: Nicanor Barroso: O acesso e permanência de estudantes
das camadas populares e escola pública na universidade sempre foi o
ideário do programa, e cumpriu com esse objetivo, quanto a minha
permanência foi Conexões foi essencial, já que recebíamos uma bolsa
remunerada para auxiliar nossas despesas, e também incentivo para
adquirir conhecimento, participar de atividades acadêmicas.

Estudante 5: Dandara Monteiro: O programa além de contribuir bastante
para o crescimento do conhecimento de cada um, nos ajudava também
financeiramente,pois nos era dado uma bolsa em dinheiro e isso contribuía
também para que continuássemos na UFERSA, uma vez que a maioria dos
bolsistas era de outras cidades.

Estudante 1: Izaac Braga: O principal fator que me fez permanecer na
universidade, a partir do programa, foi a bolsa que eu recebia. Era um
auxílio financeiro que me ajudava a morar na cidade em que a universidade
estava inserida, pois eu era residente de outro município.

Estudante 9:Tialison Dantas: O programa foi muito importante para mim.
Aprendi muito, foi atraves do programa que fiz um bom curriculo.

Professora: Analisando você enquanto aluno oriundo de escolas
públicas e o programa conexões de saberes na Ufersa Angicos, em
que medida o Conexões foi um instrumento de democratização da
educação superior, você pode narrar um pouco da sua experiência
como estudante bolsista do Programa Conexões de Saberes? Quais as
contribuições do Programa para você permanecer na universidade?

Estudante 7: Dammyao Costa: Sim em relaçao a mim me ajudou na forma
de me comunicar com as pessoas , em trabalhar em equipe , no interesse
de estudo e de firmaçao acadêmica
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Estudante 9:Tialison Dantas: Sem falar da ajuda finaceira que foi muito
importante para minha permanencia no curso

Estudante 4: Rutilene Rodrigues: Em termos de acesso e permanência
de estudantes das camadas nemos favorecidas na universidade o programa
Conexões atingiu o proposito ao qual foi idealizado, pois ajudou não só a
mim que residia em outra cidade mas como outros colegas em termos
financeiros a nos manter na universidade.

Estudante 7: Dammyao Costa: He acho que o foco principal foi a ajuda
financeira em q possibilitava na ajuda de custos em q enfrentávamos

Estudante 3: Nicanor Barroso: O Conexões por não possuir uma forma
de seleção meritocrática, e sim uma seleção inclusiva, permitiu que eu
enquanto aluno oriundo de escola pública pudesse desenvolver diversas
atividades acadêmicos, como participar de congressos, apresentar artigos
acadêmicos, publicar um capítulo de um livro. O programa democratizou o
acesso ao conhecimento e a vivência acadêmica.

Estudante 7: Dammyao Costa: Sem falar do amplo conhecimento
fornecido pelo programa como congressos e palestras de capacitação

Estudante 2: Lediane Marques: Sem duvidas o programa ajudou tanto
financeiramente, quanto no âmbito do conhecimento, sem falar na interação
com outras universidades.

Estudante 9:Tialison Dantas: Eu percebi da importancia do conexões na
minha vida quando participei da seleçao de mestrado. Estava concorrendo
em uma área que n tinha nada de publicação, mas fui aprovado por que
tinha varios trabalhos que realizei no conexões.

Estudante 6: Elidayane Cunha: A participação neste programa, por se só,
já me foi algo novo. Estava vivenciando minha primeira experiência numa
graduação e, agora, como bolsista. Acredito que esse novo, por mais
amedrontador que me fosse, me serviu como um desafio a mim mesma,
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mas com a ajuda dos professores, amigos, atividades preparativas,
envolvimento com a comunidade, viagens, participação em congressos,
realização de eventos, em fim, tudo foi me encantando e me ajudado a
vencer o medo e me manter firme, além do fato do apoio financeiro que era
nos dado, que também contribuiu bastante, já que residia longe da minha
cidade. O desejo de concluir minha graduação, me tornar alguém na vida,
ter uma formação também era um sentimento forte e bastante responsável
pela minha permanência e, a participação no programa, junto ao incentivo
dos professores e conhecimento de tantas histórias de pessoas que sempre
almejaram o mesmo feito e, por falta de oportunidade e incentivo, nunca
conseguiram, também foi um fator chave para minha permanência.

Professora: Para encerrar a entrevista coletiva, gostaria de que vocês
falassem, na opinião de vocês qual foi o impacto do Programa
Conexões de Saberes na Ufersa para você aluno de escola pública?

Estudante 4: Rutilene Rodrigues: O programa conexões, mim
proporcionou enquanto aluna oriunda de escola publica e com poucas
condições de mim manter na universidade, ele veio como uma fonte não só
de renda mas principalmente, um formador de um perfil universitário, pois
até então não tinha despertado para a dimensão e responsabilidade de um
programa deste porte.

Estudante 1: Izaac Braga: Devido o programa priorizar alunos oriundo das
camadas populares, escolas públicas, estes passaram a se sentir
estimulados para permanecer em uma universidade do porte da UFERSA.
Quando entramos na universidade, principalmente alunos que estudaram
em escola públicas, são inúmeras as barreiras que se levantam, e isso faz
com que muitos alunos desistam de cursa o ensino superior. Porém, o
Conexões foi um incentivo pela busca de conhecimento e instigou os
participantes a galgarem caminhos mais altos.

Estudante 8: Nildo Robertto: O conexoes por nao conter pontos que as
universidades possue em relaçao a seleçao de alunos para projetos e
bolsas proporcionou me como aluno oriundo de escola publica a participar
de eventos apresentaçoes de trabalhos academicos e a ter uma relaçao
bem proxima da comunidade

Estudante 1: Izaac Braga: caminhos mais longos*
permanecerem* cursar*
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Estudante 4: Rutilene Rodrigues: o impacto do Programa Conexões de
Saberes na Ufersa para você aluno de escola pública, foi de imediato um
sonho sendo concretizado, pois em meio a tantas dificuldades vivenciadas
pelo pouco conhecimento adquirido no decorrer dos anos escolares, e você
ser comtemplado com um programa deste porte foi essencial para ajudar o
aluno a permanecer na universidade.

Estudante 8: Nildo Robertto: Teve um impacto bem amplo ja que aquela
visao de que universidade ea comunidade deveriam andar separadas foi
desmistificada

Estudante 4: Rutilene Rodrigues: pessoal tenho q sair
Bjs

Estudante 5: Dandara Monteiro: Foi bastante impactante positivamente
,claro,pois o programa nos fez conhecer nosso pontos mais fortes e aplicalos contribuindo para o nosso desenvolvimento. Por ser aluna de escola
pública nunca pensei participar de um programa de dimensão tão grande
como o Conexões de Saberes,e as oportunidades de viver momentos de
grande aprendizado foi de extrema significância na minha vida acadêmica.

Professora: Nesse caso, vejo pelos pontos de vistas de vocês que foi
um desafio participar do Programa Conexões de Saberes. Diante da
experiência que você viveu, na sua opinião, como a universidade pode
ampliar a participação para que o acesso e a permanência de vocês no
ensino superior possa fortalecer as práticas discursivas inclusivas de
vocês enquanto estudantes de escolas públicas e na questão da
cidadania?

Estudante 3: Nicanor Barroso: O Conexões foi uma gente transformador
na minha vida, me tornou um estudante completo, ciente das problemáticas
que nós oriundos das escolas públicas enfrentamos, porém que
conseguimos superar todas as barreiras, a valorização da nosso vivência
em sociedade e aplicação dessa vivência nas práticas de ensino e
aprendizagem foi fundamental, um impacto positivo na minha vida.

206

Estudante 2: Lediane Marques: O programa sem duvidas foi um divisor
de águas, contenteza isso impactou de forma positiva de nossa vida
pessoal e profissional, porque ele abriu muitas portas e nos trouxe uma
visão mais ampla da universidade, não só de aula de aula.

Professora:Podem responder essa última pergunta fazendo as
considerações finais em sua resposta? Agradeço pela contribuição de
vocês.

Estudante 2: Lediane Marques: (sala de aula)

Estudante 8: Nildo Robertto: Em mim causou um impacto inesquecivel
pois me fez crescer meu alto estima inexplicavelmente,pois nunca imaginei
que um simples estudante advindo de escola publica,negro,de familia pobre
pudesse esta ali em meio a personalidades em apresentaçoes de trabalho
debatendo e dialogando com outras pessoas

Estudante 2: Lediane Marques: Então o conexões ela abriu portas para
nos alunos de escolas publicas se manteiam e ampliem sua área de
conhecimento na universidade,

Estudante 1: Izaac Braga: A universidade deve justamente proporcionar o
tripé: ensino, extensão e pesquisa. Desta forma, os alunos passarão a ser
cada vez mais incluídos na universidade, vivenciando não apenas práticas
de ensino, mas também de pesquisa e levando todo ou parte de seu
aprendizado para a comunidade, por meio da extensão. Assim,
possibilitando que os alunos tenham a oportunidade de trabalharem com os
três eixos, ganha aluno, ganha universidade, ganha comunidade. O
programa Conexões de Saberes contribuiu, de forma grandiosa, para a
formação acadêmica e pessoal de seus participantes.

Estudante 8: Nildo Robertto: #Pessooas com outros pensamentos,nesse
momento eu conversei comigo msm e disse: eu posso eu consigo

Estudante 5: Dandara Monteiro: Na minha opinião a universidade pode
criar mais projetos desse tipo, pois o universitário cresce muito, aprende e
também transmite seus conhecimentos a outras pessoas.Sem falar no
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papel de cidadania que é exercido por cada um ao executar as atividades
propostas pelo Projeto.Houve um crescimento bastante significativo em
cada um dos participantes,e principalmente a oportunidade que foi nos dada
por sermos alunos de escolas públicas.Só tenho a agradecer por tudo que o
projeto me proporcionou.

Estudante 8: Nildo Robertto: #eu sou capaz. Tudo isso graças ao
CONEXOES.DE SABERES

Estudante 6: Elidayane Cunha: O impacto causado pelo programa foi
refletido de forma bastante positiva, pois favorecia a nós, estudantes de
escolas públicas que, em alguns casos, aparecemos como minoritários e
menos favorecidos de oportunidade perante uma parte da sociedade,
participarmos de algo que viria a contribuir significativamente na nossa
formação e relação com as pessoas a nossa volta. A princípio foi
complicado devido ao medo, pouca ou nenhuma experiência, mas que no
decorrer ajudou-nos a descobrir nossos pontos pontos fortes, competências
e a aprimorá-las.

Estudante 3: Nicanor Barroso: Acredito que a universidade deve
enxergar além de seus muros, trazer para dentro da universidade o
ambiente em que o aluno vive, valorizar seu conhecimento de mundo,
ampliar o espaço de discussão sobre inclusão e permanência dos jovens de
camadas populares na universidade, o fomento a essa discussão só tem a
enriquecer a convivências dos diversos estudantes da instituição, a
democratização do acesso a universidade deve ser ampliada através de
programas como o Conexões de Saberes. Sendo assim, agradeço a todos
os envolvidos no programa, obrigado pela constante interação e troca de
conhecimentos, pela convivência harmoniosa, e obrigado ao programa por
ter me feito um cidadão mais consciente e defensor de políticas públicas
que visam a democratização do ensino e o acesso e permanência de jovens
das camadas populares na universidade.

Estudante 7: Dammyao Costa: Bom fico grato em ter feito parte desse
programa engrandecedor que he o conexoes do saberes

Estudante 8: Nildo Robertto: Obg. PROF. ADY pela oportunidade de
participar dessa entrevista,obg.aos demais participantes , Bom as
universidades deveriam criar programas assim que visem conhecer
realmente a realidade do universitario,vê-lo como ser pensante e não
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somente como um"numero" Ja que o universitario so e visto pela
universidade devido suas notas altas....apenas acho....

Estudante 9: Tialison Dantas: Obrigado ady por ter me dado a
oportunidade de fazer parte do conexões

Estudante 3:
Nicanor Barroso: Obrigado Professora Ady pela
oportunidade de participar desse brilhante programa, pela confiança e apoio
que nos deu ao longo do Conexões de Saberes.

Professora: Agradeço pela participação de todos vocês nesta
entrevista coletiva e pela oportunidade e disponibilidade de interação
e diálogo.

Estudante 5: Dandara Monteiro: Muito obrigado Professora Ady , pela
oportunidade.

Estudante 1: Izaac Braga: Espero q tenhamos, de fato, colaborado com
sua pesquisa, professora. Obrigado! Precisando, estou a disposição...

Professora: Muito obrigada!

Estudante 1: Izaac Braga: Nos dê notícia do resultado final.

Professora: A defesa está prevista para abril, em Natal, na UFRN. Darei
retorno, sim.

Estudante 6:
Elidayane Cunha: Eu só tenho a agradecer pela
oportunidade dada. Os ensinamentos, as conversas, participações em
eventos, desenvolvimento de trabalhos, em fim, tudo veio a contribuir
consideravelmente não só para a minha, mas para a de todos os
participantes e envolvidos de forma tanto direta, quanto indireta. A troca de
saberes lá dentro auxiliou para o despertar de novas visões e formas de
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desenvolver nossos trabalhos. A senhora, professora Ady, e aos demais
envolvidos, meu muito obrigada!

Estudante 6: Elidayane Cunha: Boa sorte na sua defesa e, precisando,
ajudarei, se puder, com prazer!

