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Resumo 

Este artigo analisa a relação entre os processos de trabalho de professores e a formação acadêmica 
de estudantes universitários no contexto da política de expansão da educação superior, 
destacadamente o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (Reuni) e a Lei de Cotas. Trata-se de um estudo qualitativo com entrevistas 
semiestruturadas com professores de uma Faculdade de Educação e coordenadora de curso de uma 
universidade federal complementadas por duas sessões de grupo focal com estudantes de curso de 
Pedagogia da referida Faculdade. Os resultados são expostos por meio de três categorias de análise: 
as ações institucionais, a prática docente e a evasão de estudantes. Os dados são interpretados à luz 
dos estudos de Bourdieu e de pesquisadores do campo da educação superior. O estudo de caso 
demonstra que a instituição de educação superior em questão conseguiu implementar ações efetivas 
de acesso e inclusão que ampliaram o número de cursos, de professores, de vagas e de bolsas 
voltadas à permanência dos estudantes. Entretanto, a prática docente e a evasão dos estudantes 
continuam sendo questões complexas que demandam, além de políticas públicas, mudanças 
socioeconômicas de âmbito mais amplo e externo à universidade, bem como mudanças na cultura 
e na prática docente. 
Palavras-chave: Expansão na Educação superior; Inclusão na educação superior; Trabalho 
docente no magistério superior; Evasão de estudantes na educação superior. 

 
Policies of expansion and inclusion in Higher Education: Institutional actions, 

teaching practice and evasion of students 
Abstract 

 This article analyzes the relationship between the work processes of teachers and the academic 
formation of university students in the context of the policies of expansion of higher education, 
especially REUNI, a Brazilian program for the support, restructuring, and expansion of federal 
universities, and the Law of Quotas. This is a qualitative study in which semi-structured interviews 
were used with teachers from a Faculty of Education and a course coordinator of a federal 
university, complemented by two sessions of focus group with students of the Pedagogy course of 
this university. The results are presented in three categories: institutional actions, teaching practice 
and evasion of students. The data are interpreted in the light of Bourdieu’s studies and researchers 
in the field of higher education. The case study demonstrates that the higher education institution 
mentioned was able to implement effective access actions and inclusion that expanded the number 
of courses, teachers, vacancies and scholarships for the permanence of the students. However, the 
teaching practice and student evasion continue to be complex issues that demand, in addition to 
public policies, socioeconomic changes of a wider scope and external to the university, as well as 
changes in the culture and teaching practice. 
Keywords: Expansion in higher education; Inclusion in higher education; Teaching work in 
higher teaching profession; Evasion of students in higher education. 
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Introdução 
O Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni), instituído pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), por meio 
do Decreto n.º 6.096, de 24 de abril de 2007, apresentava como objetivo geral a criação de 
“condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de 
graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes 
nas universidades federais” (BRASIL, 2007a, art. 1º). No parágrafo 1º, o decreto apresentava 
como meta global a “elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação 
presenciais para noventa por cento e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais 
por professor para dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início de cada plano”. Nesse 
sentido, propunha que as universidades federais devessem: a) cumprir metas de desempenho 
para receber, em contrapartida, acréscimo de recursos orçamentários; b) reduzir a evasão e 
elevar as taxas de conclusão; c) elevar a proporção de aluno por professor; d) diminuir vagas 
ociosas e expandir novas vagas; e) revisar a estrutura acadêmica e diversificar as modalidades 
de graduação; f) ampliar políticas de inclusão e assistência estudantil (BRASIL, 2007a). 

Considerando-se que o Reuni durou cinco anos (2007-2012) e que seus objetivos se 
relacionavam, entre outros aspectos, aos processos de trabalho docente, incidindo na 
formação acadêmica dos estudantes, apresentam-se algumas questões. Até que ponto as 
universidades federais e seus docentes alteraram suas estruturas e práticas acadêmicas, 
visando alcançar os objetivos e metas propostos pelo Programa, de modo a acolher estudantes 
oriundos de classes populares1? A taxa de conclusão aumentou e a evasão foi de fato 
reduzida? Quais as consequências do aumento da proporção de alunos por professor para o 
trabalho docente e para a formação dos estudantes? 

    Com base na problematização apontada, o estudo proposto buscou analisar a relação 
entre os processos de trabalho de professores e a formação acadêmica de estudantes 
universitários, no contexto da política de expansão da educação superior federal, na 
perspectiva de agentes universitários (professores, estudantes e coordenadora de curso) da 
Faculdade de Educação de uma universidade federal, tomada como caso. 

Este estudo se insere no campo de pesquisas sobre políticas de educação superior e o 
trabalho docente. Considera-se que o trabalho do professor da educação superior pública 
brasileira se desenvolve em um contexto contraditório, que permite a esse profissional 
relativa autonomia pedagógica, pois se encontra submetido às regras e condições 
macroeconômicas e políticas que subordinam as universidades e o trabalho acadêmico às 
necessidades do mercado e do capital produtivo (AMADO; MANCEBO, 2003; BOURDIEU, 
2008; BIANCHETTI; SGUISSARDI, 2017). 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de entrevistas semiestruturadas com quatro 
professores da Faculdade de Educação que ministram aulas nos cursos de Pedagogia, 
Psicologia e Educação Física e com a coordenadora do curso de Pedagogia de uma 
Universidade Federal. Também foram realizadas duas sessões de grupos focais, sendo cada 
uma com seis estudantes do curso de Pedagogia da respectiva Faculdade de Educação, 
totalizando 12 estudantes do último ano do curso. Os resultados foram categorizados com 
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base na Análise de Conteúdo e triangulados com as demais informações bibliográficas e 
documentais. A análise de dados está fundamentada em estudos de pesquisadores do campo 
da educação superior brasileira, sobretudo da Rede Universitas/Br2 (MANCEBO; MAUÉS; 
CHAVES, 2006; SILVA JÚNIOR, 2017), bem como em elementos teóricos-conceituais da 
obra de Pierre Bourdieu e colaboradores (1999; 2004; 2008), que auxiliam a compreensão do 
sistema educacional e a prática pedagógica, habitus professoral (SILVA, 2005; 2011), evasão 
(MOROSINI; CASARTELLI; SILVA; SANTOS; SCHMITT;GESSINGER, 2011; 
OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2017) e exclusão social presentes no campo científico-universitário 
(BOURDIEU, 1999; BOURDIEU; CHAMPAGNE, 1999; DENTZ; VALLE, 2016; VALLE, 
2015, 2018). 

Nos estudos de Pierre Bourdieu, a reprodução das desigualdades sociais é compreendida 
na estruturação e movimento do espaço social, tendo por base os conceitos de campo social, 
habitus, capital e poder simbólico, entre outros. A educação pode ser entendida como um 
campo social específico, com contradições, embates e lutas pelo poder e posição social 
(BOURDIEU; PASSERON, 1975; BOURDIEU, 2008). 

Na universidade, por sua vez, os agentes sociais (pesquisadores, professores e 
estudantes) criam seu espaço de produção acadêmica, sendo, ao mesmo tempo, determinados 
por esse espaço. O campo científico-universitário é um lugar de luta entre agentes que o 
integram, considerando as diferentes espécies de capital, bem como o acúmulo de autoridade 
científica, que permite “jogar o jogo” e lutar pelo poder no interior do campo. A distribuição 
do poder entre dominantes e dominados no campo científico-universitário se dá 
principalmente pelo prestígio acadêmico, notoriedade intelectual e capital científico e 
político acumulados (BOURDIEU, 1989; HEY, 2008). 

Ao analisar as relações entre as instituições e os agentes sociais, Bourdieu desenvolve o 
conceito de habitus, buscando superar as oposições clássicas da sociologia entre as teorias 
objetivista e subjetivista. Para o autor, o habitus é composto de esquemas de percepções, ou 
seja, de maneiras de ver o mundo, bem como de apreciações (julgamento) e de ações (formas 
de comportamento), que foram interiorizadas e incorporadas pelos indivíduos durante seu 
processo de socialização de maneira mais ou menos inconsciente (BOURDIEU, 1983). O 
habitus permite aos indivíduos, em uma situação dada, produzir o comportamento 
socialmente esperado, ou seja, “fazer corresponder suas estruturas subjetivas com as 
estruturas objetivas do mundo social”, sem necessidade de refletir sobre a situação, uma vez 
que já se interiorizou anteriormente a exterioridade do mundo social. (JOURDAIN; 
NAULIN, 2017, p. 52-53). As disposições do habitus são duráveis, mas não imutáveis, e 
variam, segundo Bourdieu, de acordo com as condições de existência e a trajetória social dos 
indivíduos, podendo ser compartilhadas por uma classe, gênero ou categoria profissional; por 
exemplo, habitus burguês, habitus masculino e habitus professoral.  

Da noção de habitus elaborada por Bourdieu deriva, portanto, a inflexão de habitus 
professoral e habitus estudantil utilizados neste estudo, conforme proposto por Silva (2005, 
p. 153). A autora afirma que “[...] a natureza do ensino na sala de aula é constituída por uma 
estrutura estável, porém estruturante, isto é, uma estrutura estável, mas não estática, que 
denominamos habitus professoral”. Para Silva (2005, p. 160), o habitus professoral 
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desenvolve-se “[...] somente no e com o exercício da docência”. Ou seja, a teoria é aprendida 
“[...] quando se está cursando a formação, mas a prática aprende-se quando se está exercendo 
a profissão, e somente com o exercício prático é que é desenvolvido e incorporado um tipo 
de habitus”. Em outras palavras, Silva (2005, p. 161) afirma que: 

 
[...] o habitus professoral faz parte do conjunto de elementos que estruturam a 

epistemologia da prática. Trata-se, sobretudo, da estética desse ato, isto é, dos modos de 
ser e agir de professores e professoras. E essa estética é produzida por meio das 
influências inexoráveis dos condicionantes advindos da cultura estruturada e estruturante 
da escola, que subsiste na instituição na qual o sujeito desenvolve sua carreira docente.  

 
Os professores e os estudantes são agentes sociais que desenvolvem ações específicas 

no exercício de suas práticas objetivadas no ambiente da sala de aula, mas são distintas entre 
si (SILVA, 2011). O habitus estudantil é estruturado no decorrer de todo o processo de 
escolarização, na formação do aluno em sala de aula. O estudante reage de forma imediata, 
objetiva e espontânea aos gestos de ensino decididamente intencionais praticados pelos 
professores. Os gestos próprios do processo ensino-aprendizagem (quando o professor diz 
que vai explicar o conteúdo, os alunos colocam o corpo em posição mais ereta, olham para 
ele com atenção e ficam em silêncio) são repetidos harmonicamente sem que tenha que ser 
dito pelos agentes. Constituem “[...] um conjunto de práticas repetidas coletivamente” 
(SILVA, 2005, p. 158). 

Na história da educação superior brasileira, até o final do século XX as vagas em 
instituições públicas, particularmente de cursos com elevada concorrência, eram privilégio 
de estudantes provenientes de frações de classes abastadas, que dispunham de capital 
cultural, econômico e social adequados às exigências acadêmicas e de tempo para se preparar 
e realizar o curso de graduação ou pós-graduação escolhido. Cenário educacional semelhante 
foi analisado na França, nas décadas de 1960 e 1970 por Bourdieu (2008). Na perspectiva 
teórica do autor, o sistema de ensino francês, em geral, e a universidade e seus agentes 
educacionais, em particular, contribuíam para a transmissão dos valores herdados da classe 
dominante, por meio de seu poder simbólico. Para o autor, o sistema simbólico, as escolas e 
universidades são produtores e produto da realidade, ou seja, exercem um poder estruturante 
na sociedade de classes; porém, esse poder estruturante só é possível porque os sistemas 
simbólicos são, também, estruturados pela realidade social (BOURDIEU, 1989). 

Nesse sentido, de acordo com Bourdieu, para justificar as desigualdades escolares, 
escondendo sua relação com as desigualdades sociais, as escolas e universidades utilizam a 
ideologia do dom e a meritocracia que fazem com que as aptidões ao êxito escolar/acadêmico 
sejam consideradas como disposições inatas, quando, na verdade, são culturais e adquiridas 
no âmbito social e familiar. (JOURDAIN; NAULIN, 2017). 

Os estudos de Bourdieu sobre a relação entre as desigualdades sociais e escolares foram 
amplos, ressaltando constantemente, com dados empíricos, a persistência de desigualdades 
significativas quanto ao “acesso, permanência e diferenças entre percursos escolares”, de 
acordo com a classe social, o sexo, a origem socioprofissional e o local de moradia do 
estudante (VALLE, 2007, p. 132). Tais estudos questionaram a visão otimista sobre a 
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educação na França que, em meados dos anos de 1960, afirmava o sucesso das políticas de 
democratização do ensino, contribuindo para uma nova percepção do sistema educacional 
como uma instância de conservação social e reprodutor “[...] no sentido de que ele atua em 
conformidade com a cultura legítima e com os mecanismos de dominação, de eliminação e 
de seleção” (DENTZ; VALLE, 2016, p. 196). 

Entende-se, contudo, que a análise e a denúncia de Bourdieu e colaboradores sobre o 
caráter reprodutor do sistema escolar precisa ser melhor compreendido, uma vez que 
analisavam as práticas escolares existentes na sociedade capitalista francesa, mas não 
indicavam que a instituição escolar agia apenas de forma reprodutora e sim que a escola tende 
à reprodução (BOURDIEU; PASSERON, 1975). Nesse sentido, a obra de Bourdieu em 
conjunto com seus colaboradores também abre a possibilidade de reflexão sobre como os 
agentes sociais reagem a processos de dominação simbólica (BOURDIEU; SAYAD, 2006).  

Nessa direção, vários autores brasileiros têm desenvolvido estudos que se apropriam dos 
conceitos de Bourdieu e procuram avançar na compreensão de processos tanto de reprodução 
quanto de resistência à dominação simbólica no campo educacional (CATANI; CATANI; 
PEREIRA, 2001; DENTZ; VALLE, 2016; PIOTTO, 2009; VALLE, 2007, 2018; VAZ 
2018).  Os estudos de Valle sobre a universidade brasileira são representativos desse 
movimento de apropriação e revisão teórica. Conforme assinala em estudo realizado em 
coautoria com Dentz:  

A escola, observada a partir da ótica bourdieusiana, perde [...] seu status outrora visto 
como democratizadora e transformadora. Isso também se observa na educação brasileira, 
pois ainda são poucos(as) os(as) estudantes das classes sociais populares que têm alcançado 
a educação superior. Uma medida que tenta democratizar e equiparar as dificuldades quanto 
ao acesso à universidade tem sido a adoção de políticas de ações afirmativas através do 
sistema de cotas nas universidades públicas. No entanto, deve-se observar que, por vezes, 
essas chances apenas têm prolongado e diluído o processo de exclusão ou de eliminação 
dos(as) estudantes menos favorecidos(as) social, econômica e racialmente. Logo, é preciso 
problematizar os desafios, as oportunidades e os avanços enfrentados com esta conquista 
por direitos através de políticas sociais [...]. (DENTZ; VALLE, 2016, p. 198). 

 
 Entende-se, assim, que os estudos brasileiros sobre políticas de acesso e permanência 

no ensino superior para os estudantes de camadas populares oferecem subsídios para a 
compreensão de dinâmicas contemporâneas de dominação e exclusão, bem como para o 
rompimento da circularidade de reprodução ao se retirar o acesso como fator distintivo 
(PIOTTO, 2009). É importante reconhecer as contradições da instituição escolar ao se 
construir estratégias e ações políticas que possam contribuir para a criação de uma 
universidade ética e justa, minimizando as características excludentes do sistema 
universitário (VALLE, 2018; VAZ, 2018). 

 Dessa forma, a discussão sobre o trabalho do professor na universidade e suas 
relações com a perpetuação da exclusão social, mesmo em um contexto de políticas focais 
de inclusão ao ensino superior precisa ser ampliada e aprofundada. Assim, as contribuições 
de Bourdieu e Passeron (1975) para a compreensão da violência simbólica que perpassa a 
relação pedagógica legitimada na autoridade exercida pelos professores sobre os estudantes, 
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evidenciada na emissão de seus “julgamentos” professorais continuam relevantes, 
constituindo a base de novas abordagens em estudos nacionais que fundamentam este artigo 
(DENTZ; VALLE, 2016; PORTES, 2014; SILA, 2005, 2011; VALLE, 2018; VAZ, 2018). 
De maneira ampla, considera-se neste estudo que: 

 
[...] o trabalho do professor no campo das políticas de ações afirmativas na 

universidade é [...] entendido como um campo relacional, pois se constitui ao mesmo tempo 
como um objeto e fenômeno em constante relação e movimento, compreendendo um 
habitus e um capital específico que lhe confere formas de estruturação singulares 
concernentes aos agentes que compõem o espaço acadêmico. (VAZ, 2018, p. 17). 

 
Com base em tal perspectiva teórica, buscou-se compreender as ações institucionais de 

uma universidade federal, a prática docente no magistério superior e a evasão de estudantes 
no âmbito das políticas de expansão e inclusão da educação superior brasileira. 

 
 

1. A política de expansão da Rede Federal de Ensino Superior brasileiro e a lei 
de Cotas 

As políticas públicas para a expansão da educação superior federal do período ‘lulista’, 
ou seja, do período que compreende os 12 anos de governo do Partido dos Trabalhadores 
(PT), envolvendo os dois mandatos de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) e o primeiro 
mandato de Dilma Rousseff (2011-2014)3, ampliaram as vagas na Rede Federal de Educação 
Superior brasileira, tanto em universidades federais, como nos institutos federais (IFs). A 
primeira fase de expansão da educação superior federal, denominada de Expansão I, 
compreendeu os anos de 2003 a 2007 e resultou na criação de oito universidades federais. 
Em 2007, a política de expansão da Rede Federal de Ensino Superior instituiu o Reuni, com 
o objetivo central de ampliar o acesso e permanência na educação superior por meio do 
aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos já existentes nas universidades 
federais (BRASIL, 2007a). 

Ao estabelecer medidas referentes à ampliação do acesso à educação superior nas Ifes e 
melhoria dos indicadores, como a taxa de sucesso da graduação e a relação aluno-professor, 
o Reuni, segundo Campos e Carvalho (2014, p. 4) contribuiu efetivamente com a lógica de 
uma política pública voltada para a democratização do acesso à educação superior4. 

Com o término do Reuni, o Ministério da Educação (MEC) sintetizou em 2012 os dados 
quantitativos do Programa, evidenciando o incremento de recursos financeiros, expansão de 
cursos e ampliação da estrutura física. Isso resultou no aumento do número de universidades 
e campi – tendo sido criadas 10 novas universidades, totalizando 63 Ifes, e consolidados e 
implantados 115 campi universitários –, bem como numa expansão de 53% no número de 
cursos, 70% nas vagas e 66% nas matrículas (BRASIL, 2012b). 

Para Campos e Carvalho (2014, p. 6-7), esses dados revelam que o MEC tentou dar uma 
resposta às reivindicações sociais de expansão da educação superior pública, em meio a um 
discurso de ampliação do acesso, mas, ao mesmo tempo, submetido a “uma lógica 
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empresarial fundamentada na eficiência, em indicadores, na avaliação e em metas 
quantitativas”, o que poderia trazer prejuízos para a qualidade da relação entre ensino, 
pesquisa e extensão.  

Constata-se, assim, que os objetivos gerais do Reuni, de alcançar em cinco anos uma 
taxa de conclusão média nos cursos de graduação de 90%, com uma relação de 18 alunos por 
professor, representou uma lógica quantitativa e produtivista, cuja racionalidade se 
manifestaria, segundo a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior – Sindicato 
Nacional - Andes-SN (2007a) e Campos e Carvalho (2014), na precarização dos processos 
de formação universitária; no aumento do número de estudantes e das turmas/classes a serem 
atendidas por cada docente; na ênfase ao ensino, fragilizando o tripé universitário (ensino, 
pesquisa e extensão); e na exigência do cumprimento das metas, predominantemente 
quantitativas, propostas pelo Reuni como condição para recebimento de recursos públicos. 

Como consequência da implementação do Reuni, observou-se que a autonomia da 
universidade e o trabalho acadêmico foram diretamente atingidos. A exigência de aumento 
da produtividade implicou, segundo Campos e Carvalho (2014, p. 10), na intensificação e 
precarização da produção científica e do trabalho acadêmico. Dessa forma, para as autoras, 
o Reuni “não levou em conta as reais condições e necessidades e, sobretudo, a diversidade 
existente no conjunto das universidades públicas brasileiras”. 

Também Lima, Azevedo e Catani (2008, p. 23) analisaram o início do Reuni e 
destacaram as consequências dessa política que poderia “[...] estimular a adesão a um novo 
modelo de universidade e uma nova relação de trabalho com os professores [...]”, apontando 
para a massificação das universidades federais na medida em que elevaria a taxa de conclusão 
média para 90% e aumentaria a relação aluno-professor na graduação para 18 por um. 

Nesse cenário de expansão e acesso à educação superior, já no governo Dilma, foi 
promulgada a Lei nº 12.711/2012 (BRASIL, 2012a), conhecida como Lei de Cotas, que 
ampliou o acesso das camadas populares à universidade, tornando-a socialmente mais diversa 
e inclusiva. O debate dentro e fora das universidades sobre a democratização da educação 
superior no Brasil vinha ocorrendo desde a década de 1990, impulsionado pelo movimento 
negro, por meio da defesa de ações afirmativas. De acordo com Piovesan (2008), as ações 
afirmativas são medidas especiais e temporárias que visam remediar ou eliminar, no 
momento histórico atual, condições, efeitos culturais e comportamentais de discriminação do 
passado. A Lei de Cotas é considerada uma referência para a educação superior, ao reservar 
no mínimo 50% das vagas (a serem atingidas em até quatro anos após a promulgação da Lei) 
em instituições federais de ensino para estudantes que cursaram o ensino médio em escola 
pública.  

A partir da referida lei de cotas, foram definidas diretrizes complementares para a 
destinação das vagas referentes ao sistema de cotas nas universidades, de modo a atender 
grupos diferenciados por renda, raça, grupo étnico, rede de ensino e necessidades especiais. 
Desde a criação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu)5, em 2009, no governo Lula, 
estabeleceu-se uma das principais formas de acesso às universidades no País. Nesse cenário, 
grupos de baixa renda e/ou negros e indígenas passaram a ter maior acesso à educação 
superior. (RISTOFF, 2014; SILVA, 2016; MATTOS, 2017). Estudos têm comprovado a 
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mudança do perfil dos estudantes das universidades públicas, o qual, atualmente, é composto 
predominantemente por pertencentes às classes D e E. De acordo com pesquisa da Andifes: 

[...] dois terços do quadro de alunos, ou seja, 66,19% têm origem em famílias com renda 
média de 1,5 salário mínimo, o que caracteriza uma alteração radical no perfil dos estudantes. 
[...] Em números absolutos, de 2003 a 2014, os brancos eram em torno de 278 mil nas 
Universidades, hoje são 429 mil. Os autodeclarados pardos eram 132 mil e, atualmente são 354 
mil. Já os pretos que eram 27 mil, hoje são 92 mil, o que representa que o número de negros 
nas universidades brasileiras triplicou, nos últimos anos. (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 
DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR – ANDIFES, 
2016). 

 
Nesse sentido, é importante destacar que o ‘lulismo’ constituiu-se numa etapa da história 

brasileira “em que, efetivamente, as políticas sociais compensatórias foram ampliadas, 
trazendo melhorias para os setores sociais mais empobrecidos da população, sem que uma 
agenda de reformas estruturais tenha sido cumprida” (MANCEBO; SILVA JUNIOR; 
OLIVEIRA, 2018, p.2). A relevância social e a promoção da inclusão da lei de Cotas e do 
Reuni para a sociedade e para a universidade brasileira são significativas, porém 
contraditórias. Isto porque a racionalidade econômica capitalista também se faz presente nas 
políticas públicas de expansão da educação superior, pois essas se vinculam aos interesses e 
demandas do capital, que, com sua lógica empresarial, indicadores e metas quantitativas, 
invade o campo da educação (CAMPOS; CARVALHO, 2014; SILVA JUNIOR, 2017). 

Em síntese, é possível afirmar que a dinâmica do ‘lulismo’ configurou “um período de 
conciliação de classes, pois jamais rompeu com o modelo econômico de subordinação ao 
capital financeiro, mas mostrou-se social por meio do uso de políticas focais, cotas e 
programas sociais conjunturais” (MANCEBO; SILVA JUNIOR; OLIVEIRA, 2018, p. 2). 

Com base em tal contextualização política, são discutidos, a seguir, os resultados da 
pesquisa referentes aos desdobramentos da política de expansão e inclusão da educação 
superior federal para os processos de trabalho docente e formação acadêmica de estudantes 
universitários. 

 
 
 
 

2. Ações institucionais, prática docente e evasão de estudantes na 
perspectiva dos agentes acadêmicos de uma universidade pública federal 

A universidade federal estudada aderiu às políticas de Inclusão e de Ações Afirmativas 
em meados dos anos 2000, antes, portanto, da Lei de Cotas, estabelecendo várias ações e 
programas de inclusão social. A adesão ao Reuni se deu a partir de 2007, o que resultou na 
ampliação de vagas e cursos da instituição, no quadro de professores e servidores técnico-
administrativos e na alteração do perfil socioeconômico, étnico e cultural dos estudantes. De 
acordo com dados do site da universidade6, a proposta de adesão ao Reuni aprovada pela 
comunidade acadêmica previa a ampliação de cerca de 2.500 vagas na graduação até 2012, 
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com a criação de 29 novos cursos e a abertura de novas turmas nos cursos já existentes. Para 
a efetivação dessas metas a universidade deveria contratar 475 novos professores e 300 novos 
servidores técnico-administrativos em educação a fim de atender os quatro campi da 
universidade. Para a execução do projeto de expansão da universidade seriam necessárias 
também obras em infraestrutura para a criação de 160 novas salas de aulas, laboratórios e 
equipamentos. 

Com base nos relatórios de gestão da universidade de 2009 e 2014, bem como nos 
resultados apresentados pela Comissão Constituída pela Portaria MEC nº 126/2012 para 
elaboração de análise sobre a expansão das universidades federais de 2003 a 2012 (BRASIL, 
2012b), constata-se que a política de expansão atingiu a maioria de suas metas quantitativas, 
apesar de eventuais atrasos na liberação de verbas, projetos ruins, custos adicionais e obras 
paralisadas. Na universidade estudada, o maior problema evidenciado nos relatórios de 
gestão se refere ao número insuficiente de contratações de servidores técnico-administrativos 
em educação, que se encontra muito abaixo do número necessário, tornando difícil o 
desenvolvimento de ações importantes para a universidade.  

Na perspectiva dos agentes universitários entrevistados, a política de expansão e inclusão 
das universidades federais foi positiva em seus aspectos mais gerais de ampliação de cursos 
e vagas, bem como na criação de bolsas de permanência estudantil e de ações institucionais 
de formação para os novos professores. Porém, relatam dificuldades decorrentes da 
precarização do trabalho docente, da falta de contratação de servidores técnico-
administrativos em educação, dos desafios vivenciados no processo ensino-aprendizagem e 
da falta de acompanhamento pedagógico para os estudantes. Esses resultados são analisados 
a seguir. 

 
 

2.1 Ações institucionais no contexto das políticas de expansão e inclusão  
 

Os resultados da pesquisa de campo confirmaram os dados documentais já mencionados. 
Na Faculdade de Educação, objeto da coleta de dados, houve discussões sobre a adesão da 
universidade às políticas de expansão da educação superior (Expansão I e Reuni), a criação 
de curso de Psicologia, em 2005, e a ampliação de novas vagas para o curso de Pedagogia, 
em 2007. Conforme relato de uma professora: 

O curso de Psicologia foi aberto no contexto das políticas de expansão. Então, teve essa 
discussão e os professores toparam. Não vi grandes dificuldades aqui dentro não, porque a 
verdade é que a gente sempre tem a disposição para a ampliação do número de alunos na 
instituição... A gente tem essa disposição [...]. No que diz respeito ao Reuni, teve uma discussão 
aqui; inclusive a tomada de decisão sobre as turmas, da ampliação do número de vagas, de não 
ter só duas turmas na Pedagogia, de abrir para mais duas. A gente tem duas turmas, A e B, de 
manhã e duas turmas, C e D, à noite. Então, nós temos quatro turmas, duas matutinas e duas 
noturnas. E essa virada veio por conta do Reuni, veio por conta dessa demanda também, de 
ampliação. (Prof.ª A). 
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A fala da professora pode sugerir que o processo de discussão sobre as políticas de 
expansão tenha sido tranquilo. Entretanto, outro professor entrevistado (Prof. B) mencionou 
que a Faculdade de Educação votou contra a adesão da universidade ao Reuni, tendo sido 
voto vencido. Ainda assim, os professores entrevistados não se mostraram contrários à 
ampliação das turmas do curso de Pedagogia e nem à criação do curso de Psicologia, 
evidenciando, como afirmou a professora A: “disposição para a ampliação do número de 
alunos na instituição”. Cabe destacar, todavia, que a criação do curso de Psicologia e a 
ampliação de turmas na Pedagogia não se deu em razão do Reuni, mas por iniciativa própria 
da Faculdade. 

Nesse sentido, é possível considerar que, apesar de entenderem e questionarem os limites 
do Reuni, os professores também valorizaram a ideia de expansão e democratização do 
acesso à universidade pública no País. Entende-se que em uma Faculdade de Educação temas 
como democratização e expansão do acesso à educação superior encontrem maior adesão que 
o observado na sociedade, em geral, e no sistema educacional, em particular, fortemente 
marcados pela ideologia do dom e da meritocracia, que atribui ao esforço individual o 
sucesso acadêmico de estudantes e professores, mascarando sua relação com a posição de 
classe dos agentes sociais, conforme analisam Bourdieu e Passeron (1975; 2015). 

Os professores e professoras da Faculdade de Educação em questão também 
participaram das discussões sobre a implementação das políticas de ações afirmativas na 
instituição. Em 2008 a universidade objeto deste estudo criou um Programa próprio de 
inclusão, visando garantir não apenas o acesso, mas também a permanência dos estudantes 
egressos de escolas públicas, de negros egressos de escolas públicas e de indígenas e negros 
quilombolas. Os questionários socioeconômicos dos 10 últimos processos seletivos da 
universidade evidenciavam que o número de estudantes ingressantes, oriundos do ensino 
médio público estava diminuindo. E, ao se considerar os cursos mais concorridos da 
instituição, a proporção de estudantes egressos do ensino médio privado se situava, em 2007, 
entre 75% e 95%. Com base em tais dados e considerando-se o cenário de discussões e 
pressão dos movimentos sociais, a universidade assume uma atuação propositiva de alteração 
dessa realidade, criando um Programa de inclusão mediante o qual reconhece que apesar das 
diferenças individuais, culturais e socioeconômicas que influenciam a construção do 
conhecimento e as habilidades que compõem a formação dos estudantes, as práticas 
educativas são significativas para o desenvolvimento humano.  

Conforme aponta Valle (2013, p. 661) a sociedade brasileira tem “[...] depositado 
grandes expectativas na democratização do ensino, conceito que define princípios, fins e 
justifica ações administrativas e pedagógicas diversificadas”. Entretanto, é preciso considerar 
os paradoxos que permeiam o sistema educacional brasileiro, o qual, apesar da conquista 
jurídica do direito à educação para todos na Constituição de 1988, ainda convive com a 
situação de exclusão, evasão e baixo desempenho dos estudantes.  

Os professores entrevistados relataram ter participado de Seminários da Comissão de 
acompanhamento dos discentes do curso de Pedagogia, que faz parte do Programa de 
inclusão da universidade. Em suas entrevistas afirmaram que os seminários eram muito 
interessantes, pois permitiam “ter uma visão da universidade como um todo” (Prof.ª A). A 
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professora C fez parte da Comissão por dois anos e relata que entrou na mesma logo que foi 
contratada pela universidade, em 2009, no âmbito das políticas de expansão do Reuni. 

 
Então, logo que eu cheguei [...] eu compus uma comissão, que era a comissão “XXXX 

Inclui”, que é justamente uma comissão que acompanha os estudantes que entram pelas 
ações afirmativas. A comissão tenta avaliar como foi o impacto, como tem sido a 
aprendizagem destes estudantes. E eu participei [...] nos meus dois primeiros anos, dessa 
comissão da Pedagogia. (Prof.ª C). 

 
 Todos os professores e estudantes entrevistados destacaram a importância das Ações 

Afirmativas e da criação, ampliação e melhor divulgação das bolsas para a permanência 
estudantil, conforme se verifica na fala dos estudantes do Grupo Focal 1: 

 
Eu acho legal a presença dos cotistas porque eles entraram em cursos concorridos nas 

engenharias através das cotas. Eram pessoas que vinham tentando em ampla concorrência, 
são alunos de escolas públicas e conseguiram entrar agora. E eu achei muito bacana, e eles 
têm um bom desempenho; não perdem para os demais colegas não. (GF1 E4). 

 
Quando eu entrei na universidade, eu entrei por cotas. E eu acho muito interessante 

essas políticas, porque eu sou exemplo disso, e também outros colegas meus que conheço 
[...], grande parte entrou por cotas. Eu acredito que com essa expansão do Reuni houve 
também um direcionamento para assistir, dar permanência para esses estudantes. (GF1 E5). 

 
 Apesar das constantes críticas que as Ações Afirmativas recebem da mídia, de 

diversos setores e agentes sociais, bem como de estudos que indicam os limites das políticas 
focais (PIOVESAN, 2008), não foram encontrados estudantes ou professores que criticassem 
as Ações Afirmativas durante as entrevistas, o que leva a entender que a Faculdade de 
Educação da universidade em estudo possui posições críticas e reconhece as desigualdades 
produzidas historicamente no acesso à educação superior, não parecendo assumir uma 
concepção mágica da escola/ universidade democrática, nem de descrença nas possibilidades 
de construção de uma escola justa (VALLE, 2013). 

Nas sessões de grupo focal, tanto os estudantes que ingressaram por ampla concorrência 
quanto os estudantes que ingressaram pelas Ações Afirmativas evidenciaram compreender a 
política adotada para o ingresso na universidade e a importância das diferentes modalidades 
de bolsas estudantis que contribuem para a permanência dos estudantes no curso. Ademais, 
ressaltaram a necessidade de maior divulgação dessas bolsas na faculdade “porque muitas 
bolsas não são divulgadas; as pessoas não conhecem” (GF1 E7). 

Também para os professores e a coordenadora do curso de Pedagogia, a assistência 
estudantil, especialmente as bolsas permanência, são fundamentais; e esses entrevistados 
expressaram sua preocupação com o atual cenário de desmonte de tais Programas e ações 
institucionais7, conforme aponta uma professora: 

 
[...] apesar de todas as críticas que a gente tenha com o programa de expansão das 

universidades, [...] a gente teve projetos de permanência dos estudantes, um aumento 
enorme de bolsas… A gente viveu um momento de os alunos poderem escolher que bolsa 
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que eles queriam. Do ano passado [2016] para cá [2017], isso começou a mudar um pouco, 
claro, por toda a crise que a gente está vivendo. (Profª. C). 

 
Os professores destacaram também a importância de ações institucionais de 

acompanhamento para professores no âmbito da expansão do Reuni, como evidencia o trecho 
de entrevista a seguir: 

 
Porque também o programa de expansão significou receber muitos docentes novos. 

É preciso ter o cuidado de como fazer isso; essa formação, esse acompanhamento. Aqui 
na Universidade a gente tem um programa, um curso de formação que a gente precisa 
fazer durante o estágio probatório. Eu acho que para quem é da área [da educação] é uma 
discussão que a gente já tinha feito; para quem vem da licenciatura, minimamente, teve 
uma formação para a docência. Os demais não. (Profª. C). 

 
 De acordo com informações do site da universidade, o curso de formação para a 

docência no ensino superior data de 1994 e foi passando por diversas modificações ao longo 
dos anos8. Em 2009, com a maior contratação de professores, especialmente com a 
implantação do Reuni, o curso estava mais voltado para a dimensão pedagógica da docência, 
uma vez que muitos professores que ingressaram na instituição eram jovens com relativa 
trajetória no campo da pesquisa e com pouca experiência docente, não conhecendo em 
profundidade os desafios da atuação em sala de aula.  

Em 2013, o curso passou por nova alteração, transformando-se em um Programa de 
Formação para a Docência no Ensino Superior. Nessa versão atual, o Programa compreende 
outras dimensões da docência, além da dimensão pedagógica, apresentando novo formato e 
conteúdos mais amplos, voltados para atender as solicitações dos novos professores de 
conhecer a universidade, sua identidade institucional e possibilidades de inserção na carreira 
docente, contemplando atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, elementos 
fundamentais para se situarem no novo campo profissional. 

 Ações de formação para a docência no ensino superior contribuem para a reflexão e 
revisão da prática docente, uma vez que não há formação inicial para esse nível de ensino no 
País. Muitos professores que ingressaram nas universidades federais no contexto do Reuni 
eram recém-doutores, como o professor B, que foi aprovado em concurso em 2010 e havia 
ministrado aulas apenas por um semestre. Sem grande experiência na docência, os jovens 
professores tendem a repetir modelos de professores que admiram, reproduzindo a prática 
professoral que conheceram, como alunos, durante toda sua experiência escolar e acadêmica 
(CATANI, 2010; CUNHA, 2015; SILVA, 2011). Conforme relato do professor: 

 
[...] apesar de ter dado aula por um semestre numa universidade privada, foi aqui 

mesmo que eu fui meio que aprendendo a me tornar professor. Eu lembro do meu primeiro 
ano trabalhando aqui; foi um período de bastante aprendizado no sentido de que eu chegava 
e já tocava o terror. Falava um monte de coisa pros meninos, ia lá no datashow, todo 
acelerado. Até os meninos tinham um pouco de medo de mim e tal, aí eu fui mudando um 
pouco o meu perfil. (Prof. B). 
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Como destaca Cunha (2015), o desenvolvimento profissional dos professores acontece 
no espaço de trabalho, no cotidiano. Assim, ações de formação para a docência são 
importantes, mas não resolvem os problemas ainda existentes na profissão docente no ensino 
superior. Esses professores iniciantes ainda não construíram o seu habitus professoral, 
conforme aponta Silva (2005). Apesar da importância da formação pedagógica, ela não é 
suficiente para a constituição do habitus do professor, o que só ocorre na prática, com o 
exercício da docência. 

Apesar dos avanços assinalados, tanto para os professores quanto para os alunos e a 
coordenação do curso de Pedagogia, as Políticas de Ações Afirmativas têm apresentado 
limites, particularmente no que se refere ao acompanhamento pedagógico dos estudantes, o 
que sinaliza que “por dentro da universidade, o processo de exclusão ainda permanece” 
(Prof.ª A). A universidade incluiu estudantes de realidades socioeconômicas e culturais 
bastante diferentes e que desconhecem, por exemplo, equipamentos e linguagem de 
informática ou não apresentam conhecimentos prévios para digitar um trabalho acadêmico, 
enviar um e-mail ou realizar sua matrícula no sistema on-line. Para esses estudantes, “A gente 
não vê nenhuma iniciativa de inclusão [...]. Ou preocupação se esses alunos estão se 
adaptando, se eles estão aprendendo, se eles estão tendo algum tipo de dificuldade ou 
limitação ao acesso ao conhecimento, eu também não vejo isso acontecendo” (Prof.ª A). 

O relatório de Gestão (2016) da universidade, entretanto, sinaliza que a Coordenação de 
Inclusão e Permanência (CIP) desenvolveu várias ações previstas no Programa de Ações 
Afirmativas e Acompanhamento Acadêmico da Instituição, visando à superação da evasão 
de grupos minoritários da universidade, atendimento individual em monitorias de 
matemática, física e química para acadêmicos que apresentassem dificuldades nesses 
conteúdos e implantação, pelo Núcleo de Acessibilidade, de um Laboratório Informacional 
com diversos serviços voltados para os estudantes com deficiência9. Porém, tais ações 
parecem ser pontuais; ofertam-se atividades de monitoria, materiais e equipamentos 
adaptados aos estudantes com deficiência (visual, auditiva etc.), não acompanhando de fato 
seu desenvolvimento acadêmico. Essas ações podem não estar tendo visibilidade para os 
professores. 

 Com base nos resultados apresentados, observa-se que as ações institucionais 
implementadas a partir das políticas de expansão da educação superior por meio do Reuni e 
da Lei de Cotas foram significativas para a ampliação do acesso e inclusão dos estudantes de 
camadas populares, negros e indígenas na universidade. É necessário, entretanto, avançar no 
âmbito da dimensão pedagógica, acompanhando e discutindo, coletivamente, questões sobre 
o trabalho e a formação pedagógica dos professores, suas práticas, habitus e possibilidades 
de ampliação do sucesso acadêmico dos estudantes, enfrentando-se, assim, a violência 
simbólica e a reprodução das desigualdades sociais no campo educacional. 

 
 
2.2 Trabalho e prática docente no contexto das políticas de expansão e 

inclusão 
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Apesar de a discussão deste artigo centrar-se no contexto do Reuni e da Lei de Cotas, 
programas e políticas públicas de expansão e regulação da educação superior têm 
reconfigurado a universidade brasileira desde a década de 1990, evidenciando profundos 
impactos na dinâmica e nos processos do trabalho docente no magistério superior, conforme 
indicam diversas pesquisas (MANCEBO; SILVA JÚNIOR; OLIVEIRA, 2018; MAUÉS, 
2005, 2010; SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009; SILVA JÚNIOR; SGUISSARDI; 
SILVA, 2010). Esses estudos analisam, particularmente, o alinhamento das políticas de 
expansão e de regulação do trabalho docente na educação superior às exigências da 
reestruturação produtiva do capitalismo e de agências multilaterais de desenvolvimento 
(Banco Mundial - BM, Banco Internacional de Desenvolvimento - BID, Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco), provocando profundas alterações nas bases da 
profissão e da profissionalização docente que se materializam em uma nova sociabilidade 
produtiva permeada por novas exigências, contradições e ambiguidades no campo acadêmico 
científico, marcadamente no âmbito da pós-graduação (AZEVEDO; OLIVEIRA, CATANI, 
2016; MAUÉS, 2010; SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009). 

A partir dessa conjuntura, o conhecimento científico se torna fundamental para a criação 
de novas tecnologias, levando a intervenções e à ampliação da pressão pela subordinação da 
educação, em geral, e da educação superior, em particular, ao campo econômico. Nesse 
sentido, a universidade tem se caracterizado, sobretudo nas últimas décadas, como 
organização voltada para a formação de sujeitos capazes de desenvolver atividades 
profissionais qualificadas, sendo considerada como ponte indispensável para a obtenção de 
prestígio social e econômico. É, portanto, um espaço de troca de informações, experiências 
e saberes, com intercâmbio permanente entre cientistas, pesquisadores, professores, técnicos 
e estudantes (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002). 

 Tal função da universidade se relaciona diretamente às demandas sociais e de 
mercado, reproduzindo as relações da sociedade em suas estruturas organizacionais e 
relações de poder, o que torna importante a compreensão da natureza dos espaços, conflitos 
e ambiguidades que se materializam nas relações socioeducativas entre os diferentes agentes 
no cotidiano universitário. 

Nesse contexto, os fundamentos do trabalho docente têm se modificado, deixando de 
lado a formação do aluno como cidadão político, para assumir uma ideia de formação para 
competências individuais, profissionalizantes. Essas mudanças são resultado de políticas 
públicas educacionais que procuram moldar o trabalho do professor para atender às novas 
exigências formativas. Destacam-se, assim, a incorporação e a supervalorização de conceitos 
como a meritocracia e o produtivismo acadêmico, que constitui estratégia de controle e 
adequação ao capitalismo (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006; OLIVEIRA, 2014, 
2016). 

É possível acompanhar, na última década, a ampliação do processo produtivista nas 
universidades por meio da intensificação da cobrança por publicações e o aumento de 
horas/aula e atividades administrativas atribuídas aos professores. A docência é vista como 
uma forma rápida de transmissão de conhecimento na qual o que importa é que os graduandos 
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desenvolvam competências para o ingresso no mercado de trabalho. Os próprios estudantes 
passam a exigir dos professores uma formação voltada à competição no mercado de trabalho, 
e os docentes também assumem essas práticas imediatistas e produtivistas (AMADO; 
MANCEBO, 2003; OLIVEIRA, 2014, 2016; SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009), o que 
altera o habitus de professores e estudantes no campo científico-universitário (SILVA, 2011). 

Os objetivos do Reuni, conforme já assinalado, apesar de evidenciarem alguns avanços, 
também se orientam por tais princípios, contribuindo para intensificar o trabalho do docente. 
Nos resultados do estudo realizado observou-se, contudo, que, apesar de o número de vagas 
e turmas ter dobrado no curso de Pedagogia e de grande parte dos professores da Faculdade 
de Educação ministrar aulas em diversos cursos de Licenciatura da universidade e na pós-
graduação, os professores entrevistados associaram a precarização e intensificação do seu 
trabalho com a multiplicação de tarefas burocráticas em decorrência do número insuficiente 
de contratações de servidores técnico-administrativos10. De acordo com a professora C: “Eu 
acho que teve uma coisa séria que a expansão não deu conta: a gente não tem mais 
funcionários. Apesar da universidade ter duplicado, ou triplicado […]. A gente faz 
absolutamente tudo. A parte burocrática, a parte técnica...”. 

Os professores mencionaram também a demanda institucional por contratação de 
docentes no regime de vinte horas. Segundo a professora A, na Faculdade de Educação houve 
a discussão dessa situação e o questionamento da precarização do trabalho dos docentes nesse 
regime de horas e seu concurso de ingresso: 

 
[...] teve uma discussão grande em razão dos concursos de vinte horas poderem depois 

ser convertidos pra DE [Dedicação Exclusiva]. E a discussão que se teve foi que um 
concurso de vinte horas era diferente de um concurso de DE, segundo os professores. E na 
verdade eles falavam que era diferente pelo peso que os avaliadores dariam para o ensino. 
Teve muita oposição, inclusive na conversão de vinte [horas] para DE; isso foi uma 
discussão muito grande aqui dentro. (Prof.ª A). 

 
A adoção de políticas neoliberais nas universidades públicas tem colaborado para a 

flexibilização e precarização do trabalho docente, aumentando o número de contratações de 
professores temporários e de professores efetivos com tempo parcial (20h). No contexto do 
Reuni, foi criado nas universidades federais, a partir da publicação da Portaria Normativa 
Interministerial n.º 22, de abril de 2007 (BRASIL, 2007b), um banco de professores-
equivalentes, como instrumento de gestão administrativa de pessoal. De acordo com o 
discurso oficial, a medida visava simplificar o processo de contratações de professores nas 
universidades públicas federais, garantindo o exercício pleno da autonomia de gestão 
administrativa das instituições. Entretanto, tal portaria foi criticada pela Associação Nacional 
dos Docentes do Ensino Superior – Sindicato Nacional [Andes-SN], em nota da diretoria 
intitulada: Reuni, Universidade Nova e o “professor-equivalente”. De acordo com o 
Sindicato Nacional: 

 
[...] como resultado final, é previsível que os reitores, que formalmente não abdicaram 

da autonomia de suas universidades, mas o fizeram na prática, ao se submeterem às 
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pressões exercidas pelo governo para que concordassem com uma expansão de vagas sem 
garantias mínimas do financiamento correspondente, premidos pelas metas impostas à 
graduação, abdiquem dos contratos em DE, da pós-graduação e da pesquisa mais 
dispendiosa, bem de acordo com o novo modelo que cabe às universidades dentro do 
projeto de inserção subalterna do país no contexto mundial da dita globalização. 
(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR – 
SINDICATO NACIONAL [Andes-SN], 2007b). 

 
 Considerando-se a ampliação dos processos seletivos simplificados para contratação 

de professores nos últimos anos nas universidades federais, a crítica do Sindicato Nacional 
dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) tem se mostrado acertada. A 
instabilidade e precariedade no cargo pode acarretar desmotivação no professor temporário, 
limitando suas possibilidades de desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, 
podendo afetar a qualidade de suas aulas, uma vez que não há garantias de continuidade de 
suas atividades. Nesse sentido, compromete-se a produção de conhecimento na universidade 
pública, prejudicada diante da realidade das interrupções dos contratos trabalhistas dos 
professores (MANCEBO; GOULART; DIAS, 2010). 

No estudo realizado, não se previu a coleta de dados com professores temporários, 
apenas docentes contratados antes e após a implantação do Reuni. Todos os docentes 
entrevistados eram efetivos e demonstravam grande preocupação em não discriminar alunos 
cotistas ou não cotistas, assumindo um discurso de igualdade social com a afirmação de 
realização de ações e atividades pedagógicas que colaborassem para o sucesso acadêmico de 
todos os estudantes. 

 Ao refletir sobre os estudantes cotistas e suas dificuldades acadêmicas, os professores 
entrevistados consideraram suas dificuldades e desempenho semelhantes ao rendimento dos 
demais alunos, com exceção de alguns cursos que exigem conhecimentos básicos de 
matemática. Entretanto, afirmaram que tais dificuldades são gerais, para todos os estudantes, 
criando um desafio para os docentes. De acordo com a professora C: “[...] a gente viu que, 
na verdade, não se tinha um desempenho inferior dos alunos que entraram pelas Cotas. [...] 
começamos a observar que, de fato, nós temos recebido estudantes com bastante dificuldade, 
especialmente na questão da língua, da leitura, da escrita [...]”. Nas sessões de grupo focal, 
os estudantes também demonstraram não perceber diferenças de rendimento “porque a gente 
realmente não sabe quem é cotista. Mas eu percebo que o aluno da Pedagogia ele já tem muita 
dificuldade, independente de ser cotista ou não.” (GF1 E6). 

O domínio da língua escolar é o maior obstáculo cultural, o qual impacta particularmente 
crianças de classes menos favorecidas nos primeiros anos de escolaridade (BOURDIEU, 
1999). Conforme destacam Dentz e Valle (2016, p. 196-197): 

 
As crianças e jovens menos favorecidos social, econômica e culturalmente, quando 

chegam ao universo escolar, são forçados/levados a decifrar uma série de códigos e de 
lógicas que não faziam parte do seu mundo social familiar. Acontece então o que Bourdieu 
chamou de violência simbólica, pois a grande maioria dos professores não está interessada 
em saber quais são as procedências de seus alunos. 
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O sistema educacional exige dos estudantes, consciente ou inconscientemente, uma 
relação natural e familiar com o conhecimento e com a linguagem, o que, segundo Bourdieu 
(1999) diferencia a relação com o saber, mais do que o saber em si. Assim, o domínio 
qualitativamente positivo do conhecimento, considerando-se a qualidade linguística e o 
capital cultural são, segundo o autor, adquiridos no âmbito familiar. 

 No estudo realizado, além das dificuldades com a leitura e escrita, os professores 
entrevistados também indicaram as dificuldades relacionadas às condições econômicas dos 
estudantes-trabalhadores, dificuldades gerais de aprendizagem e dificuldades relativas às 
novas tecnologias. Tais problemas são complexos e os docentes evidenciam compreender tal 
situação, mostrando-se dispostos a contribuir para amenizar os problemas referentes ao 
âmbito acadêmico, adotando práticas pedagógicas específicas, como a produção escrita, o 
acompanhamento individual de estudantes e a parceria com professores de educação básica 
em atividades de estágio e aulas práticas, o que pode sinalizar uma perspectiva pedagógica 
crítica e emancipatória por parte desses docentes. Segundo Franco (2016, p. 538), o que 
caracteriza tal perspectiva pedagógica é o fato “de ser crítica e não normativa; de ser práxis 
e não treinamento; de ser dialética e não linear”.  

Dentro da perspectiva de uma ação pedagógica crítico-emancipatória, a formação dos 
sujeitos é voltada para a formação na e para a práxis. Os docentes têm consciência de sua 
atuação  

[...] na conformação e na transformação da realidade sócio-histórica, pressupondo 
sempre uma ação coletiva, ideologicamente constituída, por meio da qual cada sujeito toma 
consciência do que é possível e necessário, a cada um, na formação e no controle da 
constituição do modo coletivo de vida. É uma tarefa política, social e emancipatória. A 
formação humana é valorizada no sentido das condições de superação da opressão, 
submissão e alienação, do ponto de vista histórico, cultural ou político (FRANCO, 2016, p. 
540). 

 
Considerando-se que a realidade social apresenta aspectos multidimensionais, entende-

se que a prática pedagógica docente se concretiza nessa realidade, permeada pela 
subjetividade e historicidade dos sujeitos individuais e coletivos, o que significa que o 
professor, enquanto sujeito social, apropria-se diferentemente de concepções e práticas 
pedagógicas presentes em sua realidade, reelaborando-as, subjetivamente, em função de seus 
valores, crenças, interesses e conhecimentos (CUNHA, 1989; 2015; FRANCO, 2016; VAZ, 
2018). 

Nesse sentido, os dados da pesquisa evidenciam também que as ações pedagógicas 
específicas e emancipatórias não são assumidas por todos os docentes, existindo certa 
resistência, por parte de alguns professores, em adotar ações que modifiquem sua prática 
docente voltada para o ‘aluno ideal’: “[...] eu acho que não tem muito a ver com quem é o 
estudante, mas com qual prática docente a gente está… porque a gente está imaginando uma 
prática que só serve para o aluno ideal. O que já chega sem nenhuma dificuldade, o que já 
sabe tudo […]” (Prof.ª C). A afirmação da professora revela elementos do processo de 
reprodução do sistema educacional em que se cobra dos estudantes que tenham 
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[...] um estilo elegante de falar, de escrever e até mesmo de se portar; que se mostrem 
sensíveis às obras da cultura legítima, que sejam intelectualmente curiosos, interessados e 
disciplinados; que saibam cumprir adequadamente as regras da “educação”. Essas 
exigências só podem ser plenamente atendidas por quem foi previamente (na família) 
socializado nesses valores. (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2014, p. 53). 

 
Esse ‘aluno ideal’ que permeia as representações do “corpo professoral” pertence, 

portanto, às frações de classes sociais privilegiadas em capital econômico, social e cultural. 
É um aluno que possui o habitus estudantil valorizado pela universidade (BOURDIEU; 
PASSERON, 2015), não exigindo maior atenção dos professores ou modificações em seu 
habitus professoral, liberando-os para a realização de outras atividades consideradas mais 
valorizadas no campo científico.  

O campo social é entendido por Bourdieu (2004, p. 29) como “um jogo no qual as regras 
do jogo estão elas próprias postas em jogo”, o que define as disposições de acesso ao jogo. 
Os agentes sociais (professores) inseridos no campo científico-universitário estabelecem suas 
posições de acordo com os capitais que possuem. Nesse sentido, desenvolvem estratégias de 
atuação para manter ou transformar a estrutura e a sua posição no campo, levando em 
consideração sua origem e trajetória social, escolar e acadêmica, as quais são relativamente 
apropriadas aos espaços já ocupados (graduação/pós-graduação; ensino/pesquisa). 

Nesse cenário de luta e embates pela posição no campo, o professor precisa conciliar 
diferentes atribuições profissionais (ensino, pesquisa, extensão e administração). Conforme 
relato da professora C, o ensino envolve tempo, e ao se dedicar às aulas a professora diminui 
outras atividades, como a pesquisa e publicação de artigos, as quais são mais valorizadas no 
campo científico: “A parte do ensino para mim sempre é a prioridade. O que acontece é que 
eu deixo de produzir o artigo que eu precisava, deixo de fazer a pesquisa. Por isso este ano 
estou num momento de crise, porque estando na pós eu não posso deixar de produzir”.  

De acordo com Bourdieu (2013), as estratégias mais rentáveis são determinadas de forma 
aparentemente ingênua e sincera por um habitus objetivamente ajustado às estruturas 
objetivas. Assim, os professores se dedicam mais às atividades que consideram mais 
rentáveis e ajustadas a seu habitus professoral/acadêmico. Com a intensificação das 
demandas do mercado, a universidade brasileira e uma parte de seus agentes passam a 
valorizar o produtivismo acadêmico, expresso sobretudo pela quantidade de produção de 
artigos e patentes. (HEY, 2008).  Essa forma de produção, em geral, é mais acessível aos 
docentes com maior capital e posição privilegiada no campo, os quais colocam, muitas vezes, 
a partir dessa dinâmica, a construção e transmissão de conhecimentos na sala de aula e a 
formação dos estudantes em segundo plano. 

Para os docentes entrevistados, entretanto, é necessário considerar a relação entre o 
sucesso acadêmico do estudante e o trabalho pedagógico do professor. Os estudantes, cotistas 
e não cotistas, apresentam dificuldades que, segundo os professores, podem ser superadas ou 
amenizadas por meio de práticas pedagógicas emancipatórias que já desenvolvem, mesmo 
considerando o peso do capital cultural de cada um deles. Percebe-se que os professores 
valorizam sua prática. Seu habitus professoral parece estar consolidado e não veem 
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necessidade de alterações, mas cobram maior dedicação e empenho do estudante em estudar 
com base nas orientações específicas recebidas. Nesse sentido, como afirma Bourdieu 
(1999), é preciso considerar que ao valorizar práticas pedagógicas igualitárias, tratando de 
maneira igual aos socialmente desiguais, colabora-se para a perpetuação do caráter 
conservador e reprodutor do sistema educacional. Os professores entendem que depende do 
estudante buscar auxílio extra quando não estão compreendendo os conteúdos. Ou seja, 
mostram-se solícitos e solidários, mas ao valorizar a meritocracia, o esforço pessoal do 
estudante, desconsideram o impacto das desigualdades sociais vivenciadas pelos alunos 
provenientes de famílias populares no campo universitário (PIOTTO, 2014). Assim, entende-
se que as políticas de Ações Afirmativas alteraram o perfil dos estudantes da universidade, 
mas não parecem ter gerado mudanças significativas na prática pedagógica dos professores, 
que continua sendo um dos vários fatores relacionados à evasão na educação superior.  

 
 

2.3  Evasão de estudantes no contexto pós-Reuni 
 

A evasão estudantil é um fenômeno complexo e multifatorial (MOROSINI; 
CASARTELLI; SILVA; SANTOS; SCHMITT; GESSINGER, 2011; OLIVEIRA; 
OLIVEIRA, 2017). Ocorre em todos os tipos e níveis de instituições educacionais e provoca 
sérias consequências sociais, acadêmicas e econômicas. Na educação superior, a evasão é 
entendida como a perda ou saída do estudante da universidade antes da conclusão de seu 
curso (BAGGI; LOPES, 2011). A bibliografia sobre a temática indica que as principais 
causas da evasão consistem na “combinação de fatores sociais, econômicos e pessoais”, 
podendo ser, frequentemente, a necessidade de ingresso no mercado de trabalho, as 
dificuldades encontradas no currículo, na relação com os docentes e com a organização da 
instituição (MOROSINI; CASARTELLI; SILVA; SANTOS; SCHMITT; GESSINGER, 
2011, p. 6). 

Com a implantação do Reuni e da Lei de Cotas, vários estudos se voltaram para a análise 
dos resultados de tais políticas no combate e diminuição da evasão na educação superior e 
acompanhamento do rendimento acadêmico dos cotistas, constatando-se que os cotistas se 
candidatam principalmente para cursos de menor prestígio social e que seu desempenho não 
difere significativamente dos estudantes não-cotistas nos cursos de menor prestígio social. 
Entretanto, nos cursos de maior prestígio o desempenho dos alunos cotistas tende a ser 
inferior, quando comparados com os estudantes não cotistas (CARDOSO, 2008; OLIVEIRA; 
OLIVEIRA, 2017; PORTES, 2014). 

Os dados da pesquisa documental indicaram que a evasão na universidade estudada não 
diminuiu com a adoção das políticas de expansão da educação superior, continuando a 
representar um problema sério que resulta em desperdício de recursos públicos e grandes 
perdas sociais e educacionais. De acordo com os reitores da universidade em 2013, e em 
2018, durante entrevistas a jornais locais, os cursos de licenciatura de menor prestígio social 
continuam apresentando os maiores índices de evasão, com taxas menores que 50% de 
formandos. 
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Nas entrevistas com os docentes a percepção sobre o aumento da evasão também ficou 
evidente. A professora D relata que observa a evasão pelo número de alunos concluintes: 
“quando chega a época da formatura era para estarmos formando em torno de 150 alunos. 
Esse ano nós formamos 105, no início do ano [2017]”. Essa informação é confirmada pela 
coordenadora do curso, que indicou a existência de 23 vagas ociosas no período noturno e 17 
no matutino em 2017. Essas vagas retornam para a coordenação, que delibera o que fazer em 
relação a essas questões (transferência, mudança de turno, etc.). 

As causas da evasão foram associadas pelos agentes entrevistados a problemas com o 
mercado de trabalho, dificuldades econômicas para a permanência universitária, currículo e 
aspectos pedagógicos (linguagem científica e didática docente), confirmando os dados 
evidenciados pela literatura da área que indicam o aspecto multifatorial da evasão estudantil 
(BAGGI; LOPES, 2011; MOROSINI; CASARTELLI; SILVA; SANTOS; SCHMITT; 
GESSINGER, 2011; SILVA FILHO; MOTEJUNAS; HIPÓLITO; LOBO, 2007). 

Entretanto, para os alunos e professores que participaram deste estudo, a maior causa da 
evasão se relaciona à dimensão econômica, à necessidade de trabalhar durante a graduação. 
De acordo com a professora C: “[...] nossos alunos vêm de escola pública, na sua grande 
maioria; todos trabalham, todos… se eles tiverem que escolher entre o trabalho e continuar 
o curso, eles vão continuar com o trabalho”. Os estudantes destacaram também as 
dificuldades de colegas mais velhos que “tiveram muitas dificuldades de se adequar, e ainda 
tinham que trabalhar” (GF2 E2). Outro aspecto da dimensão econômica se relaciona à 
permanência universitária. Para a professora C, “a permanência tem sido uma dificuldade 
grande, [...] a gente teve projetos de permanência dos estudantes, um aumento enorme de 
bolsas… Mas a grande questão é que os valores das bolsas ainda são muito pequenos para a 
manutenção dos estudantes”. 

 De acordo com os estudos já existentes, Silva Filho; Motejunas; Hipólito e Lobo 
(2007, p. 643) afirmam, entretanto, que a ênfase na questão econômica: 

 
[...] é uma simplificação, uma vez que as questões de ordem acadêmica, as 

expectativas do aluno em relação à sua formação e a própria integração do estudante com 
a instituição constituem, na maioria das vezes, os principais fatores que acabam por 
desestimular o estudante a priorizar o investimento de tempo ou financeiro, para conclusão 
do curso. Ou seja, ele acha que o custo benefício do “sacrifício” para obter um diploma 
superior na carreira escolhida não vale mais a pena. 

 
Nesse sentido, é importante refletir sobre a complexidade do fenômeno, considerando 

além de seus aspectos externos também os fatores internos à instituição educacional. Nas 
sessões de grupo focal, os estudantes discutiram a diversidade de público atendido pela 
universidade e a injustiça de tratá-los todos como iguais: 

 
É uma diversidade muito grande que a gente tem. Pessoas que só trabalham, pessoas 

que só estudam. Pessoas que são mantidas pelos pais, mulheres divorciadas que têm que 
cuidar da casa, dos filhos e ainda trabalhar, índios, quilombolas. E são diversas pessoas que 
no ambiente escolar elas são tidas como iguais. Você tem que ter responsabilidades, você 
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tem que se virar, e tem que dar conta. [...] As provas são iguais, o tempo é igual. Então, 
assim, se você não tem tempo pra estudar, você se vira. (GF2 E4). 

 
 A fala dos estudantes menciona aspectos da reprodução da educação, já denunciados 

por Bourdieu e Passeron desde a década de 1970. Conforme assinalado, o discurso da 
igualdade é bastante presente nas entrevistas com professores que evidenciam possuir uma 
perspectiva emancipatória de educação, porém associada à valorização da meritocracia, 
elemento estruturante do campo acadêmico (VALLE, 2013), o que os leva a alterarem sua 
postura e prática pedagógica conforme a postura do estudante em relação ao interesse 
demonstrado nos estudos. 

 
Eu acho que a postura do professor muda com relação à postura do aluno. Se ele não 

está conseguindo acompanhar, mas só que ele não está interessado, o professor também não 
vai mudar por ele. Agora se ele demonstra, esboça qualquer tipo de interesse, aí eu acho 
que a maioria [dos professores] que eu peguei até hoje, a maioria tenta ajudar. Seja 
mudando o método em sala de aula, seja dando outra avaliação. (GF1 E6). 

 
Para Bourdieu, o sistema educacional e seus agentes desempenham funções escolares de 

reprodução cultural e de conservação social; assim, para Nogueira e Catani (1999, p. 9), de 
acordo com a teoria do autor,  

 
Os educandos provenientes de famílias desprovidas de capital cultural apresentarão 

uma relação com as obras de cultura veiculadas pela escola que tende a ser interessada, 
laboriosa, tensa, esforçada, enquanto para os indivíduos originários de meios culturalmente 
privilegiados essa relação está marcada pelo diletantismo, desenvoltura, elegância, 
facilidade verbal ‘natural’. Ocorre que, ao avaliar o desempenho dos alunos, a escola leva 
em conta, sobretudo – consciente ou inconscientemente – esse modo de aquisição (e uso) 
do saber ou, em outras palavras, essa relação com o saber. 

 
A relação com o saber é, portanto, essencial na percepção dos professores quanto ao 

desempenho escolar dos estudantes, fundamentando seu “juízo professoral” (BOURDIEU; 
SAINT-MARTIN, 1999), definindo quem é o aluno “esforçado”, quem é o aluno “brilhante” 
e quem será excluído por não deter os capitais culturais valorizados no campo acadêmico. 
Nessa direção, um aluno afirma: “Eu acho que a faculdade, ela tem uma certa mentira, tipo, 
que faculdade pública é pra todos. Não é. Eu costumo falar pro meu esposo: “amor, não é pra 
todos”. Porque ela te exclui, você está lá, mas ela te exclui”. (GF1 E5). 

A percepção da estudante revela que se está diante de uma injustiça, uma vez que, de 
acordo com Valle (2018, p. 328): 

 
[...] o que está em questão são as desigualdades resultantes das condições 

socioeconômicas e culturais de nascimento. [...] Em sociedades como a nossa, essas 
desigualdades acabam sendo assumidas como destino – ou como sina –, embora decorram 
da herança (econômica, social, cultural). Ou, como alertam os sociólogos Bourdieu e 
Passeron, na obra Os Herdeiros (1964; 2014), o sistema de ensino impõe uma eliminação 
antecipada que aparece como uma autoeliminação antecipada. 
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Com base nos resultados obtidos, entende-se que os estudantes de camadas populares 
vivenciam concretamente a transformação da desigualdade social em desigualdade 
educacional na universidade, fator que incide diretamente na questão da evasão, confirmando 
os estudos desenvolvidos por Bourdieu sobre a exclusão social no sistema educacional e 
reforçando a necessidade de mudança nas práticas pedagógicas e curriculares no interior da 
universidade, conforme destaca Vaz (2018). Assim, a desconsideração dos elementos de 
violência simbólica no campo acadêmico poderá continuar resultando em evasão dos 
estudantes e fracasso de políticas educacionais e assistenciais insuficientes para a 
democratização da universidade. A mudança na estrutura e na prática (habitus) dos agentes 
universitários, é possível, apesar das dificuldades assinaladas por Bourdieu. Isso porque, 
conforme indica Cury (1995), a reprodução das desigualdades pode ser superada uma vez 
que, na mesma medida em que as relações de produção se reproduzem, as contradições 
também se avolumam e se aprofundam, dadas as condições presentes nas relações de classe. 

 
 

Considerações finais 
 
A análise da relação entre os processos de trabalho de professores e a formação 

acadêmica de estudantes universitários, no contexto da política de expansão da educação 
superior em Ifes, observada a partir da perspectiva de professores, estudantes e coordenadora 
de um curso da Faculdade de Educação de uma universidade federal, objetivo geral deste 
artigo, foi desenvolvida com base em três categorias: ações institucionais, prática docente e 
evasão estudantil.  

Os resultados indicaram que a universidade conseguiu implementar ações efetivas de 
acesso e inclusão que ampliaram o número de cursos, de professores, de vagas e de bolsas 
estudantis de permanência. Entretanto, a prática docente e a evasão dos estudantes continuam 
sendo questões complexas que demandam, além de políticas públicas, mudanças 
socioeconômicas de âmbito externo à universidade e mudanças na cultura e na prática 
acadêmica. 

A partir desses dados, pode-se inferir que o fenômeno da evasão evidencia parte do 
equívoco das políticas traçadas, cujo foco reside, principalmente, na assistência financeira, 
voltada para estudantes das classes populares, desconsiderando-se outros fatores essenciais 
ao desempenho dos graduandos (sociais e pessoais), bem como a necessidade de mudança 
no habitus professoral na prática docente, a qual, mesmo quando associada a uma concepção 
emancipatória de educação, ainda se fundamenta fortemente na meritocracia, reforçando a 
violência simbólica que perpassa o campo científico-universitário, o que contribui para 
excluir parte de seus estudantes.  

A ideia da meritocracia como valor universal, dissociada das condições sociais e 
históricas da sociedade brasileira, é um mito, conforme destaca Chalhoub em entrevista a 
Alves Filho (2017), servindo à reprodução das desigualdades sociais e raciais que 
caracterizam a nossa sociedade. Nesse sentido, a meritocracia é um mito que precisa ser 
combatido tanto na teoria quanto na prática. Conforme assinala Chalhoub, não existe nada 
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que justifique a meritocracia, espécie de lei da sobrevivência do mais forte que promove a 
exclusão de amplos grupos da universidade e da sociedade brasileira.  

Conclui-se, dessa forma, que a implementação de políticas de expansão, acesso e 
permanência na educação superior pública contribui significativamente para a inclusão de 
sujeitos antes excluídos da universidade, mostrando que parcelas significativas da sociedade 
não se submetem passivamente às diferentes formas de violência simbólica que geram 
exclusão social. Os vários movimentos sociais, particularmente o movimento Negro, têm 
atuado significativamente para a superação das desigualdades raciais, de gênero e classe na 
sociedade, em geral, e no sistema educacional, em particular. Conforme assinala Cury (1995), 
assim como as relações de desigualdade social são reafirmadas, também a luta de classes é 
acentuada. É nesse sentido que se pode pensar a superação da violência simbólica vivenciada 
pelas classes historicamente excluídas no contexto da educação superior, considerando-se os 
aspectos sociais mais gerais, articulados às ações institucionais, às práticas docentes e aos 
múltiplos fatores relacionados à evasão discente. 
 
 
Notas 
 
1Além da diretriz referente à ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil do Reuni, a questão da 

inclusão está presente também na Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, conhecida como Lei de Cotas, que 
reserva no mínimo 50% das vagas nas universidades federais para estudantes que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (BRASIL, 2012a). 

 
2A Rede Universitas/Br foi criada no início da década de 1990, caracterizando-se como “uma rede acadêmica 

que conta com pesquisadores de Universidades e de diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) de todas 
as regiões do país, visando à pesquisa e à interlocução entre pares que têm  em comum a área do conhecimento 
“Políticas de Educação Superior””. Disponível em: <http://www.redeuniversitas.com.br/>. Acesso em: 
10/01/2018. 

 
3 O segundo mandato do governo Dilma, iniciado em 2015, foi interrompido em 2016 por meio de impeachment. 
 
4No contexto do Reuni é preciso destacar a implementação do Programa Nacional de Assistência Estudantil – 

PNAES por meio do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010 (BRASIL, 2010). Esse programa visava 
contribuir com a permanência dos estudantes oriundos de estratos menos favorecidos da sociedade nas Ifes. 

5 O Sisu é o sistema informatizado do MEC por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem 
vagas a candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) (BRASIL, 2018a). 

6 Os documentos, nomes de agentes e sites da universidade não são citados em respeito às orientações do Comitê 
de Ética sobre a garantia do sigilo na pesquisa. 

 
7A partir de 2016, com o Impeachment da presidenta Dilma Rousseff, considerado Golpe Parlamentar por vários 

autores (JINKINGS; DORIA; CLETO, 2016; SOUZA, 2016; 2017), o Congresso Nacional promulgou a 
Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os gastos primários. 

 

http://www.redeuniversitas.com.br/
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8 Trata-se de curso oferecido obrigatoriamente para todos os professores que estão em estágio probatório na 
instituição. 

 
9Ações vinculadas ao Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), que oferece assistência à moradia 

estudantil, alimentação, transporte, à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. As 
ações são executadas pela própria instituição de ensino, que deve acompanhar e avaliar o desenvolvimento do 
programa. (BRASIL, 2018b). 

 
10 Contribui para esse aumento do trabalho docente os novos sistemas on-line criados na universidade para 

gerenciar a oferta de disciplinas e também efetuar todo o controle das atividades acadêmicas e profissionais. 
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