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Apresentação

É com grande satisfação que o FONAPRACE/ANDIFES publica os Cader-
nos Temáticos resultantes da V Pesquisa de Perfil Socioeconômico e Cultural dos 
Graduandos e Graduandas das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 
realizada de 2018 e publicada em maio de 2019. 

Esse relatório explicita o perfil do público estudantil das IFES, passada mais 
de uma década de implementação do REUNI (BRASIL, 2007a) e mais de meia 
década da instituição da Lei nº 12.711/2012 (BRASIL, 2012), também conhecida 
como Lei de Cotas. Nessa edição da Pesquisa, outras expressões da realidade 
dos estudantes puderam ser verificadas com a inserção de novas temáticas e 
perguntas no questionário, contemplando aspectos ausentes nas pesquisas an-
teriores. 

Com o objetivo de aprofundar os dados mais relevantes, identificados nessa 
V Pesquisa Nacional, o FONAPRACE e a ANDIFES decidiram pela publicação de 
uma série de Cadernos Temáticos, os quais constituem uma coleção de textos 
originários de reflexões específicas, recortadas do universo da V Pesquisa Nacional 
e, dada sua importância estratégica, escolhidos para aprofundar o conhecimento 
acerca da realidade de estudantes dos cursos de graduação presencial de 63 
universidades federais e dos CEFETS MG e RJ.

Para definir as temáticas foi fundamental a participação dos membros do 
Observatório Nacional de Políticas de Assistência Estudantil do FONAPRACE, 
com base no conteúdo da V Pesquisa Nacional. Às pessoas desse coletivo, nosso 
reconhecimento e agradecimentos.

Nossos agradecimentos se estendem, igualmente, aos professores que 
coordenaram o processo de construção coletiva desses cadernos, Patrícia Vieira 
Trópia e Leonardo Barbosa e Silva, e aos pesquisadores/especialistas que ela-
boraram a análise de cada uma das temáticas priorizadas:

1. Juventudes e os desafios universitários, de autoria de Darcilene Gomes 
e Sidartha Soria e Silva.

2. A demanda potencial e o público-alvo da assistência Estudantil, de 
autoria de Leonardo Barbosa e Silva.
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3. Análise regionalizada da expansão das IFES tendo por referência o 
perfil dos graduandos, de autoria de Eduardo Nunes Guimarães e Luís 
Fernando Bezerra de Oliveira.

4. Políticas Afirmativas no Ensino Superior, de autoria de Rita de Cássia 
Dias Pereira de Jesus e Everson Meireles.

Essa publicação ocorre quando o país e o mundo atravessam uma pande-
mia em saúde pública que já perdura por mais de um ano e provoca uma crise 
social, econômica e política crescente e devastadora para a realidade histórica 
do Brasil. Adicionada ao ideário neoliberal, negacionista e contrário à ciência, à 
política social (educação, saúde etc.) e às universidades, a pandemia produz, no 
bojo da crise econômica e suas malfadadas estratégias de enfrentamento desse 
momento, muito mais desigualdades, desempregos e vastidão das dificuldades 
de sobrevivência, trabalho, estudos e sustento de parte crescente da população 
brasileira. Isso não tira o mérito da pesquisa ora analisada em temáticas, mas 
coloca o desafio de pensar o quanto mais as desigualdades se intensificaram no 
período imediatamente posterior à entrada da pandemia (2020), levando a essa 
tragédia humanitária, sanitária e política, em que o Brasil patina para atravessar.

O primeiro Caderno tem como temática Juventudes e os desafios universi-
tários. Espera-se que o exame detalhado do perfil dos estudantes das IFES, aqui 
recortado, a partir da categoria Juventude, contribua para que a sociedade brasi-
leira conheça a vida universitária dos(as) jovens graduandos(as). Este Caderno 
demonstra que os/as jovens universitários procuram conciliar estudos com várias 
atividades: trabalham e procuram trabalho, participam de atividades acadêmicas, 
de eventos e de movimentos sociais, o que os põem longes da ociosidade. São 
jovens que enfrentam obstáculos, dificuldades emocionais e privações materiais 
– o que tornam ainda mais desafiadoras as decisões de gestores/as comprometi-
dos(as) com os ideais democráticos, universais, gratuitos e de uma universidade 
diversa e socialmente inclusiva.

Edward Madureira Brasil
Presidente da ANDIFES

Maisa Miralva da Silva
Coordenadora Nacional do FONAPRACE
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1) Apresentação: juventude, juventudes e a vida universitária

A noção de juventude remete à fase da vida em que as pessoas transitam 
da infância para a idade adulta. Pode durar mais ou menos tempo, a depender da 
sociedade em que vivem, mas também da classe social, do sexo, da cor ou raça 
etc. De forma mais simplificada, a juventude pode ser delimitada a partir de um 
recorte etário, ainda que este contorno igualmente não seja consensual.

A juventude, longe de ser um dado natural - e, portanto, generalizável em 
todas as sociedades - é uma construção social, uma função encarregada de pro-
porcionar a integração social (EISENSTADT, 1976). São as sociedades que, em 
certa altura histórica, passaram a distinguir e classificar as gerações, atribuindo 
significado e importância a tais distinções.

Os estudos sobre a denominada “juventude” não são novos. Desde o século 
XVIII já se falava sobre o processo de integração dos jovens à sociedade adulta, 
incorporando o sistema de valores e regras e sendo moldados por esta. Aparente-
mente, a importância da socialização dos jovens era tão relevante quanto era grave 
o problema da delinquência infantil e juvenil em diversos países industrializados, 
ao longo do século XIX e adentrando o seguinte (CRUZ, 2018).

Na segunda metade do século XX, destacou-se, nos estudos sociológicos 
sobre a juventude, a preocupação em analisar e identificar os fatores segundo os 
quais os indivíduos se integram a uma estrutura social dada, e de que modo se 
tornam funcionais a ela (PARSONS, 1968; COLEMAN, 1961; EISENSTADT, 1976). 
Também na segunda metade do século XX surgem teorias que valorizam a partici-
pação dos jovens nos processos de mudança ou transformação social (GROPPO, 
2015).

Uma dessas teorias ganhou bastante destaque, e dela derivaria a noção 
de “moratória social”. A moratória social entende ser o tempo da juventude uma 
espécie de lapso temporal, no qual a sociedade demonstraria alguma flexibilidade 
ou condescendência para com os jovens envolvidos na experimentação de papeis 
sociais, até conseguirem definir sua identidade. Por outro lado, a moratória social 
também envolveria a postergação do direito de participação social e política, bem 
como do exercício da sexualidade (KRAUSKOPF, 2004 apud GROPPO, 2016).
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Destaca-se outra corrente que enfatiza o modo de vida do jovem em distintas 
classes sociais, e apontam o talento transformador próprio da juventude como um 
potencial para mudanças radicais ou revolucionárias (GROPPO, 2016). Buscam, 
assim, relacionar a estrutura socioeconômica e a experiência da juventude.

No fim do século XX surgiram outras linhas de pensamento para analisar 
a temática juvenil na sociologia. A partir dos movimentos estudantis nos anos de 
1960, bem como da reação da sociedade capitalista para neutralizá-los, Baudrillard 
(1972) sugere ter havido um movimento de esterilização da rebeldia juvenil, de modo 
a convertê-la em artigo de consumo, em que a perpetuação da “juventude”, agora 
um valor-signo associado ao belo, ao novo, ao melhor, é assegurada àqueles que 
podem pagar por ela.

Também surgirão perspectivas que, ao rediscutirem o tradicional lugar da 
juventude no processo de socialização – como puro receptor de ensinamentos da 
geração adulta –, abrirão o caminho para a caracterização do jovem não como 
objeto ou problema social, mas como sujeito social (TOURAINE, 1997 apud GA-
DEA; SCHERER-WARREN, 2005; GROPPO, 2016). Tal promoção se soma aos 
movimentos de defesa da criança e do adolescente, tomando o jovem como sujeito 
de direitos (SPÓSITO apud GROPPO, 2016).

No Brasil, a juventude passa a ser tema de pesquisa a partir da década de 
1960. A exemplo do restante do mundo industrializado naquela época, a juventude 
estudantil sai às ruas em busca de pautas como a luta por direitos, a contestação 
do conservadorismo nos costumes e formas alternativas de organização social. Na 
particularidade brasileira, o movimento estudantil se depara com a existência do re-
gime autoritário inaugurado em 1964. A repressão oficial ao protagonismo estudantil 
foi tão dura quanto em relação aos demais segmentos da sociedade (movimentos 
sociais, sindicalismo) que criticavam o regime civil-militar (POERNER, 1995).

Neste período, as análises debruçavam-se sobre as formas de engajamento 
culturais e políticas dos jovens. Octavio Ianni escreve um texto (“O jovem radical”) 
que estaria entre as primeiras reflexões sociológicas sobre a juventude no país. 
Nele, o autor analisa a condição juvenil a partir das configurações assumidas pelo 
capitalismo em uma sociedade periférica, e das determinações de classe sobre a 
ação dos jovens. Para Ianni, de tal ordem de coisas resultavam posições radicais 
ou conservadoras entre os jovens (WEISHEIMER, 2015).
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Apesar deste e de outros textos sobre o tema, caberia a Marialice Foracchi 
a realização de um trabalho de maior originalidade, fôlego e capacidade analítica 
(WEISHEIMER, 2015). Inspirada principalmente por Karl Mannheim e pelo marxismo 
de Florestan Fernandes, Foracchi busca, inicialmente, examinar os mecanismos e 
processos sociológicos que engendram o jovem estudante como categoria social 
(AUGUSTO, 2005).

Isso a leva a explicar o movimento estudantil a partir das condições estrutu-
rais particulares da sociedade de classes no país: “a classe, como categoria expli-
cativa, é o eixo básico da exposição, já que a compreensão objetiva do processo 
de constituição do estudante como categoria social não dispensa a elucidação da 
natureza e do vínculo de classe” (FORACCHI, 1965 apud WEISHEIMER, 2015).

Na especificidade brasileira, o ensino superior, bem como a mobilização 
dos recursos materiais e culturais em torno dele, é, para Foracchi, definitivamente 
marcado pela dinâmica de classes. A origem socioeconômica do estudante univer-
sitário brasileiro de então era principalmente a classe média (pequeno-burguesa). 
Deste vínculo societal primário adviria a compreensão do comportamento político 
do universitário militante como um produto radical da frustração das aspirações da 
classe média (FORACCHI, 1965 apud WEISHEIMER, 2015).

O debate sobre a juventude universitária ficou marcado pela ênfase na luta 
política, no papel do movimento estudantil especialmente nos períodos da Ditadura 
e da Redemocratização. A própria identidade juvenil foi muito relacionada à figura 
do “estudante”, especialmente do universitário (MISCHE, 1997).

Em relação ao meio universitário, Helena Abramo destacará, igualmente, a 
ocorrência de transformações agudas sofridas pela juventude das classes médias, 
alterando a dinâmica de suas relações com a esfera do ensino superior. O movi-
mento estudantil passa por inflexões diversas: de protagonista nas lutas sociais e 
políticas, agudizadas no período do regime militar, conhecerá sua crise posterior-
mente, perdendo importância progressivamente, tanto em relação a outros setores 
sociais como relativamente à própria juventude, dada a referência que representava 
para esta (ABRAMO, 1994).

No período ditatorial, as universidades resistiam como um dos poucos es-
paços sociais possíveis para o exercício da crítica política ao regime em vigor, re-
fletindo uma vida cultural “engajada” na forma de uma produção variada de filmes, 
palestras, debates, eventos culturais etc. Também se praticava uma atitude crítica 
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em relação à indústria cultural, apontando-lhe o caráter massificante e alienante. A 
universidade era um ambiente de circulação de referenciais culturais alternativos à 
ordem de coisas socialmente existente (ABRAMO, 1994). O movimento estudantil 
conhecerá seu zênite quando das lutas pela redemocratização, somando-se a 
outros movimentos de contestação do regime civil-militar já em seus estertores.

Com o fim do regime ditatorial, ocorre uma reconfiguração do papel da 
universidade e do que representava social e culturalmente. Perderão força as re-
ferências propriamente políticas e ideológicas que serviram de inspiração para a 
juventude universitária. Ao mesmo tempo, para Abramo (1994), ocorrerá, já por obra 
do crônico estado de declínio econômico, uma crise de eficácia da universidade 
como fator garantidor de empregos bem remunerados para quadros qualificados. 
Por outro lado:

Perde-se também o sentido de uma formação destinada a uma interven-
ção “iluminista”, em que o intelectual, o profissional universitário, desem-
penharia a função de esclarecimento e de promoção da modernização e 
democratização; o debate político que se abre no período vem acompa-
nhado de uma profunda crise de modelos de sociedade e de intervenção 
política (ABRAMO, 1994, p. 77).

Em uma conjuntura que registra o surgimento de novos atores sociais (SA-
DER, 1988), o movimento estudantil vê sua importância deslocada, relativamente 
ao protagonismo de outros movimentos sociais. Para Ribeiro Neto (1985 apud 
ABRAMO, 1994), as lideranças estudantis teriam insistido na postura de propor 
respostas de natureza geral ou global que já não encontravam eco em uma socie-
dade empenhada, por meio de seus diversos segmentos organizados, em pautas 
locais ou específicas. O movimento estudantil perderia influência, assim, na própria 
juventude de classe média, a qual se verá crescentemente atraída, a exemplo dos 
jovens da periferia, para o universo do lazer, da cultura e do consumo de massa.

Nesse sentido, atualmente a política teria perdido a capacidade de ser o eixo 
articulador da identidade estudantil, ainda que muitas “agitações” políticas recentes 
tenham como ponto nuclear o movimento estudantil – os “caras pintadas”, do im-
peachment de Fernando Collor; e o “passe livre”1, das Jornadas de Junho de 2013 
que culminaram com o impeachment de Dilma Rousseff.

1 O Movimento Passe Livre não surgiu diretamente nas universidades ou escolas, foi criado por ativistas 
que participavam do Fórum Social Mundial em 2005, mas tem como uma de suas principais bandeiras 
de luta a defesa do passe livre estudantil.



11

Pode-se falar em diversificação da experiência juvenil incluindo o jovem 
universitário. Conforme Abramo (1994), a juventude interage com uma rede dis-
persa (de estudo, trabalho e sociabilidade). Ser jovem não se confunde com “ser 
estudante” e, conforme Mische (1997:143), “a identidade juvenil se desloca para 
fora das universidades” e dialoga com outros espaços.

Ao mesmo tempo, na universidade pública a juventude é também diversa e 
heterogênea. Em seu interior, do público que a frequenta, cabe também falar em 
“juventudes”, ressaltando a heterogeneidade de caminhos de vida e diferenças na 
condição juvenil, afastando-se de uma visão “genérica” de juventude.

A fase, normalmente relacionada a grandes mudanças psicológicas, inte-
lectuais e biológicas, que igualmente se configura como um período de grandes 
conflitos e dúvidas, é particularmente desafiadora para os jovens universitários, os 
quais, adicionalmente, são expostos a pressões inerentes à condição de estudantes 
(prazos curtos, múltiplas tarefas e disciplinas, entre outros) e, em muitos casos, 
também de trabalhadores, de chefes de família, de pais ou mães.

Assegurar a permanência do jovem nas Instituições Federais de Ensino Su-
perior (IFES) passa por conhecer seu novo perfil e procurar estratégias para seu 
acolhimento. É preciso compreender como a juventude universitária se relaciona com 
o trabalho, com as tarefas e a vida acadêmica e com a manutenção da saúde física 
e psíquica. São temas importantes e que precisam ser discutidos pela Comunidade 
Universitária e também pela sociedade. Neste Caderno Temático apresentaremos 
uma contribuição ao debate.

1.1) Considerações de ordem metodológica

O objetivo deste Caderno Temático é oferecer uma análise dos dados V 
Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos (as) 
das IFES - 20182 (doravante denominada V Pesquisa de Perfil) produzidos sobre 
o universo estudantil dos cursos de graduação de 63 universidades federais bra-
sileiras e dois Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet), embora focada 
especificamente na juventude universitária. Dadas as especificidades da pesquisa 
em questão, pelo menos duas considerações metodológicas se fazem necessárias.

2 FONAPRACE/ANDIFES (2019).
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São elas o referencial teórico e o recorte temático. Habitualmente, a análise 
de dados ocorre como momento posterior às fases de problematização temática, 
aglutinação e síntese teórico-conceitual, e determinação de objetivos gerais e es-
pecíficos. Mas no presente caso, os dados do levantamento empírico já se encon-
travam prontos, constituindo-se em um grande e vasto manancial de informações, 
referentes a uma ampla diversidade de aspectos pelos quais se buscou captar o 
perfil do universo investigado. Deste modo, o trabalho de análise concentrou-se em 
apresentar dados da pesquisa e colocá- los para “dialogar” com alguns referenciais 
teóricos disponíveis pela literatura especializada.

Da noção geral e historicamente cambiante de juventude chegou-se à dis-
cussão da juventude universitária. Da juventude universitária e seus dilemas pró-
prios, relativos às questões do livre uso e gozo do tempo livre (“ser jovem”) e das 
responsabilidades familiares, profissionais e acadêmicas, chegou-se aos eixos do 
trabalho e da vida acadêmica. Finalmente, da situação em que o jovem universitário 
é instado (precocemente?) a assumir posturas, tomar decisões sérias ou mesmo 
definitivas em sua vida – as quais envolvem não apenas a antecipação daquelas 
responsabilidades anteriormente mencionadas, como também um sem número de 
aspectos relativos à formação de sua identidade psíquica, social, cultural etc. –, 
chegou-se ao eixo da saúde.

Para tanto, o Caderno Temático está estruturado em dois itens, além desta 
Apresentação e dos Comentários Finais. O primeiro apresenta o perfil sociodemo-
gráfico do universo estudantil nas universidades federais. O segundo item apro-
funda a investigação dos dados a partir dos dois eixos temáticos: trabalho; vida 
acadêmica e saúde.

Assim, após a descrição dos caminhos conceituais e metodológicos percorridos 
para a realização da análise em questão, bem como os seus objetivos, nas próxi-
mas páginas serão apresentadas as partes constitutivas deste Caderno Temático.
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2) Delimitando e reconhecendo o público investigado

Para realizar o presente estudo, optou-se por uma definição de juventude que 
considerasse em princípio o corte etário, embora com ciência do caráter sempre 
em alguma medida arbitrário ou controverso de tais definições. Compreende-se, 
conquanto, que o componente etário e geracional são fatores relevantes para o 
entendimento sobre o grupo investigado.

A geração de um indivíduo diz respeito, em princípio, à posição objetiva 
deste em uma situação comum a todos os que pertencem à mesma geração, isto 
é, os que partilham de uma mesma época, com costumes, cultura, hábitos mais 
ou menos comuns etc. A geração se relaciona com o chamado “ritmo biológico na 
vida humana”: fatores de vida e morte, período limitado de vida, envelhecimento 
(MANNHEIM, 1982); mas também como um tipo particular de situação social, com 
sua dinâmica específica, entre outros.

Partimos, desse modo, da seleção de um subconjunto de estudantes univer-
sitários com idade de até 24 anos3 como critério delimitador da juventude. Os dados 
citados nos próximos parágrafos foram extraídos da V Pesquisa de Perfil, para o 
público juvenil das IFES; e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Con-
tínua (PNADC)4, para as informações do conjunto dos jovens (estudantes ou não).

3 A definição de um limite etário inferior e superior varia a depender do país. O limite de 24 anos é comu-
mente utilizado em pesquisas educacionais, pois indicaria a idade adequada para a conclusão do nível 
superior, razão pela qual foi adotada neste trabalho. A Convenção Ibero- americana dos Direitos dos 
Jovens também estabeleceu o intervalo de 15 a 24 anos (igualmente a Unesco). A mesma referência 
pode ser encontrada em pesquisas diversas (SPOSITO, 2003; CAMARANO et, all., 2004). Todavia, 
estudos mais recentes consideram jovens pessoas de até 29 ou 30 anos. A legislação brasileira, 
consubstanciada na Política Nacional de Juventude, por exemplo, adotou 29 anos como limite etário 
superior. Para o limite inferior, adotou-se, neste Caderno Temático, a idade de 16 anos para os dados 
da PNADC. Para os dados da V Pesquisa de Perfil não foi adotado limite inferior e considerou-se todos 
os estudantes de até 24 anos, pois é inexpressivo o número de jovens com menos de 15 anos nas 
universidades (dependem de autorização judicial, uma vez que não concluíram o ensino médio, salvo 
raras exceções).

4 Foram utilizados os microdados do segundo trimestre de 2018 por coincidir temporalmente com a 
finalização da coleta de dados da V Pesquisa de Perfil. Ademais, habitualmente no mesmo período do 
ano a PNADC investiga com mais detalhes as características de educação da população.
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Assim definido, segundo a V Pesquisa de Perfil, o universo dos jovens cor-
responde a 68% dos estudantes das IFES, representando, em termos absolutos, 
um total de aproximadamente 816 mil indivíduos, cuja idade média é de 20,8 anos. 
Mas estes jovens representam apenas 2,8% do total de pessoas na mesma faixa 
etária no país e correspondem a 16,5% do total de jovens que estudam no ensino 
superior, segundo dados da PNADC de 2018.

A distribuição por sexo mostra que as mulheres representam 56,6% dos 
jovens das IFES, os homens correspondem a 43,1%. Nota-se uma sobrerepresen-
tação do sexo feminino nas IFES (e entre os estudantes em geral), pois no grupo 
populacional juvenil as mulheres representam 49,3%.

A grande maioria, 90,3%, informou se identificar com o sexo que nasceu5. 
Sobre a orientação sexual, 76,6% se declararam heterossexuais, os demais es-
tudantes se distribuem da seguinte forma: 9,4% bissexuais, 7,7% homossexuais, 
1,8% outros e 4,6% não responderam.

No perfil de raça/cor, da mesma forma que o sexo, são observados grupos 
sobrerepresentados nas IFES. Os brancos, os amarelos, pretos e indígenas contam 
com maior número de declarantes nas IFES (Gráfico 1), em relação aos jovens 
em geral6.

5 Apenas 0,2% dos jovens (o equivalente a 1.953 pessoas) se declararam transsexuais. Não- binários e 
outros somam 2,7% dos pesquisados.

6 Cabe registrar, todavia, que o somatório de estudantes pretos e pardos matriculados nas IFES é inferior 
ao da população juvenil e estudantil como um todo. Esta é uma observação que merece mais atenção, 
mas que foge aos objetivos deste Caderno Temático.
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Gráfico 1 – População jovem* e jovens estudantes nas IFES** por cor/raça declarada, 2018 (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018; Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contí-
nua (Pnadc)/ IBGE, 2018 (microdados). 
(*) Subpopulação jovem = entre 16 e 24 anos. 
(**) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

Em relação ao tipo de escola (pública ou privada) em que fizeram o ensino 
médio, os dados mostram que a maioria absoluta dos jovens universitários das 
IFES, 58,1%, vieram das escolas públicas, tendo cursado todo o ensino médio 
nelas. Além destes, 6,9% frequentaram a escola pública durante pelo menos uma 
parte do ensino médio. Das escolas particulares vieram outros 33,7%, sendo 4,5% 
destes bolsistas. O ingresso por cotas cresceu continuamente desde a promulgação 
da Lei 12.711/2012 (Lei de Cotas)7. Em 2017, 51% dos/as jovens foram admitidos 
nas IFES por meio das cotas.

No que diz respeito ao estado civil ou situação conjugal, 95,5% são solteiros/
as, 4,4% são casados/as ou vivem em uma união estável e 0,1% são separados/as. 
A existência de filhos/as foi citada por 2,4% dos/as estudantes, os quais se dividem 
entre os/as solteiros/as (55,1%) e os/as casados/as ou separados/as (49,9%). Os 
pais e mães solteiros/as perfazem pouco mais de 10,5 mil estudantes.

7 Conforme Lázaro (2016), embora a Lei de Cotas tenha sido aprovada em 2012 para ingresso em 
2013, já em 2011 70% das instituições públicas de educação superior já adotavam algum tipo de ação 
afirmativa.
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A maioria, 72%, dos/as estudantes que possuem filhos é do sexo feminino. 
Os/as filhos/as residem, em geral, com o/a próprio/a estudante. Este percentual é 
de 94,1% entre as estudantes do sexo feminino e de 64% entre os rapazes. Estes/
as estudantes dependem especialmente do suporte familiar para conciliar os es-
tudos e as obrigações maternas e paternas, conforme pode ser visto no Gráfico 2. 
As escolas e as creches, públicas (11,8%) e privadas (8,3%), se configuram como 
apoio importante aos jovens estudantes e seus filhos/as. Entre as públicas, as 
instituições federais são utilizadas por apenas 0,8% dos/as estudantes8.

Gráfico 2 - Com quem/onde os jovens estudantes nas IFES deixam os/as filhos/as quando es-
tão na universidade, 2018 (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018.
(*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

8 A educação infantil é pouco ofertada na rede federal. Segundo o Censo Escolar do INEP (2019), as 
instituições federais respondem por 0,03% das matrículas nessa etapa de ensino e 0,02% dos estabele-
cimentos (dados de 2018). No país como um todo, o Censo indica a existência de 23 estabelecimentos 
federais de educação infantil, sendo que 19 estabelecimentos ofertam creche e pré-escola e quatro 
ofertam apenas pré-escola. Estes estabelecimentos estão localizados nas capitais (Rio Branco, Belém, 
Fortaleza, Natal, João Pessoa, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Goiânia) e 
em cidades médias (Campina Grande, Uberlândia, Viçosa, Niterói, São Carlos, São José dos Campos, 
Santa Maria).
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Pouco mais da metade dos/as jovens estudantes das IFES, reside com os 
pais (55,4%). Os demais, 44,6%, moram: em repúblicas (11%); sozinhos/as (10%); 
com outros familiares (6,8%); com cônjuge (4,3%); em habitações coletivas (5,1%); 
em pensão/pensionato (2,6%); na casa de amigos (2,3%). Apenas 1,9% fazem uso 
de moradias universitárias, de propriedade das IFES.

Do total de jovens universitários das IFES, 93,7% dependem economica-
mente de outras pessoas, geralmente dos pais (84,8%). Pouco mais de 6% são 
responsáveis pelo próprio sustento, 4,8% dependem de outros parentes e 2,4% 
são sustentados por cônjuge ou companheiro/a (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Principal mantenedor do grupo familiar, jovens estudantes nas IFES, 2018 (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. 
(*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

Existe relativo consenso sobre a importância da escolaridade dos pais, es-
pecialmente a das mães, para o êxito escolar dos filhos (MADEIRA, 2006; SILVA; 
HASENBALG, 2000). Quanto mais escolarizados são os pais, maiores são as 
chances de os/as jovens chegarem ao ensino superior, conforme os dados a seguir 
apontam.
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Os Gráficos 4 e 5 mostram a escolaridade da mãe e do pai dos jovens es-
tudantes das IFES, assinalando que, pelo menos, seis em cada 10 pais e mães 
possuem no mínimo o ensino médio completo, escolaridade superior à observada 
para a população com 40 anos e mais de idade no país9. A escolaridade das mães 
é mais elevada, pois 35% concluiu, no mínimo, o ensino superior (Gráfico 4). Entre 
os pais, 26% concluíram o ensino superior (Gráfico 5). O Gráfico 4 mostra também, 
a despeito da maior escolaridade, que parcela expressiva das mães (27,9%) e dos 
pais (35,4%) concluíram no máximo o ensino fundamental.

Gráfico 4 – Escolaridade das mães dos jovens estudantes nas IFES, 2018 (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

Cabe ressaltar que a escolaridade dos pais e mães muda de acordo com a 
variável cor ou raça do/a estudante. Entre os/as jovens estudantes brancos/as das 
IFES, por exemplo, 78,2% das mães concluíram, quando menos, o ensino médio. 
Entre os/as estudantes pretos/as quilombolas, 46,6% das mães havia concluído o 
ensino médio ou superior.

9 Se considerarmos que os pais e mães dos jovens estudantes das IFES possuem 40 anos e mais, em 
2018 apenas 37,6% da população com 40 anos e mais tinha concluído pelo menos o ensino médio 
(IBGE/PNADC, 2.º trimestre de 2018).
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Gráfico 5 - Escolaridade dos pais dos jovens estudantes nas IFES, 2018 (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

A informação sobre a escolaridade dos pais, exibidas nos gráficos anteriores, 
acaba por revelar a ausência da figura paterna na criação dos filhos. Segundo os 
dados da V Pesquisa de Perfil, o abandono paterno é quase 11 vezes maior do que 
o desamparo materno, afetando 4,5% dos jovens estudantes nas IFES.

Além da escolaridade dos pais, é inegável o papel da renda familiar na 
educação dos filhos. Em termos médios a renda per capita familiar dos/as jovens 
pesquisados nas IFES equivale a cerca de 94% da renda per capita domiciliar do 
Brasil10, sugerindo que o perfil de renda familiar de ambos os grupos não difere 
significativamente. A renda familiar é mais elevada entre os/as jovens que se de-
clararam brancos/as e menor entre os indígenas aldeados e quilombolas (Gráfico 
6). Mesmo entre os jovens que se declararam de cor/raça branca, a renda média 
familiar não os coloca em uma situação econômica privilegiada11.

10 Estimada em R$ 1.373,00 em 2018 pela PNADC (dados de renda domiciliar acumulados nos quatro 
trimestres de 2018).

11 O DIEESE calcula mensalmente o valor mínimo necessário para sustentar uma família de quatro 
membros no Brasil, em abril de 2018 estimou em R$ 3.747,10. Esta quantia deveria cobrir as despesas 
com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e Previdência Social. 
Renda familiar pouco superior a este mínimo não viabiliza um consumo suntuoso, senão apenas uma 
vida mais confortável.
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Gráfico 6 – Renda familiar per capita média dos jovens estudantes nas IFES, 2018 (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

Assim, o perfil de renda familiar dos estudantes das IFES, em termos mé-
dios, não difere expressivamente daquele observado na população brasileira. Não 
obstante, o debate sobre um suposto perfil privilegiado dos estudantes das IFES 
seja recorrente. Essa discussão envolve distintas variáveis e não poderia ser feita 
em poucas linhas. Para os objetivos do presente texto interessa mostrar a diversi-
dade de perfis dos estudantes que frequentam os espaços universitários, que se 
expressam, inclusive, nos dados de rendimento.

A Tabela 1 mostra a distribuição dos estudantes segundo faixa de renda per 
capita convertida em salários mínimos. Nota-se que 27,1% dos jovens viviam com 
famílias cuja renda mensal per capita alcançava meio salário mínimo – o equiva-
lente a R$ 477,00. Neste grupo, a renda per capita média era de R$ 296,22. Pouco 
mais da metade dos jovens tinha renda per capita familiar de até um salário mínimo 
(54,2%). Ao mesmo tempo, 18,7% possuíam renda per capita familiar de mais de 
dois até três salários mínimos, com renda média per capita de R$ 3.611,6712.

12 Ou seja, a renda média per capita familiar do grupo pertencente à faixa mais alta de renda tem renda 
compatível ao salário mínimo necessário calculado pelo DIEESE (ver nota anterior).
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Tabela 1 – Renda familiar mensal per capita média por faixas de salários mínimos dos jovens 
estudantes nas IFES, 2018

Faixa de renda % Média

Até meio salário mínimo 27,1 296,22

Mais de meio até 1 salário 
mínimo 27,1 665,65

Mais de 1 até 1,5 salário 
mínimo 16,5 1.135,56

Mais de 1,5 até 2 salários 
mínimos 7,4 1.622,97

Mais de 2 até 3 salários 
mínimos 18,7 3.611,67

Não declarou 3,1 -

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

Assim, convivem no mesmo espaço tanto os jovens oriundos das classes 
populares quanto os provenientes dos setores médios. Os grupos que frequentam 
as universidades federais dificilmente poderiam ser considerados privilegiados em 
absoluto, senão em termos relativos, isto é, apenas quando cotejados com a parcela 
da população que vive às margens do sistema produtivo.
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3) Juventude universitária

3.1) Trabalho

Os jovens compreendem um subgrupo populacional que normalmente en-
contra dificuldades para ingressar no mercado de trabalho e, quando ultrapassam 
a barreira do ingresso, costumam ocupar posições desfavoráveis, geralmente 
marcadas pela precariedade (POCHMANN, 1998; CORSEUIL, FRANCA, 2015).

São entre jovens, também, as maiores taxas de desocupação. Conforme a 
PNADC do 1.º trimestre de 2019, a taxa de desocupação geral foi estimada em 
12,7%. Já a taxa de desocupação dos jovens alcançou o patamar de 27,3%.

A falta de experiência e de formação são, de forma recorrente, apontadas 
como responsáveis pela situação juvenil no mercado de trabalho13. A educação é, 
assim, condição necessária, ainda que não suficiente para a conquista de um bom 
emprego. Segundo Freitas (2013), para os jovens a escola se apresenta como 
principal via de acesso ao mercado de trabalho:

A preparação para o mercado de trabalho é a razão mais forte para o es-
tudo em todas as faixas de idade e em todos os níveis de escolaridade (...) 
Mas ela é apontada de forma mais expressiva pelos jovens mais velhos 
e por aqueles que chegam ao ensino superior. (FREITAS, 2013, p.139)

Desse modo, milhares de jovens buscam, por meio do ingresso no ensino 
superior, ampliar as chances de melhor posicionamento no mercado de trabalho. 
Muitos, todavia, permanecem ativos economicamente durante todo ou parte do pe-
ríodo universitário, indicando que estudar e trabalhar não são opções excludentes.

 Desde seu tardio nascimento no Brasil o sistema de educação superior 
público se manteve acanhado e exclusivo, recrutando a maior parte de seus estu-
dantes entre os membros da elite, os quais costumavam postergar seu ingresso na 
vida ativa. Esse cenário se modificou ao longo das últimas décadas, especialmente 
após os anos 2000 (GUIMARÃES; GUEDES; RIOS- NETO, 2010; RISTOFF, 2014 
e 2016; FONAPRACE/ANDIFES, 2016 e 2019; OLIVEIRA, 2019).

13 O debate sobre o tema é extenso e opõe perspectivas distintas. Vale ressaltar, não obstante, que a 
relação educação-trabalho é complexa e dificilmente pode ser resumida a uma perspectiva individual, 
como querem os adeptos da abordagem do Capital Humano.
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Atualmente, do total de jovens universitários, pouco mais de um terço (36,4%) 
não trabalha e não procura emprego. Os demais estudantes trabalham (20,8%) ou 
procuram trabalho (42,9%), confirmando que o trabalho é uma dimensão funda-
mental na vivência dos jovens universitários.

O primeiro subgrupo, de jovens que não trabalham e nem buscam emprego, 
representaria o tipo do jovem na fase da “moratória social”, levando uma vida próxi-
ma ao que pode ser considerada como “típica” de estudante, na qual todo o tempo 
disponível pode ser dedicado aos estudos, a experiências de vida mais livres etc.

Por “moratória social” entende-se uma espécie de lapso temporal durante a 
juventude, em relação ao qual a sociedade demonstraria alguma flexibilidade ou 
condescendência para com os jovens envolvidos na experimentação de papeis 
sociais, até conseguirem definir sua identidade. Por outro lado, a moratória social 
também envolveria a postergação do direito de participação social e política, bem 
como do exercício da sexualidade do jovem. Ao jovem, dado que ainda estaria em 
fase de experimentações ou ensaios do que seriam práticas da vida adulta, não se 
esperaria uma postura típica da maturidade (KRAUSKOPF, 2004 apud GROPPO, 
2016).

A moratória social, referida por Karl Mannheim ao entender a juventude como 
“reserva vital”, seria a condição da juventude na sociedade: um tempo separado 
do mundo adulto, para que as gerações mais jovens aprendam hábitos, valores e 
habilidades sociais, que serão requeridos quando da vida adulta. Por outro lado, 
também seria um momento em que os indivíduos se permitiriam experiências dife-
rentes, alternativas ou inovadoras, num ensaio com potencial não só revitalizador 
como também renovador da estrutura social (GROPPO, 2015).

É interessante observar, ainda acerca da noção de moratória social, como 
este fenômeno sofre a influência de variáveis como a socioeconômica e a de gênero 
(entre outras). Na verdade, a despeito de terem em comum a condição geracional, 
os jovens formam um conjunto heterogêneo, sobre o qual a moratória social se 
abate de formas e graus diversos – isso, quando de fato ela se manifesta.

Afinal, dentro do universo juvenil, quais são de fato os jovens sujeitos à mo-
ratória social? Na juventude operária, por exemplo, ou nos jovens de meios rurais, 
a moratória social a rigor não existiu. Igualmente, também poderá haver agudas 
diferenças entre jovens homens e mulheres, cis e trans etc. (LIBERATO, 2006). 
Para Margulis e Urresti (2000, apud LIBERATO, 2006), a presença (ou não) da 
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moratória social é o fator que distinguiria jovens “juvenis” e jovens “não-juvenis”. 
Os valores-signos da juventude (hábitos, comportamentos, estilo) e sua produção 
ficariam, assim, restritos aos que gozassem da moratória social. Note-se, contudo, 
como a tese da distinção simples entre jovens sujeitos (ou não) à fase da moratória 
social pode esbarrar em pelo menos duas ordens de obstáculos.

Em primeiro lugar, porque não necessariamente os jovens supostamente em 
situação de moratória social estão totalmente livres de obrigações. Conforme Mariali-
ce Foracchi há uma relação de reciprocidade e complementariedade nas situações 
interpessoais, que são aquelas que se dão tanto no âmbito familiar – entre jovens 
filhos e adultos pais – quanto em âmbitos mais amplos – entre gerações. Pelos 
termos da relação entre pais e filhos em famílias de classe média, aqueles teriam 
o papel social de serem provedores, enquanto os filhos, sustentados pela família 
e dela dependentes, se manteriam estudando. A despeito da aparente gratuidade 
no sustento dos jovens pelos pais, a obrigatoriedade do sustento não é isenta de 
contrapartidas por parte do jovem. A família estaria, na verdade, investindo no 
futuro ao sustentar seus filhos estudantes dado que, no Brasil, é continuamente 
afirmada a correspondência entre formação profissional superior e ascensão – ou, 
no mínimo, manutenção – socioeconômica (AUGUSTO, 2005).

Se existe, pois, um compromisso de retribuição, tal obrigação implica na 
responsabilidade a ser assumida pelo jovem, que, assim, sente o peso da cobrança 
e do controle familiares, em uma realidade algo diferente da que é expressa pela 
noção de moratória social. Isto é, a autora chama atenção para o fato de que, no 
Brasil, a condição da juventude estudantil não vem livre de responsabilidades, uma 
vez que tal condição representa também, do ponto de vista familiar, uma espécie 
de investimento. Foracchi destaca, finalmente, a condição paradoxal desta ordem 
de coisas. Se somente estudantes totalmente mantidos pelos pais – logo, livres 
da preocupação imediata com seu próprio sustento – têm a liberdade para expe-
rimentar, ensaiar e inovar socialmente, o compromisso familiar de mantê-lo como 
estudante o lembra, ao mesmo tempo, das contrapartidas a que está obrigado a 
prestar. Deste modo, a possibilidade de ter experiências livres e inovadoras se vê 
severamente limitada, isso quando existe (AUGUSTO, 2005).

Neste sentido, para Foracchi, caberia distinguir duas categorias, que, embora 
frequentemente entrelaçadas, não se confundem: a do jovem e a do estudante. O 
estudante é categoria social independente; o jovem é dependente e submisso. No 
caso dos estudantes que trabalham, a categoria “jovem” é virtualmente inoperante, 
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pois que o trabalho anula a dependência da colaboração financeira familiar (quando 
não é ele quem ajuda a família), ao mesmo tempo em que a categoria “estudante” 
se vê mais fortemente alinhada com o compromisso do ascenso ou manutenção 
da situação socioeconômica (AUGUSTO, 2005).

E a segunda ordem de obstáculos estaria já na análise dos jovens universitários 
que trabalham. Em princípio, os universitários que trabalham (20,8%) ou procuram 
trabalho (42,9%) seriam, simplesmente, jovens que, impedidos de gozarem sua 
“juventude” sob as proteções, facilidades e liberdades permitidas pela moratória 
social, viram-se obrigados a antecipar precocemente a vida de responsabilidades 
típica dos adultos.

Mas pode ocorrer que a aspiração por trabalhar não responda apenas aos 
imperativos mais imediatos determinados pela condição econômica pessoal ou 
familiar.

Voltando um pouco no tempo, é possível observar mudanças sensíveis na 
dinâmica em torno da vida universitária, juventude e perspectivas de vida na socie-
dade brasileira. Para Abramo (1994), a juventude brasileira sofre transformações 
a partir das décadas de 1970 e 1980, no que mudaria a composição da categoria 
juvenil nos meios urbanos, abarcando também os jovens dos setores populares.

Os jovens das classes populares alcançam maior evidência à medida que o 
processo de expansão do mercado de trabalho e de consumo, o maior contato com 
a escola e a intensificação da relação com os meios de comunicação colocam em 
destaque este segmento na cena social e urbana nacional, bem como um número 
maior de aspectos que permitirão ampliar a leitura e interpretação do mesmo.

Por ocasião do milagre econômico (1968-73), houve um grande crescimento 
do número de empregos combinado com o arrocho salarial, o que levou grande 
número de jovens e mulheres a ingressar no mercado de trabalho. O crescimento 
da população economicamente ativa foi maior entre os jovens do que em relação 
às demais faixas etárias, os quais irão principalmente para atividades no setor ter-
ciário da economia (ABRAMO, 1994). Deve-se observar, também, uma presença 
de jovens em maior medida no mercado informal e clandestino – “limítrofe ao da 
marginalidade” (ARRUDA, 1983 apud ABRAMO, 1994).

Disso decorreriam mudanças nas aspirações, modos de vida, referências 
culturais e mecanismos de identidade dos jovens no período – os salários de jovens 
e adolescentes, mesmo que em geral menores do que o dos adultos e destinados 
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ao complemento do orçamento familiar, representariam a possibilidade de poderem 
ser gastos de maneira autônoma pelos jovens, convertendo-os em consumidores 
(MADEIRA, 1986 apud ABRAMO, 1994).

Assim, para estes jovens – ou para os jovens de estratos menos pobres, que 
não se viam obrigados a destinar a totalidade de seus rendimentos para a família 
–, o trabalho servia como via de acesso a maior independência e liberdade de 
ação, ao mesmo tempo que conferia maior dose de maturidade e respeito à família. 
Possibilidade de consumo livre e maior prestígio familiar atuariam como fatores de 
mudança na autopercepção do jovem.

Entre as possibilidades abertas ao interesse destes jovens trabalhadores 
estão o consumo, o lazer e a diversão. Ortiz (1988 apud ABRAMO, 1994) lembra 
que o grande desenvolvimento experimentado pela televisão nos anos de 1970 
multiplicaria o número de espectadores, instituindo um mercado de consumo de 
bens culturais. Artigos da indústria cultural, como discos, fitas, revistas e filmes 
encontram na juventude um público majoritário.

No lazer os jovens também dão vazão à busca por referências e identida-
des individuais e coletivas, ao permitir que aqueles expressem suas aspirações e 
desejos por certos modos de vida.

Gozar a vida e tentar um futuro melhor” passa a ser um termo intimamente 
associado à categoria juvenil. O emprego, neste sentido, pode ser referido 
tanto por necessidade quanto como um meio que torna possível “viver a 
condição juvenil (ABRAMO, 1994, p. 64).

Neste sentido, a possibilidade de trabalhar é o fator que pode aproximar 
os jovens das classes populares do exercício da moratória social, ao permitir que 
oportunizem algum divertimento antes que comece a fase da vida que implica em 
assumir responsabilidades, como quando ocorrem os casamentos, constituição 
de famílias etc.

A combinação entre escola e trabalho seria, cada vez mais, a fórmula bus-
cada por jovens oriundos das classes trabalhadoras, com a escola servindo como 
meio para a tentativa de inserção ocupacional de melhor qualidade.

A aspiração por trabalhar, assim, não responde apenas aos imperativos 
mais imediatos determinados pela condição econômica pessoal ou familiar; para 
os jovens o trabalho é também o meio viabilizador do desejo de consumir bens 
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e serviços, de ter algum grau de autonomia, de se engajar em um estilo de vida 
próprio do grupo juvenil etc. O trabalho também possibilita aos jovens permanecer 
por mais tempo nos bancos escolares (ou retornar14), ao permitir que arquem com 
os gastos relacionados aos estudos.

Madeira (1986) argumenta, assim, que a entrada no mercado de trabalho não 
depende apenas da situação de pobreza, pois muitos jovens oriundos de famílias 
com razoável padrão de vida trabalham. Todavia, este é sempre um tema polêmico, 
uma vez que o trabalho infanto-juvenil continua sendo uma realidade no Brasil15 e 
a renda familiar segue influenciando o ingresso precoce no mercado de trabalho.

Destarte, existem diferentes situações que emergem da relação trabalho-
-estudo, as quais repercutem em outras esferas da vida. Quando o jovem precisa 
trabalhar para estudar, para ajudar no sustento da família (ou até mesmo sustentar 
a família), as implicações são de natureza distinta em relação aos outros jovens 
que trabalham.

No caso dos/as estudantes das IFES que trabalham, por exemplo, 18,2% se 
declararam como principal mantenedor/a do seu grupo familiar. Deste grupo dos 
jovens trabalhadores/as, apenas 7,4% constituíram família própria (casados ou em 
relação estável), os demais residem com a família de origem.

E mais, entre os jovens que trabalham, a renda de 22,6% equivale a mais 
de 50% do rendimento bruto familiar (Gráfico 7). Em média, a renda familiar destes 
estudantes é um pouco inferior a dois salários mínimos16. É provável que o traba-
lho, nesse caso, seja um imperativo, uma necessidade, sem a qual o estudante 
não poderia viabilizar seus estudos, “...é um estudante sendo, antes de tudo, um 
trabalhador” (HIRANO et. all., 1987:84).

14 Comin; Barbosa (2011) falam em “padrão invertido de transição, que leva do trabalho à escola”.
15 A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2016 apontou que na faixa etária entre 5 

e 17 anos o número de ocupados era 1,8 milhão.
16 Considerando o salário mínimo de 2019 (R$998,00).
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Gráfico 7 – Jovens estudantes nas IFES que trabalham segundo a contribuição para a renda 
familiar, por faixas, 2018 (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

Existem, do mesmo modo, outras experiências relacionadas ao trabalho. 
Um jovem pode trabalhar e estudar, conciliando de forma satisfatória as duas ati-
vidades, e até mesmo experimentar uma integração positiva entre teoria e prática 
(CARDOSO; SAMPAIO, 1994).

Por outro lado, o jovem pode encontrar dificuldades nesta conciliação, as 
jornadas podem ser pesadas e o tipo de trabalho realizado pode não ter qualquer 
relação com o ensinado na universidade. Entre os jovens que trabalham, por 
exemplo, 30,9% informaram jornadas superiores a 30 horas semanais (Gráfico 8). 
É de se imaginar que estes jovens disponham de menor tempo para se dedicarem 
aos estudos, que sejam mais propensos a desenvolveram problemas de saúde e 
tenham desempenho acadêmico aquém de suas capacidades.
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Gráfico 8 – Jovens estudantes nas IFES que trabalham segundo a jornada de trabalho, em fai-
xas, 2018 (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

De fato, entre os estudantes que trabalham mais de 30 horas semanais 
16,7% dedicam em média mais de 10 horas por semana aos estudos. Entre os 
estudantes com jornadas inferiores a 15 horas o mesmo percentual é de 25,3%. 
Entre os/as jovens estudantes que não trabalham, 37% dedicam mais de 10 horas 
semanais em média para os estudos. Estes estudantes que trabalham consideram 
que a jornada de trabalho interfere no desempenho acadêmico (e na vida em geral), 
conforme pode ser visto no Gráfico 9.
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Gráfico 9 – Jovens estudantes nas IFES que trabalham e que consideram que a jornada de 
trabalho dificulta o desempenho acadêmico, segundo faixas de jornada de trabalho, 2018 (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

Da mesma forma que dispõem de menor tempo para os estudos, por certo é 
esperado que o tempo destinado para cuidar da própria saúde também seja menor. 
Todavia, observou-se que o tempo dedicado à prática de exercícios físicos, con-
siderada pela literatura médica como fator de proteção à saúde, não chega a ser 
significativamente diferente entre os jovens universitários que não trabalham e os 
que trabalham mais de 30 horas (Gráfico 10). Entre os jovens que trabalham mais 
de 30 horas, 31,8% se exercitam frequentemente (três dias ou mais na semana) e 
14,9% o fazem ocasionalmente. Entre os jovens que não trabalham, 33,7% prati-
cam atividades físicas frequentemente e 13,5% o fazem ocasionalmente. De todo 
modo, pouco mais de 50% dos jovens universitários das IFES, trabalhadores ou 
não, podem ser considerados, em sentido estrito, fisicamente inativos.
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Gráfico 10 – Frequência da prática de exercícios físicos dos jovens estudantes nas IFES, se-
gundo características selecionadas, 2018 (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

Para um terceiro grupo de jovens, a atividade de trabalhar pode estar rela-
cionada apenas a uma prestação de serviços eventuais, um “bico” que possibilita 
o recebimento de algum dinheiro a título de remuneração (como aulas particulares, 
digitação de textos, monitoria em eventos, trabalhos temporários ou em finais de 
semana).

Nessa perspectiva, o trabalho, para os jovens, não se vincula necessariamente 
à posse de carteira de trabalho assinada. Só uma parte dos jovens trabalhadores 
que estudam nas IFES, 31,5%, declarou possuir vínculo empregatício formal, sen-
do 4,1% de servidores públicos. Os estagiários representam 39,6%. Os demais, 
possuem vínculos informais, temporários ou ajudam familiares (Gráfico 11).
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Gráfico 11 – Posição na ocupação dos jovens estudantes nas IFES que trabalham, 2018 (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

O salário médio percebido pelos jovens trabalhadores varia conforme o 
vínculo. Os servidores públicos e os que possuem carteira assinada auferem os 
maiores salários médios, R$ 2.103,85 e R$ 1.402,52, respectivamente. Os jovens 
que ajudam familiares, os sem carteira e os estagiários percebem os menores 
rendimentos (Gráfico 12).
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Gráfico 12 – Salário médio dos jovens estudantes nas IFES, segundo o tipo de vínculo no tra-
balho, 2018 (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

Os salários também variam segundo o sexo. O salário médio das estudantes 
do sexo feminino que trabalham equivale em média a 80,6% do salário dos jovens 
trabalhadores do sexo masculino.

No que diz respeito aos cursos, são conhecidas as dificuldades impostas para 
combinar a rotina de estudos e trabalho em alguns deles. Em determinados cursos é 
praticamente inviável manter atividades extra acadêmicas.

Verifica-se que o turno do curso, por exemplo, pode favorecer ou complicar a 
inserção do estudante no mercado de trabalho. O trabalho é mais comum entre estu-
dantes que frequentam cursos noturnos, 37% dos jovens estudantes que estudam à 
noite trabalham. Todavia, tanto os estudantes que estudam no turno diurno quanto no 
integral também vivenciam o trabalho (21,2% e 13%, na mesma ordem), ainda que 
estejam em menor proporção.

Entre os jovens que trabalham, 68,9% frequentam apenas um único turno escolar 
(noturno ou diurno). Além do turno, características próprias dos cursos podem facilitar 
ou mesmo estimular a busca por uma ocupação por parte dos discentes, como é o caso 
daqueles que possuem o componente “estágio obrigatório” em sua estrutura curricular. 
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Alguns cursos concentram boa parte dos jovens trabalhadores das IFES. Os 
que estão ligados à área empresarial, como Administração e Ciências Contábeis, 
reúnem 7,6% e 4,6% dos estudantes que trabalham. Outro destaque são os cursos 
de licenciatura, como Letras (5,7%) e Pedagogia (4,3%); além do Direito (5,3%).

Cerca de metade dos jovens estudantes que cursam Administração (49,2%) 
e Ciências Contábeis (50,7%) trabalham17. No caso de Direito e Pedagogia, pouco 
mais de 30% dos estudantes trabalham. Apesar de Letras concentrar 5,7% dos 
estudantes das IFES que são trabalhadores, 26,6% dos estudantes que frequentam 
o curso trabalham. A Tabela 2 mostra o percentual de estudantes que trabalham 
em cursos selecionados.

Tabela 2 – Jovens estudantes nas IFES que trabalham segundo o curso que frequentam, 2018 (%)

Cursos N.º estudantes % que trabalha

Ciências Contábeis 15.374 50,7

Administração 26.049 49,2

Comunicação Social 10.451 38,4

Sistemas de Informação 8.180 36,0

Música 3.499 33,9

Jornalismo 4.918 33,6

Ciências Econômicas 15.295 33,3

Design 6.585 32,1

Direito 28.575 31,3

Pedagogia 23.181 31,1

Biblioteconomia 4.729 30,6

Letras 36.088 26,6

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

Por outro lado, alguns cursos possuem baixo percentual de estudantes que 
trabalham, como é o caso de Medicina (3,8%), Odontologia (4,5%) e Medicina 
Veterinária (6,9%). Nas Engenharias a proporção de estudantes que trabalham 
também está abaixo de 20,0%, como exibe a Tabela 3.

17 Os estudantes que trabalham são em média mais velhos. A média de idade dos estudantes trabalhado-
res é 21,52 anos e dos não trabalhadores é 20,68 anos. No curso de Administração a idade média do 
primeiro grupo é 21,44 anos e do segundo grupo é 20,59 anos. Em Ciências Contábeis é 21,38 anos 
e 20,3 anos, respectivamente.
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Tabela 3 - Jovens estudantes nas IFES que trabalham segundo o curso que frequentam (%)

Cursos N.º estudantes % que trabalha

Medicina 24.156 3,8

Odontologia 9.138 4,5

Enfermagem 17.733 6,4

Medicina Veterinária 14.026 6,9

Nutrição 12.954 7,2

Agronomia 18.626 9,9

Farmácia 16.913 10,7

Psicologia 16.599 13,1

Ciências Biológicas 27.660 13,2

Engenharia Química 14.156 15,0

Engenharia Elétrica 18.483 15,9

Física 13.753 17,0

Engenharia Mecânica 18.005 17,4

Química 18.801 17,6

Engenharia Civil 25.025 19,3

Ciência da Computação 15.024 19,8

Ciências Sociais 10.434 20,5

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

No caso destes cursos, o turno em que são oferecidos - muitos em período 
integral - dificulta ou até mesmo inviabiliza a realização de outras atividades. A 
despeito do movimento historicamente recente de diversificação do público uni-
versitário no tocante à condição socioeconômica ou ao estrato social, ecos de um 
passado ainda recente podem se fazer ouvir, caso de determinados cursos que, 
por certas características que assumiram na sociedade brasileira, não se mostram 
como ambientes acolhedores aos estratos sociais recém-chegados na universida-
de. Em outras palavras, cursos estruturados em períodos integrais serão hostis à 
presença de jovens que também querem ou têm que trabalhar.

No sinuoso caminho para a vida adulta, o trabalho surge, assim, como di-
mensão fundamental que viabiliza a melhoria das condições de vida e, em muitos 
casos, a própria permanência na universidade.
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3.2) Vida acadêmica

Pouco mais de 800 mil jovens de até 24 anos frequentam as IFES. Se consi-
derarmos que o ingresso “normal” na universidade ocorre aos 17 ou 18 anos, idade 
esperada para a conclusão do ensino médio, 50,7% dos estudantes ingressantes 
em 2018 tinham 19 anos ou mais.

Dos estudantes jovens que estudavam em 201818 nas IFES, 82,4% cursaram 
o ensino médio padrão e 15,7% o ensino médio integrado ou técnico. É residual 
a participação dos jovens que frequentaram o Ensino de Jovens e Adultos (EJA), 
apenas 0,7%. Mais da metade (58,1%) dos jovens universitários cursaram integral-
mente o ensino médio em escolas públicas, conforme mencionado anteriormente, 
o que reflete, provavelmente, a política de cotas para os egressos da rede pública.

A presença expressiva de jovens procedentes do ensino médio integrado - 
modalidade que reúne a formação propedêutica e profissional -, e técnico mostra 
que a continuidade dos estudos é a opção de boa parte dos egressos do ensino 
técnico/profissional. Segundo pesquisa realizada com egressos dos cursos técnicos 
de ensino médio das instituições federais de educação profissional e tecnológica, 
no período de 2003 a 2007, 60% trabalhavam e estudavam ou apenas estudavam 
(PATRÃO; FERES, 2009). Com a criação dos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia em 2008, as matrículas no ensino médio integrado na rede 
federal cresceram 183%19 (no período 2009-2017) e, ao que parece, a maioria des-
tes estudantes avançou para o ensino superior20 e, mais especificamente, para as 
instituições públicas federais, uma vez que o desempenho dos estudantes oriundos 
dos IFs nos exames de seleção costuma ser positivo21.

18 Considerando que para o ano de 2018 foram coletadas informações apenas dos estudantes que in-
gressaram no primeiro semestre.

19 Dados do Censo da Educação Básica do INEP (2010 e 2018).
20 Vários Institutos Federais aprovaram políticas de acompanhamento de egressos nos últimos anos. Alguns 

realizaram, inclusive, pesquisas de acompanhamento de egressos. Ver: < https://portal.ifsuldeminas.
edu.br/images/Pesquisa_de_Acompanhamento_de_egressos.pdf>; < https://www.ifes.edu.br/images/
stories/Pesquisa_com_Egressos_-_Abril_2019rev01.pdf>. Foi noticiada, em 2017, a realização da 
Pesquisa Nacional de Egressos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
sob responsabilidade do Instituto Federal Fluminense.

21 <http://portal.conif.org.br/br/component/content/article/84-ultimas-noticias/2122-institutos- federais-sao-
-destaque-em-medias-do-enem-2017?Itemid=609>.

http://www.ifes.edu.br/images/stories/Pesquisa_com_Egressos_-_Abril_2019rev01.pdf
http://www.ifes.edu.br/images/stories/Pesquisa_com_Egressos_-_Abril_2019rev01.pdf
http://portal.conif.org.br/br/component/content/article/84-ultimas-noticias/2122-institutos-
http://portal.conif.org.br/br/component/content/article/84-ultimas-noticias/2122-institutos-
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Atualmente, o ingresso dos jovens nas IFES ocorre, principalmente, por meio 
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do Sistema de Seleção Unificada 
(SISU), ambos operacionalizados pelo Ministério da Educação. O vestibular ainda 
é realizado em algumas instituições, mas perde cada vez mais espaço, como pode 
ver visto no Gráfico 13. Dos jovens que ingressaram nas IFES em 2018, 78,8% o 
fizeram via ENEM/SISU, 16,3% por vestibular e 5% por outras formas (transferên-
cia, portador de diploma etc.).

Gráfico 13 – Formas de ingresso dos jovens estudantes nas IFES em 2018 (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

O número de jovens universitários matriculados em cursos noturnos é ainda 
minoritário nas IFES (23,2%). Os demais universitários são assim distribuídos: 
49,8% estudam em cursos cujo turno é integral e 27% frequentam cursos diurnos.

Estes cursos correspondem à primeira opção, de acordo com 81,8% dos 
jovens. Todavia, 44,2% tem, no mínimo, dúvidas sobre a permanência no curso. 
Entre os que estão cursando a primeira opção, 15,7% mudariam de curso e 21,8% 
esboçaram incerteza sobre a decisão de trocar de curso. Já para os jovens que 
não cursam a primeira opção, 40,6% trocariam de curso e 23,1% não sabia dizer.  
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Desse modo, quatro em cada dez jovens matriculados nas IFES indicam 
algum tipo de insatisfação com o curso que frequentam22. 

Tal insatisfação pode redundar em inúmeras situações que vão da evasão23 
ao desenvolvimento de uma vida profissional igualmente insatisfatória. Sobre a 
perspectiva de evasão, 51,3% dos jovens das IFES revelaram o desejo de aban-
donar o curso no qual estão matriculados. Este desejo é maior entre os estudantes 
que não frequentam cursos de primeira opção: 61,8%.

E entre os vários fatores que explicam o desejo de abandono, dois despon-
tam como mais representativos. O primeiro deles é a elevada carga de trabalhos 
acadêmicos/nível de exigência, apontado por 32% dos jovens que pensam em 
abandonar o curso. O segundo diz respeito a dificuldades financeiras, indicado 
por 31,2%. Assim, dentre os muitos fatores que despertam a vontade de desistir 
do curso, aqueles de natureza acadêmica e de ordem pessoal ou familiar parecem 
inquietar significativamente os jovens pesquisados nas IFES.

Sobre as dificuldades acadêmicas, cabe chamar atenção para a ruptura 
psicopedagógica vivenciada pelos estudantes universitários (COULON, 2008). A 
pesada rotina de estudos, o nível de exigência imposto por muitos professores, o 
relacionamento com os professores e com o corpo técnico, o imperativo em desen-
volver a autonomia, além das regras da universidade são mudanças simultâneas 
que afetam a vida do estudante. E para os estudantes das classes populares, o 
ensino médio deficitário de muitas escolas públicas se torna evidente e as dificul-
dades acadêmicas aparecem logo nos primeiros períodos do curso.

Com a mudança no perfil dos jovens estudantes das IFES, a questão fi-
nanceira tende a aparecer, crescentemente, como um dos principais empecilhos 
para a permanência deste grupo na universidade. No passado, a renda familiar 
representava uma das principais barreiras ao ingresso dos jovens pobres nas uni-
versidades públicas, o que foi enfrentado por políticas específicas. Atualmente, as 
condições materiais operam como mecanismo que pode garantir a permanência 
na universidade. Convém destacar que a permanência na universidade, mesmo  

22 Não quer dizer que os demais estejam satisfeitos, mas pode indicar que a insatisfação é “administrável” 
e não chega a motivar o abandono do curso.

23 São três os tipos de evasão: do curso, da instituição e do sistema de ensino. Vários estudos mostram 
que é alta a evasão no ensino superior (público e privado) e são arrolados muitos fatores explicativos 
que podem estar relacionados com o próprio curso e/ou instituição, com o estudante e com fatores 
externos (perspectivas profissionais, por exemplo). Um resumo deste debate pode ser consultado em 
Gilioli (2016).
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sendo pública, envolve custos que não são pequenos, entre os quais: transporte, 
alimentação, livros e outros materiais24.

Ainda sobre a abertura da universidade para o ingresso de novos segmen-
tos sociais, é importante que estes estudantes se identifiquem com a instituição, 
o que certamente depende de um determinado grau de adaptação das IFES à 
nova realidade. É preciso ir além da democratização do acesso, pois de certo a 
democratização do sucesso acadêmico deve ser igualmente almejada. Uma polí-
tica de fomento à igualdade de oportunidades não pode parar no meio do caminho 
(ALMEIDA; SOARES, 2004).

A etapa de formação universitária exige dedicação por parte dos estudantes. 
Além da frequência às aulas, o desempenho acadêmico guarda relação positiva 
com o tempo gasto nos estudos extraclasse. Não há um número de horas consi-
derado ideal, mas é consenso que o rendimento acadêmico depende da realização 
de atividades como a leitura, a preparação de seminários, a resolução de exercí-
cios, entre outros (CARELLI; SANTOS, 1998). Entre os jovens das IFES, o tempo 
médio dedicado semanalmente aos estudos fora da sala de aula não chega a ser 
alto, 29,4% dedica menos de cinco horas e 36,4% dedica de cinco a dez horas. 
Não obstante, além do tempo em si, são importantes as estratégias de estudo e 
de aprendizagem empregadas pelos estudantes.

Além das horas dedicadas aos estudos, a participação em programas aca-
dêmicos e outras atividades extracurriculares amplia a experiência e a vivência 
dos jovens no ambiente universitário e afetam positivamente o desempenho aca-
dêmico25. Propiciam também uma formação sociocultural abrangente, a definição 
de projetos para o futuro profissional etc. Ademais, a participação em atividades 
de complemento curricular pode motivar os estudantes e diminuir o absenteísmo 
e até mesmo a evasão26.

Desta forma, os programas acadêmicos envolvem uma quantidade consi-
derável de estudantes nas IFES: 48,1% dos jovens universitários participam de 
um ou mais programas acadêmicos. Pouco mais da metade destes estudantes 
são remunerados (52,8%). O Gráfico 14 mostra a distribuição dos estudantes por  

24 Pode envolver custos mais elevados como aluguel e contas residenciais, caso resida em cidade distinta 
daquela que estuda.

25 Estudos do campo da psicologia buscam relacionar a vivência em atividades extracurriculares e o 
desempenho acadêmico dos estudantes. Ver, por exemplo, Barber et. al. (2003).

26 Pesquisa realizada por Villas Bôas (2003) indicou que a participação em projetos de iniciação científica 
diminui os índices de abandono da graduação.
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programa acadêmico. Nota-se que a iniciação científica (14,8%) e o estágio não 
obrigatório (13,6%) são os programas acadêmicos com maior participação dos 
jovens que estudam nas IFES. 

Gráfico 14 – Participação em programas acadêmicos, jovens estudantes das IFES (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

A iniciação científica se expandiu significativamente no período. Entre 2001 e 
2018 o crescimento do número de bolsas pagas foi da ordem de 74,8%27. No caso 
do estágio, provavelmente as mudanças legais28, a ampliação do orçamento das 
IFES e o bom desempenho da economia tenham contribuído para o crescimento 
da oferta de vagas para os jovens. As monitorias remuneradas também cresceram 
na esteira da ampliação dos recursos orçamentários das universidades. Novos 
programas acadêmicos, como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (Pibid), ampliaram as oportunidades de bolsas para os estudantes das 
licenciaturas.

27 Ver em: <http://estatico.cnpq.br/bi/PagamentoAno/painel-investimentos/painel-programa- ict/index.html>. 
O dado se refere ao indicador bolsa-ano que consiste na média aritmética do número de mensalidades 
pagas no ano dividida por 12.

28 A nova lei de estágios - Lei 11.788/2008. Uma análise sobre as mudanças na legislação de estágio no 
Brasil pode ser encontrada em Colombo; Ballão (2014).

http://estatico.cnpq.br/bi/PagamentoAno/painel-investimentos/painel-programa-
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Ainda que a organização destas atividades seja necessária para não afetar o 
desempenho nas disciplinas cursadas, de um modo geral a participação dos jovens 
nos programas acadêmicos traz retornos profícuos.

A maioria dos jovens universitários, ao que parece, está permanentemente 
em busca de atividades, seja dentro ou fora da universidade. Dessa maneira, so-
mando os que trabalham e os que participam de programas acadêmicos têm-se o 
percentual de 57,4%. Se acrescentarmos os jovens universitários que participam de 
movimentos sociais chegaremos ao percentual de 67,4%. E com a adição daqueles 
que procuram trabalho/emprego o percentual dos jovens envolvidos em alguma 
atividade chega a 86,2%. O Gráfico 15 desagrega todas essas atividades, mos-
trando que os jovens universitários são muito ativos e se envolvem em inúmeras 
atividades (inclusive simultaneamente).

Gráfico 15 – Outras atividades realizadas pelos jovens estudantes nas IFES, 2018 (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.
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3.3) Saúde do corpo e da mente

O ingresso na universidade é considerado uma grande conquista para a 
juventude, sendo um objetivo perseguido por muitos, especialmente os jovens de 
classe média. A transição do ensino médio para o superior envolve a adaptação a 
um conjunto de novas situações, cujos efeitos atravessam a vida pessoal e familiar 
dos estudantes.

São muitas as tarefas a serem enfrentadas, não apenas em âmbito acadê-
mico, mas também neste domínio, o que exige dos estudantes uma dose de “jogo 
de cintura” e muita persistência.

Vários estudos argumentam sobre as dificuldades presentes nesta transição 
e, alguns, mencionam a expressiva prevalência de psicopatologias entre os estu-
dantes universitários29. O debate sobre o suicídio de jovens, por exemplo, ganhou 
espaço nas agendas de pesquisa, em publicações especializadas30 e, até mesmo, 
em publicações não especializadas de grande circulação31.

Estar em forma, gozando de plena saúde, inclusive mental, é condição es-
sencial para responder aos inúmeros desafios de conciliar a vida acadêmica e as 
diferentes áreas de suas vidas.

Souza, José e Barbosa (2013) mencionam vários estudos que apontam con-
dutas nocivas relacionadas ao comportamento dos jovens universitários: alimentação 
inapropriada, consumo de substâncias psicoativas lícitas, inatividade física. Pode-se 
adicionar outros: consumo de substâncias psicoativas ilícitas e privação de sono.

Todos estes comportamentos estão associados ao maior risco de contrair 
doenças crônicas não transmissíveis (hipertensão, diabetes, câncer, doenças 
respiratórias crônicas); e não derivam de decisões que estão exclusivamente sob 
controle dos jovens.

29 Há uma considerável quantidade de estudos sobre o tema. Ver, entre outros, Levine; Cureton (1998).
30 E não tão especializadas como a coletânea “Um crime da solidão: reflexões sobre o suicídio” de Andrew 

Solomon que reúne ensaios do autor.
31 Considerando que há um certo receio em discutir publicamente o tema, pois a divulgação dos casos 

é comumente associada ao aumento de suicídios, no chamado “efeito werther” (em alusão ao livro Os 
sofrimentos do jovem Werther, de J. W. Goethe). Sobre o assunto ver a matéria assinada por Mônica 
Manir para a revista piauí, edição 149, fevereiro de 2019.
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Garantir um bom padrão alimentar implica em manter uma dieta rica em 
alimentos nutritivos, balanceada e bem distribuída ao longo do dia; conduta nem 
sempre possível de manter. A rotina de estudos e outras atividades, o turno do 
curso, as longas distâncias etc. podem tornar os universitários consumidores de 
alimentação fora de seus domicílios. Dos jovens estudantes das IFES 42,8% se 
alimentam fora de casa, sendo que 34,2% frequentam os restaurantes universitários. 
A maioria, 86,9%, se alimenta três ou mais vezes por dia, seguindo a recomenda-
ção dos profissionais de saúde. Um número menor de refeições traria impactos 
negativos ao metabolismo, não obstante é a realidade de 13,1% dos jovens pes-
quisados nas IFES.

A prática regular de exercícios físicos, por sua vez, contribui para o bom 
funcionamento de órgãos vitais (como coração), ajuda na prevenção de doenças 
crônicas e mentais, entre outros. Recomenda-se a realização de atividades físicas 
diariamente ou, pelo menos, três vezes na semana. Entre os jovens estudantes 
universitários 34,1% seguem as recomendações médicas, ou seja, 65,9% podem 
ser considerados fisicamente inativos32, dos quais 40% não praticam nenhuma 
atividade física. O baixo percentual de praticantes de exercícios físicos pode ter 
relação com a ausência de locais públicos considerados adequados33, por falta de 
recursos financeiros para pagar academias privadas; ou por dificuldades em con-
ciliar o tempo de estudo (e outras atividades) com a prática regular de exercícios.

É interessante notar, todavia, que não há diferenças significativas em termos 
de prática de exercícios físicos entre os/as jovens que trabalham e os que não 
trabalham (Gráfico 16). O percentual dos jovens que trabalham e fazem atividades 
físicas regulares é, inclusive, ligeiramente superior ao dos jovens que não traba-
lham: 35,8% contra 33,7%.

32 Considerando apenas a prática de exercícios físicos, sem levar em conta outras atividades que deman-
dam movimentação física, como os deslocamentos para o trabalho ou escola, a realização de afazeres 
domésticos e a realização de trabalhos que envolvem esforços físicos. 

33 Apenas 13,3% dos estudantes consideram boas as instalações destinadas à prática de exercícios físicos 
nas IFES.
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Gráfico 16 - Frequência da prática de exercícios físicos segundo a condição de ocupação dos 
jovens estudantes nas IFES, 2018 (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

O consumo de substâncias psicoativas é considerado atualmente um pro-
blema de saúde pública. Pesquisas mostram que 10% dos usuários desenvolvem 
distúrbios tais como dependência química ou transtorno mental (SCHOLZE et. all., 
2017). Além de que também está relacionado a acidentes de trânsito e violências 
diversas34.

No caso dos jovens das IFES, entre as substâncias psicoativas consumidas, 
o álcool é a mais popular: 26,8% consomem regularmente (Gráfico 16). Convém 
indicar que prevalência do consumo de álcool entre a população com mais de 18 
anos no país como um todo era de 24%, considerando a frequência de consumo 
de pelo menos uma vez na semana ( IBGE, 2013).

34 Vale registrar o debate sobre os usos terapêuticos da maconha bem como sobre a regulamentação 
de seu uso no Brasil. Ribeiro; Tofoli; Menezes (2015), a título de exemplo, relatam o êxito da planta no 
tratamento de várias enfermidades (câncer, esclerose múltipla, epilepsia e outras); apontam também 
seus efeitos antitumorais. A imprensa brasileira, porém, tem noticiado estudos que indicam que a 
maconha causa paranoia e psicose. Ver: < https://epoca.globo.com/novas-pesquisas-levantam-con-
troversias-sobre-os-efeitos-da- maconha-23687188>; https://veja.abril.com.br/blog/letra-de-medico/
mitos-e-verdades-sobre-a- maconha/. Enfim, o debate não é simples e envolve inúmeras questões, 
entre as quais os diversos interesses envolvidos na regulamentação.
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O consumo regular de tabaco e drogas não lícitas é bem menor, conforme 
pode ser visto no Gráfico 17. No caso do tabaco, 6,8% dos estudantes fazem uso 
regular da substância, 5,7% fumam ocasionalmente, totalizando 12,5% de usuários 
entre os jovens universitários; percentual inferior à prevalência de uso da população 
brasileira adulta que era de 15% (IBGE, 2013). Sobre as drogas não lícitas, 4,7% 
dos estudantes indicaram uso regular e 6,9% faziam uso ocasional; ao todo 11,6% 
usavam drogas não lícitas.

Gráfico 17 - Frequência do consumo de substâncias psicoativas por jovens estudantes nas 
IFES, 2018 (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

Sobre a saúde mental dos universitários, pesquisadores argumentam que o 
grupo é vulnerável ao desenvolvimento de alguns transtornos mentais, como a de-
pressão, a ansiedade e o stress (ARINO; BARDAGI, 2018). Estima- se, inclusive, que 
de 15% a 25% dos jovens universitários desenvolverão tais transtornos em algum 
momento durante a realização de seus estudos (VASCONCELOS et. all., 2015 apud 
ARINO; BARDAGI, 2018).

Entre os jovens matriculados nas IFES 86,4% reportou a ocorrência de algu-
ma dificuldade de natureza emocional. As dificuldades estão listadas no Gráfico 18. 
Ansiedade e desânimo são as duas dificuldades emocionais mais citadas pelos 
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jovens. Observa-se que, entre os universitários, a menção à dificuldades emocionais 
era mais recorrente em alguns grupos. Entre as mulheres era de 91,4%; entre os 
homossexuais era de 92,9%; bissexuais era de 95,7%; transexuais/transgênero era 
de 90,5%; entre os jovens engajados em organizações sociais era 90,6%.

Gráfico 18 – Dificuldades emocionais dos jovens estudantes nas IFES, 2018 (%)

Fonte: V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das Institui-
ções Federais de Ensino Superior, 2018. (*) Jovens estudantes nas IFES = até 24 anos.

Se a transição para vida universitária é um desafio para a juventude em geral, 
ela pode assumir contornos dramáticos para muitos jovens, os quais são vítimas 
de bullying, assédio e toda ordem de preconceito.
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4) Alguns comentários finais

A juventude universitária é diversa e heterogênea, refletindo em alguma 
medida o mosaico social em que vive e interage, múltiplos espaços culturais e 
econômicos que marcam e são marcados pela presença juvenil.

Os jovens que frequentam as IFES correspondem a uma pequena parcela 
da subpopulação juvenil, 2,8%; entre os que estudam no ensino superior federal, 
representam 16,5% do alunado total, o que sugere a necessidade de ampliação 
contínua da oferta de vagas nas IFES.

Estes jovens ainda não reproduzem plenamente o perfil de raça/cor da po-
pulação brasileira da mesma faixa etária, mas a representatividade dos pretos e 
indígenas nas IFES já supera a participação deste grupo na subpopulação jovem 
no país. Do mesmo modo, os jovens provenientes das escolas públicas correspon-
dem a mais da metade dos estudantes nestas instituições. São informações que 
indicam o êxito das políticas de ação afirmativa.

A maioria dos jovens que estudam nas IFES possui o perfil clássico da ju-
ventude universitária, parecendo vivenciar a “moratória social”: ocupam a posição 
de filhos/as na família; dependem economicamente dos pais; não trabalham etc. 
Não obstante, já são em grande número as situações dos estudantes das IFES que 
fogem ao perfil clássico, jovens que têm filhos ainda solteiros, chefiam famílias, são 
responsáveis pelo próprio sustento pois não podem contar com as famílias (por 
motivos diversos) etc.

A situação econômica das famílias dos estudantes das IFES não é muito 
diferente, em termos de renda média, da população brasileira. Nesse sentido, de 
um modo geral, as IFES não são frequentadas, senão em menor grau, por jovens 
que pertencem às camadas de maior poder aquisitivo.

A despeito da posição econômica da família, os pais e as mães dos jovens 
universitários são mais escolarizados do que a população brasileira da mesma 
faixa etária, confirmando mais uma vez a correlação positiva entre a escolaridade 
dos pais e dos filhos. Apesar disso, muitas famílias das quais os pais não tiveram 
acesso ao ensino superior (e nem ao médio) podem ver seus filhos frequentando 
as melhores instituições de ensino do país.
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Uma vez na universidade, os jovens procuram conciliar os estudos com diver-
sas outras atividades. Trabalham, procuram por trabalho, participam de programas 
acadêmicos, de eventos, militam em movimentos sociais etc. Estão, assim, muito 
longe da ociosidade.

Ao mesmo tempo, experimentam dúvidas e obstáculos. Nem sempre estão 
certos sobre a escolha do curso que frequentam. O nível de exigência, a pesada 
carga de deveres acadêmicos, as privações materiais, as dificuldades emocionais, 
os problemas de saúde são barreiras enfrentadas cotidianamente pelos estudantes. 
Mas devem ser também encaradas pelas próprias IFES que devem compreender 
o jovem como sujeito de direitos. Nesse sentido, sua formação deve ser integral, 
sua autoestima deve ser elevada e sua capacitação deve abarcar as ferramentas 
necessárias para desfrutar a vida em sociedade.
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