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PREFÁCIO

La arcilla fundamental
de nuestra obra

es la juventud

Che

Ciertamente, desde las edades más tempranas del devenir 
histórico, la preparación de los jóvenes fue asumida como 
responsabilidad ineludible, como acción impostergable para sus 
ascendientes. En las diferentes formas de organización social 
las generaciones precedentes encontraron la manera de trasmi-
tirles los saberes que iban conquistando, ya fuera por trasmisión 
oral o de otras maneras, simples primero y luego escolarizada-
mente, más elaborada; si bien la oralidad y las tradiciones nunca 
han sido abandonadas y continúan aportando saberes.

En su conjunto esos conocimientos han contribuido y 
contribuyen al desarrollo del binomio sociedad-cultura, mediado 
por las circunstancias presentes en cada contexto de espacio 
y tempo, y así la humanidad ha gestado su desarrollo desde 
tiempos inmemoriales por diferentes caminos, marcando dife-
rencias. Justamente, es la práctica socio-productiva en la cual 
los individuos construyen sus experiencias, esas que resultan 
singulares, las cuales de manera “práctico-crítica” se convierten 
en saberes, en cultura que se va singularizando, entronizando, 
y que permite a su vez conquistar nuevos espacios de conoci-
miento y lograr un mayor avance sociocultural.

DOI: 10.31560/pimentacultural/2018.846.12-15
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Así mismo, todo ese conjunto de conocimientos, esa 
cultura, implícitamente marca también en el individuo un sello de 
cualificación que lo singulariza, eso que hemos dado en llamar 
identidad cultural, por ende, en tales peculiaridades se refrendan 
y pueden advertirse cualitativamente, las formas histórico-con-
cretas del desarrollo sociocultural del contexto de espacio y 
tiempo al que asiste el sujeto.

El libro Política, religião e desenvolvimento: compreensões 
de jovens universitários do Brasil e de Cuba permite efectuar 
una profunda mirada sobre las peculiaridades diferenciadoras y 
comunes de los jóvenes que hoy se forman en nuestras respec-
tivas universidades, y desde las actuales circunstancias, desen-
trañar los derroteros que necesariamente requiere asumir la 
tarea ancestral de formación de los jóvenes en ambos países.

Esta obra, fruto del esfuerzo mancomunado de profesio-
nales brasileños y cubanos revela, como sustrato de fondo, la 
necesidad de pesquisar en torno a modos de actuar y pensar 
de las presentes generaciones en diferentes contextos y bajo 
procesos de mediación en circunstancias diversas, para 
enrumbar con mayor sagacidad los procesos educativos, de 
manera que sin lugar a dudas resulta una labor encomiable.

En tal sentido se aprecia como la tendencia actual de la 
matrícula, en ambos planteles, refiere una feminización, jóvenes 
solteras, en su mayoría de raza blanca, quienes de manera 
general acuden a estos recintos motivadas y motivados por inte-
reses personales, reclamos familiares, y/o por encontrar que la 
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carrera en cuestión es la que mayores oportunidades de empleo 
puede brindarle.

En nuestra modesta opinión, las diferencias fundamentales 
que en la investigación se manifiestan pueden tener su expli-
cación en las peculiaridades de cada contexto y en la manera 
en la que se fue conformando la singularidad de la proyección 
identitaria que los jóvenes refieren. Mientras en Cuba, por más 
de cincuenta años ha existido una estabilidad y continuidad en 
la dirección y la política del país, en Brasil, por diferentes causas 
no ha sucedido igual, de ello se deriva que los jóvenes cubanos 
tengan confianza en sus dirigentes y en su política, a pesar de 
las campañas divisionistas, su propio desarrollo y el discerni-
miento en su cotidianidad de “práctica-crítica” le han permitido 
fundamentar tales criterios.

De igual forma en la Isla las creencias religiosas manifiestan 
una pluralidad mayor, en la cual si bien se refrenda el reconoci-
miento de un ser supremo, en cuanto a la filiación y asistencia a 
Iglesias y templos tiene menores índices de presencialidad que 
en Brasil.

De manera general se aprecia la preocupación de los 
pesquisadores por lograr desentrañar los mecanismos que 
coadjuven a la formación integral del futuro profesional, tarea 
que se reconoce como de suma importancia y fuerza centrípeta 
donde se generan los valores indispensables para enfrentar los 
nuevos contextos de globalización desde posiciones identitarias 
solidas que contribuyan a fomentar la unidad dentro del recono-
cimiento,  aceptación y defensa de la diversidad. Así también se 
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reflexiona en torno a la necesidad de dar solución a la falta de 
continuidad entre los estudios universitarios y los precedentes 
desde los distintos currículos, para favorecer el logro de una 
eficiencia superior de la enseñanza y en la calidad profesional 
que alcancen los egresados.

La obra en cuestión reafirma la plena vigencia de aquella 
necesidad que la humanidad manifiesta desde sus propios 
orígenes y que el aposto cubano José Martí (1975, p. 375) resu-
miera en su pensamiento:

El pueblo más feliz es aquel que mejor educado tenga a 
sus hijos, en la instrucción del pensamiento, y en la di-
rección de los sentimientos. Un pueblo instruido ama el 
trabajo y sabe sacar provecho de él. Un pueblo virtuosa 
vivirá más feliz y más rico que otro lleno de vicios, y se 
defenderá mejor de todo ataque.

Dra. C. Nury de los Ángeles Valcárcel Leyva
Profesora Titular e Investigadora Agregada

Universidad de Holguín, Cuba
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APRESENTAÇÃO

Este livro sistematiza parte dos resultados de investigações 
que vêm sendo desenvolvidas nos últimos anos pelo Grupo de 
Pesquisa Cultura e Relações de Poder da Universidade Estadual 
do Paraná (Unespar, Brasil), em parceria com pesquisadores 
vinculados à Universidade de Holguín (UHo, Cuba). Tem como 
foco os estudantes universitários de ambas as Instituições de 
Ensino Superior, no intuito de problematizarmos suas compre-
ensões sobre questões relacionadas à política, à religião e às 
noções de desenvolvimento.

Brasil e Cuba constituem-se a partir de realidades bastante 
distintas, tendo em vista a formação histórica e as formas de 
organização da sociedade, da economia, do Estado e das insti-
tuições na contemporaneidade. Afinal, enquanto o Brasil vem 
se afinando a políticas e a uma estruturação de matriz capita-
lista, Cuba passa por todas as transformações resultantes da 
Revolução de 1959 e se assume como um país socialista a partir 
de 1961. Mais do que duas grandes compreensões ideológicas 
– dicotômicas em diversos aspectos –, tais enquadramentos 
implicam em diferentes formas de sociabilidade, de formação e, 
consequentemente, de constituição de identidades. É com essa 
perspectiva – e na intenção inclusive de desmistificar alguns 
estereótipos construídos – que buscamos analisar, assim, as 
compreensões dos jovens universitários acerca de temáticas 
bastante complexas e multidimensionais, que se fundamentam 
ao mesmo tempo em elementos subjetivos e objetivos: política, 
religião e desenvolvimento.

DOI: 10.31560/pimentacultural/2018.846.16-19
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As discussões partem de resultados obtidos junto a estu-
dantes da Unespar e da UHo, coletados em 2016 e 2017 por 
meio de questionário – versando sobre questões relacionadas 
ao perfil e às compreensões sobre religião e política – e também 
da utilização do método de Investigação Apreciativa, que envolve 
a realização de diversas etapas de atividades em sala de aula, 
nas quais os estudantes trabalham e discutem em grupos temas 
propostos pelo pesquisador, no caso, as compreensões acerca 
do desenvolvimento. Ao final do trabalho, alguns jovens também 
foram entrevistados individualmente, buscando o aprofunda-
mento de algumas de suas compreensões.

No primeiro capítulo, trazemos uma breve contextualização 
do sistema de Ensino Superior de ambos os países, apresen-
tando, na sequência, elementos acerca do perfil institucional da 
Unespar e da UHo, lócus de nossa investigação, especialmente 
quanto a oferta de vagas, cursos, quantidade de docentes e 
ações voltadas para os estudantes universitários.

O segundo capítulo sistematiza dados referentes ao grupo 
de jovens participantes da pesquisa – sendo 236 estudantes 
brasileiros e 51 cubanos –, apresentando informações 
referentes ao perfil etário, gênero, condições socioeconômicas, 
escolarização e o ingresso no curso superior. No comparativo 
entre os dois grupos, pudemos evidenciar algumas semelhanças 
no perfil – gênero, estado civil, cor/etnia e motivações para a 
escolha do curso – mas também algumas diferenças, em especial 
no que tange à idade, ao tempo médio entre a conclusão do 
Ensino Médio e o ingresso na Universidade, à necessidade de 
conciliar trabalho e estudos e à escolarização dos pais e mães. 
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Tais diferenças, em grande parte, refletem as especificidades 
sociais, culturais e econômicas de ambos os contextos – Brasil 
e Cuba.

Já no capítulo 3, buscamos nos aprofundar nas compreen-
sões dos jovens de ambos os países quanto a questões relacio-
nadas à participação política e à vinculação religiosa. Em síntese, 
fica evidente que a dimensão política assume importante papel 
na constituição das identidades dos jovens cubanos, enquanto 
que os jovens brasileiros expressam certo ceticismo em relação 
à esfera da política formal. Ao mesmo tempo, se a dimensão da 
religião parece ser relevante para grande parte dos estudantes 
do Brasil, em Cuba, pode-se verificar uma expressiva desfiliação 
institucional, o que não significa necessariamente o enfraqueci-
mento da crença religiosa dos sujeitos.

O último capítulo analisa as compreensões dos jovens do 
Brasil e de Cuba diante do conceito de desenvolvimento, abordado 
a partir de sua dimensão econômica, social e ambiental. O que 
pudemos verificar é que, embora grande parte dos estudantes 
identifique a dimensão econômica como a mais importante, 
um quantitativo significativo de jovens compreende as inter-
relações entre tais fatores e outros que podem contribuir com 
o desenvolvimento. Ademais, o estudo evidenciou a influência 
exercida pelo contexto sobre as compreensões dos estudantes 
universitários quanto ao conceito de desenvolvimento.

Esta obra foi possível a partir da parceria que se estabeleceu 
entre a Unespar e a UHo, expressando uma ação de cooperação 
e internacionalização promovida pelos pesquisadores dos dois 
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países – Brasil e Cuba. Nesse sentido, gostaríamos de destacar 
e agradecer os apoios e recursos recebidos das agências de 
fomento (CNPq, Fundação Araucária, Capes – por meio da 
bolsa de Pós-Doutorado) e dos Programas de Pós-Graduação 
envolvidos: Sociedade e Desenvolvimento (PPGSeD/Unespar), 
Desenvolvimento Local (UHo) e Gestão Ambiental (UHo).

Boa leitura!

Os autores.
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A Universidade é uma instituição social que exprime, em 
grande medida, o modo de funcionamento de uma sociedade. 
Em seu interior, fazem-se presentes diferentes opiniões, atitudes 
e projetos conflitantes, que expressam contradições e processos 
de marginalização de natureza cultural, social e econômica 
(CHAUÍ, 2003). Contudo, devemos considerar que, incorpo-
rando a diversidade e as desigualdades presentes no contexto, a 
Universidade se constitui não apenas como um reflexo da socie-
dade, mas também como uma força motriz, retroalimentando o 
movimento dinâmico da constituição dos sujeitos, das sociabili-
dades, dos processos produtivos e das demais instituições.

Em que pesem as contradições e as crises pelas quais vêm 
passando esta instituição (RIGHETTI, 2017), é responsabilidade 
da Universidade constituir-se como espaço público de produção 
de conhecimento, discussão crítica, tomada de consciência e 
engajamento sociopolítico (SANTOS, 2011; SEVERINO, 2009; 
LANDINELLI, 2009). A formação em nível superior certamente 
promove modificações nas concepções dos sujeitos, podendo 
se constituir como um elemento relevante na constituição de 
suas identidades. É nesse movimento que entendemos que a 
vivência e as aprendizagens promovidas pelo Ensino Superior 
podem contribuir com a formação dos jovens – grupo que repre-
senta a maioria dos estudantes que passam por este nível de 
ensino e que problematizamos na presente investigação.

O ingresso em uma Universidade marca um momento 
relevante na biografia do sujeito. O ambiente familiar, vivido 
em geral até a entrada no Ensino Superior, é confrontado 
com uma nova realidade de mundo proporcionada pelo 
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ambiente universitário, colocando muitas vezes em cheque as 
compreensões, valores e comportamentos adquiridos junto 
à família (OLIVEIRA; PANASIEWICZ, 2014). Neste sentido, 
entendemos que tais mudanças podem promover também 
transformações na visão de mundo e nas concepções dos 
jovens que passam a vivenciar o ambiente universitário.

Nesta direção, acreditamos que a formação em nível 
superior pode promover um pensamento crítico que permite 
aos sujeitos questionar as mensagens políticas e culturais que 
recebem, passando, a partir de então, a serem capazes de 
exercer uma intervenção refletida. Ainda que suas ações possam 
ser limitadas por situações estruturais – condição socioeconô-
mica, acesso a bens e serviços, entre outros –, os jovens têm a 
possibilidade de agir a partir de sua interpretação do contexto 
em que está inserido (ALONSO, 2004). As Universidades, dessa 
forma, podem exercer uma posição ativa quanto às iniciativas 
de desenvolvimento e devem formar sujeitos capazes de ques-
tionar a realidade, que atuem na transformação do mundo 
(ALBURQUERQUE, 2007).

Desse modo, na intenção de compreender o perfil e as 
compreensões sobre política, religião e desenvolvimento de 
jovens universitários – movimento ao qual nos propomos no 
presente livro –, entendemos ser relevante um olhar para o 
contexto em que estão inseridos. Neste sentido, apresentamos 
a seguir elementos acerca da estruturação do Ensino Superior 
no Brasil e em Cuba, bem como as principais características 
e ações da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e da 
Universidade de Holguín (UHo), lócus de nossa pesquisa.
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Educação Superior no Brasil: a Universidade Estadual do Paraná

A Educação Superior no Brasil conta atualmente com um 
total de 2.364 instituições (INEP, 2016), distribuídas nas diferentes 
regiões do país e classificadas segundo diferentes organizações 
acadêmicas, quais sejam: Universidades, Centros Universitários, 
Faculdades, Institutos Federais e Centros Federais de Educação 
Tecnológica. Deste total, apenas 295 (12,5%) são instituições 
públicas – sob administração federal, estadual ou municipal – e 
2.069 são de administração privada. Vale ressaltar, ainda, que 
menos de 10% das Instituições de Ensino Superior brasileiras 
são Universidades, isso é, atuam simultaneamente no ensino, 
na pesquisa e na extensão. Estes dados refletem em grande 
parte as políticas educacionais implementadas nas últimas 
décadas, marcadas por um modelo privatista de expansão do 
Ensino Superior, presente desde 1968 e reforçado pela Lei de 
Diretrizes e Bases 9.394/96 (CUNHA, 2000; CORBUTTI, 2014).

Historicamente, a estruturação da educação formal 
brasileira – na qual se inclui o Ensino Superior – se deu em um 
processo tardio, se considerarmos a realidade de outros países, 
inclusive na América Latina. O Brasil, assim, está longe de poder 
afirmar um protagonismo quanto à estruturação do Ensino 
Superior – embora seja conhecido como a maior economia 
do continente sul-americano –, chegando ao século XXI com 
um grande déficit no acesso por sua população a este nível 
de ensino. A despeito deste déficit histórico, diversos autores 
compreendem não ser adequado, na atualidade, atribuir os 
baixos índices de ingresso no Ensino Superior apenas ao seu 
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processo remoto de estruturação. Nesse sentido, entendemos 
que as desigualdades que marcam o acesso à Educação Superior 
são, em muito, influenciadas pelo próprio processo excludente 
da Educação Básica, permeado também por disparidades de 
natureza socioeconômica e regional no país (CORBUTTI, 2014).

É certo que, segundo Balán (2008), verifica-se em toda 
a América Latina uma notável expansão do sistema universi-
tário nas últimas décadas, principalmente após o período de 
governos democráticos e as reformas nacionais da década de 
1990, ainda que seja possível constatar um relativo atraso destas 
instituições em relação às europeias e asiáticas. Assim, é válido 
ressaltar que, no Brasil, constata-se uma política de expansão do 
Ensino Superior, expressa pela criação de novas universidades 
públicas, contratação e qualificação de docentes, ampliação de 
vagas, que ocorreu em especial até 2014, ainda que tal cresci-
mento tenha se dado em grande parte nas instituições privadas 
e pautado em um modelo neoliberal (SANTOS, 2011). De todo 
modo, vale destacar a criação de novas modalidades de cursos 
(como, por exemplo, os cursos à distância e os tecnológicos), 
além de programas de inclusão social e de ações afirmativas, 
como o Programa Universidade para Todos (Prouni), sistema de 
cotas, Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Programa de 
Financiamento Estudantil (Fies), Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), entre outros.

Apesar de tais políticas, é pouco expressivo o quantitativo 
de jovens de 18 a 24 anos que estão matriculados em Instituições 
de Ensino Superior, representando apenas 12%, muito distante 
da meta de universalização (CARMO et al., 2014). Além disso, 
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nos últimos anos, as universidades brasileiras, em especial as 
públicas, vêm enfrentando uma série de desafios diante de 
cortes orçamentários, greves e paralisações de docentes e 
funcionários, além de movimentos estudantis envolvendo inclu-
sive a ocupação de câmpus universitários. Essas questões 
somam-se, ainda, a restrições no âmbito dos investimentos por 
parte do Estado, a exemplo da Emenda Constitucional aprovada 
em 2016 pelo Congresso Nacional, que prevê o teto de gastos 
públicos para os próximos 20 anos. Em especial nos cursos 
que tradicionalmente recebem estudantes de classes menos 
favorecidas, destacam-se ainda as elevadas taxas de evasão, 
repetências sucessivas, carência de recursos dos estudantes, 
necessidade de conciliar trabalho e estudo e dificuldades de 
adaptação à vida universitária (RUIZ; RAMOS; HINGEL, 2007; 
GATTI; BARRETO, 2009; GATTI, 2010).

De todo modo, é possível afirmar que o Ensino Superior 
público brasileiro já não é mais ocupado exclusivamente pela 
classe média e pelas elites intelectuais (CARRANO, 2009), como 
o era há até poucas décadas. Esse fator aponta a importância 
de se compreender o perfil desse novo público que passa a 
frequentar as universidades brasileiras – embora não se possa 
afirmar que as condições de ingresso e permanência não sejam 
ainda influenciadas pelas condições socioeconômicas e demais 
desigualdades da sociedade (MEZZOMO; PÁTARO, 2015). A 
tabela a seguir apresenta a quantidade de matrículas no Ensino 
Superior brasileiro, considerando a totalidade das instituições no 
país por categoria administrativa:
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Tabela 1.1 – Total de matrículas em cursos de Graduação no Brasil

IES segundo categoria administrativa Qtd. Matrículas

Pública 1.952.145

Federal 1.214.635

Estadual 618.633

Municipal 118.877

Privada 6.075.152

Total 8.027.297

Fonte: INEP, 2016.

Uma vez mais, podemos verificar a predominância das 
instituições privadas no Ensino Superior brasileiro, uma vez que 
o quantitativo de vagas ofertadas por essa categoria adminis-
trativa equivale a 75,7% do total de vagas disponível. Vale ainda 
ressaltar que, no Brasil, o Ensino Superior público – cujo ingresso 
é realizado predominantemente a partir de exames de seleção 
baseados no melhor desempenho do candidato – acaba sendo 
ocupado por estudantes das classes sociais mais favorecidas 
economicamente, que têm acesso a uma Educação Básica de 
melhor qualidade.

Especificamente no estado do Paraná, o gráfico a seguir 
apresenta o quantitativo de Instituições de Ensino Superior (IES), 
segundo categoria administrativa:
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Gráfico 1.1 – Distribuição das IES e matrículas no Ensino Superior do Paraná 
segundo categoria administrativa

Fonte: INEP, 2016.

Assim como ocorre em nível nacional, a maioria de vagas 
ofertadas no Ensino Superior paranaense é relativa a instituições 
privadas. Uma especificidade do estado do Paraná – diferente-
mente do que ocorre em nível nacional e na maioria dos estados 
brasileiros – é que a quantidade de vagas ofertadas pelo sistema 
estadual supera aquela das instituições federais, em função da 
existência de 7 universidades públicas, dentre as quais consta 
a Universidade Estadual do Paraná, mantidas pelo Governo do 
Estado, e que se fazem presentes em quase todo o território 
paranaense. A Imagem 1.1, indica a localidade de tais universi-
dades e seus respectivos câmpus.
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Imagem 1.1 – Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná

Fonte: SETI/PR, 2017.

A Unespar é uma instituição credenciada recentemente, 
dezembro de 2013, e é constituída por 7 câmpus, localizados nos 
municípios de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, 
Paranavaí e União da Vitória, abrangendo cinco diferentes mesor-
regiões do estado (Imagem 1.2). Seus câmpus, portanto, locali-
zam-se tanto em municípios populosos e com grande oferta de 
vagas universitárias – como é o caso, por exemplo, de Curitiba 
–, quanto em regiões do interior do estado, com baixa taxa de 
urbanização e cuja oferta de Ensino Superior público é escassa 
ou inexistente. Essa característica faz da Unespar uma instituição 
pública que atende, em grande parte, estudantes egressos de 
escolas públicas e da primeira geração de suas famílias com 
formação superior (MEZZOMO; PÁTARO, 2015).
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Imagem 1.2 – Localização dos câmpus da Unespar nas Mesorregiões Geográficas do Paraná

A constituição recente dessa Universidade se deu a partir 
da integração de faculdades estaduais isoladas, guardando, 
portanto, uma diversidade de experiências da vivência univer-
sitária – ligadas ao processo histórico, à instalação e expansão 
dos cursos, às formas de ingresso, às compreensões acerca do 
ensino, da pesquisa e da extensão em cada um dos câmpus.

Atualmente, a Unespar conta com 67 cursos de Graduação 
– ofertados em período diurno, noturno ou integral – e 4 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. São mais de 10 
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mil estudantes de Graduação, distribuídos conforme tabela 
abaixo, e mais de 80 alunos vinculados aos Mestrados em 
Formação Docente Interdisciplinar (Paranavaí), Sociedade e 
Desenvolvimento (Campo Mourão), Ensino de História (Campo 
Mourão) e Ensino de Filosofia (União da Vitória). Para os cursos 
de Graduação, a instituição oferta anualmente 1.746 vagas, 
cujo ingresso se dá por meio de Vestibular próprio e, também, 
com base na nota obtida pelo candidato no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).

Tabela 1.2 – Distribuição dos estudantes de Graduação na Unespar

Curso Câmpus Qtd.

Administração Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí 1.436

Artes Cênicas Curitiba II 127

Artes Visuais Curitiba I, Curitiba II 303

Canto Curitiba I 32

Ciência da Computação Apucarana 110

Ciências Biológicas Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória 502

Ciências Contábeis Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí 1.245

Ciências Econômicas Apucarana, Campo Mourão 456

Cinema e Audiovisual Curitiba II 89

Cinema e Vídeo Curitiba II 131

Composição e Regência Curitiba I 60

Dança Curitiba II 139

Educação Física Paranavaí 180

Enfermagem Paranavaí 154
Engenharia de Produção 
Agroindustrial

Campo Mourão 107

Escultura Curitiba I 60

Filosofia União da Vitória 122

Geografia Campo Mourão, Paranavaí, União da Vitória 366

Gravura Curitiba I 84
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História
Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí, União da 
Vitória

471

Instrumento Curitiba I 112

Letras
Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí, 
União da Vitória

1.022

Matemática
Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí, 
União da Vitória

570

Música Curitiba I, Curitiba II 225

Música Popular Curitiba II 75

Musicoterapia Curitiba II 77

Pedagogia
Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí, 
União da Vitória

1.144

Pintura Curitiba I 85

Química União da Vitória 97

Secretariado Executivo 
Trilíngue

Apucarana 112

Serviço Social Apucarana, Paranavaí 319

Teatro Curitiba II 109

Turismo Apucarana 97

Turismo e Meio Ambiente Campo Mourão 83

TOTAL 10.301

Fonte: Unespar, 2017.

Quanto ao corpo docente, são ao todo 669 professores 
efetivos, das diferentes áreas do conhecimento, sendo 291 
com a titulação de Mestre e 290 de Doutor (PRPPG/Unespar, 
2016). A Unespar conta ainda com pouco mais de 250 agentes 
universitários, que atuam nos 7 diferentes câmpus, em funções de 
suporte técnico-pedagógico dos cursos (secretarias, laboratórios, 
bibliotecas, entre outros) e em atividades administrativas.

Particularmente no que diz respeito aos estudantes de 
Graduação, podemos destacar algumas ações institucionais e 
outras firmadas em parceria com o Governo do Estado do Paraná, 
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provedor da instituição. Tais ações, além de enriquecerem e 
diversificarem a formação dos estudantes – contemplando 
atividades de pesquisa, extensão e ensino –, também contribuem 
com a permanência, por meio de bolsas de estudos e melhorias 
na infraestrutura da Unespar. A Tabela 1.3 destaca os principais 
programas e ações voltados para os estudantes:

Tabela 1.3 – Programas e ações da Unespar voltados para os estudantes

Programa/Ação Objetivo Recursos

Programa de 
Iniciação Científica 
– PIC

Prevê a vinculação de 
estudantes de Graduação 
a projetos de pesquisa 
coordenados por docentes 
efetivos.

Concessão de 172 bolsas 
destinadas aos estudantes 
vinculados a projetos de 
pesquisa (Recursos da Fundação 
Araucária/PR e do CNPq).

Programa 
Institucional de 
Bolsas de Iniciação 
à Docência – Pibid

Prevê a vinculação de 
estudantes de Graduação 
a projetos de ensino 
desenvolvidos em escolas 
de Educação Básica e 
coordenados por docentes 
efetivos.

Concessão de 778 bolsas 
destinadas aos estudantes, 
além de bolsas a egressos, aos 
docentes coordenadores e a 
professores da Educação Básica. 
(Recursos da Capes).

Programa 
Institucional 
de Bolsas 
para Extensão 
Universitária – Pibex

Prevê a vinculação de 
estudantes de Graduação 
a projetos de extensão 
universitária coordenados por 
docentes efetivos.

Concessão de 23 bolsas 
destinadas aos estudantes 
vinculados a projetos de 
extensão (Recursos da Fundação 
Araucária/PR).

Programa 
Institucional 
de Bolsas 
Permanência

Visa garantir a permanência 
e a qualidade de formação 
de estudantes regularmente 
matriculados em cursos 
de Graduação e com 
comprovada situação 
de vulnerabilidade 
socioeconômica.

Concessão de 21 bolsas 
destinadas aos estudantes 
(Recursos institucionais).
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Programa 
de Monitoria 
Acadêmica

Visa a melhoria dos 
processos de ensino e 
aprendizagem dos cursos 
de Graduação, por meio 
de apoio discente ao 
professor da disciplina no 
acompanhamento de grupos 
de estudantes.

Concessão de 30 bolsas 
destinadas aos discentes que 
atuem como monitores (Recursos 
institucionais).

Programa Paraná 
fala Inglês

Capacitar estudantes, 
docentes e agentes 
universitários em língua 
estrangeira, por meio de 
cursos ofertados a turmas 
selecionadas.

Oferta de cursos gratuitos e 
recursos para infraestrutura de 
laboratórios de idiomas (Recursos 
da Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior – SETI/PR).

Fonte: Unespar, 2017.

Por ser uma Universidade de constituição recente, conforme 
mencionado acima, a Unespar tem se deparado com desa-
fios que vêm sendo discutidos pela comunidade acadêmica, 
tendo em vista a necessidade de reestruturação dos cursos de 
Graduação e da elaboração do novo Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI). Tais ações poderão redesenhar o perfil da 
instituição com vistas a ampliar sua inserção nas comunidades 
de seu entorno, além de potencializar a produção de conheci-
mento nas diferentes áreas.

Ensino Superior em Cuba: a Universidade de Holguín

O Ensino Superior em Cuba vem de uma trajetória de 
longa data. Iniciou há cerca de 290 anos, com a fundação da 
Universidade de Havana, em 1728. A matrícula nas universidades, 
antes da Revolução de 1959, passava de 15.000 estudantes, 
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sendo que predominavam os cursos nas áreas de humanidades, 
em detrimento de outros campos das ciências. O conteúdo era 
obsoleto, os métodos de ensino eram geralmente passivos e de 
memorização, pouco fundamentados na pesquisa científica. Era 
uma Universidade elitista, excludente e que não contribuía para 
o desenvolvimento do país (NODA, 2016).

Na atualidade, o ensino universitário em Cuba implica, entre 
outros fatores, na garantia de uma real igualdade de direitos e 
oportunidades para todos os grupos sociais, sem distinção da 
cor da pele, sexo, origem social e territorial. Este conceito está 
em consonância com os princípios de equidade e justiça social 
nos quais se sustenta a Revolução Cubana. No Ensino Superior, 
esta premissa se traduz na garantia de possibilidades de acesso 
a estudos universitários, sem excluir nenhum membro dos que 
compõem a sociedade cubana atual (DOMÍNGUEZ, 2003).

Em 1962 é realizada a reforma universitária, importante 
momento que permite determinar as tendências no desenvol-
vimento da educação superior. Através dela, modificou-se o 
regime de gestão da Universidade, foram organizadas as estru-
turas das instituições, criaram-se novos cursos e iniciou-se o 
desenvolvimento da pesquisa científica. Também foi fundado o 
sistema de bolsas, tendo as matrículas se ajustado às necessi-
dades do país, além de se estabelecer a relação do estudo com 
o trabalho, princípio básico no qual se sustenta esse nível de 
ensino (CANTERO, 2004).
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Os critérios para o ingresso nas universidades cubanas 
podem ser descritos a partir de três momentos. O período inicial 
compreende as décadas de 1960, 1970 e a primeira metade 
de 1980. Caracterizou-se pelo acesso de estudantes proce-
dentes em sua maioria da classe trabalhadora e camponesa. O 
segundo período compreende o final dos anos 1980 e a década 
de 1990, quando se manteve a incorporação por resultados 
acadêmicos, mas começou a observar-se um processo de auto 
reprodução dos profissionais. O terceiro período se inicia com o 
novo século até a atualidade, no qual se distinguem ainda dois 
momentos: de 2000 a 2009, quando se eliminou os requisitos 
de ingresso, o que levou à massificação e à abertura das Sedes 
Universitárias Municipais (SUM) em cada um dos municípios do 
país; e a partir de 2010 até o presente, quando se revitalizaram 
os exames de ingresso nas disciplinas de História de Cuba, 
Matemática e Espanhol.

Observa-se um predomínio de estudantes brancos, filhos 
de pais universitários, assim como uma tendência à feminização. 
Os estudantes que se formaram no período de 2013-2014 
correspondem a 62,6% dos que ingressaram, no entanto, a 
análise deste parâmetro segundo a cor da pele evidencia que 
os estudantes brancos têm maior êxito (66,3%) do que os 
negros e mestiços (dentre os quais se formaram 49,4% e 58,3%, 
respectivamente). Estes resultados são similares à população 
cubana com faixa etária entre 18 e 24 anos. Em contraste, 
quando se compara com os que se formaram nas SUM em 
2003-2004, podemos observar diferenças notáveis. Este último 
grupo apresentou uma proporção maior de negros e mestiços 
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e uma menor de filhos de pais universitários com ocupação de 
profissionais ou dirigentes do que os que se formaram entre 
2013-2014 (TEJUCA; GUTIÉRREZ; GARCÍA, 2015).

Na consolidação do sistema de educação superior no 
país, destaca-se a concepção de uma universidade científica, 
tecnológica e humanista, dirigida a preservar e promover a 
cultura, comprometida com o projeto social cubano. Os estu-
dantes se formam em cursos de perfil amplo, sobre a base da 
unidade entre a instrução e a educação. Os planos de estudos 
nacionais são atualizados sistematicamente. A partir de 2014 até 
a atualidade, vem se trabalhando por uma maior eficiência no 
processo educativo e de formação de valores, com incremento 
da qualidade, eficiência e racionalidade da gestão e integração 
dos processos universitários (NODA, 2016).

No país existe uma rede de Instituições de Ensino Superior 
que forma profissionais de alto nível. De cada sete trabalhadores, 
um concluiu o grau universitário, assim como um de cada 17 
habitantes (ARMAS; ESPÍ, 2004). O sistema cubano de educação 
superior está hoje integrado por 68 instituições de nível superior, 
que inclui sedes universitárias em todos os municípios. A educação 
em todos os níveis, incluindo graduação e pós-graduação, é 
pública e gratuita, sendo que, neste modelo de universidade, 
são tidas como relevantes as dimensões científica, tecnológica 
e humanística, a formação em valores e a criação e difusão de 
conhecimentos, assim como a inovação tecnológica.

No país se consolida o processo de universalização da 
educação superior, que assegura de diversas formas a presença 
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da Universidade em todos os municípios. Neste movimento, 
fortaleceu-se o conceito de universidade no território, e não 
para o território, intensificando o papel das sedes provinciais 
em relação à coordenação, assessoramento e controle da quali-
dade da formação que se realiza nos municípios por meio dos 
Centros Universitários Municipais, os quais executam processos 
universitários em correspondência com o desenvolvimento 
socioeconômico de cada município (NODA, 2016).

Assim, a universidade cubana tem transpassado seus 
muros tradicionais e desenvolvido suas ações em estreita relação 
com toda a sociedade, particularmente nas distintas comu-
nidades e territórios. Com o objetivo de elevar a qualidade do 
ensino, inovações pedagógicas são desenvolvidas, implemen-
tadas e validadas, além de serem ofertados novos programas 
para responder às demandas existentes derivadas, em parte, 
das necessidades específicas do país, de um determinado setor 
produtivo ou de um território em particular (MES, 2014).

Em particular, a UHo foi fundada em 1973, sendo unificada 
em 2015, a partir da integração de quatro Centros em um só, 
com vistas à formação de profissionais, e que a partir de então se 
configuram como os câmpus José de la Luz y Caballero, Manuel 
Fajardo, Celia Sánchez e Oscar Lucero Moya. São ofertados 39 
cursos, distribuídos em 10 faculdades, 10 centros universitários 
municipais e três filiais universitárias; conta com uma matrícula 
superior aos 6.300 estudantes, sendo 3.587 dos cursos regu-
lares diurnos, além de contemplar uma equipe de mais de três 
mil funcionários, sendo 1.807 docentes.
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Imagem 1.3 – Localização de Holguín, Cuba

Fonte: Disponível em: <goo.gl/wLT1p4>. Acesso em: 26 fev. 2018.

A UHo se orienta para o desenvolvimento local, formando 
profissionais engajados e comprometidos com a construção do 
socialismo cubano. Possui uma estrutura de cursos nos quais 
atuam um grupo de docentes com predomínio de categorias 
superiores, acadêmicas e científicas, impulsionados pela lide-
rança de seus dirigentes, os quais, de forma conjunta, trabalham 
para elevar a qualidade do processo de formação contínua de 
profissionais e a visibilidade nacional e internacional (MES, 2017).

Na UHo, trabalha-se pela qualidade de todos os processos 
universitários, de modo que tem se buscado construir uma cultura 
de avaliação e controle, efetuando processos sistemáticos de 
auto avaliação. As atividades acadêmicas e investigativas se 
vinculam às necessidades socioeconômicas da província, além 
de se promover o desenvolvimento local por meio do assessora-
mento aos conselhos de administração dos municípios.
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A Universidade presta especial atenção à investigação 
científica, sendo que a ciência universitária se desenvolve por 
projetos associados às prioridades nacionais, territoriais e 
empresariais. Trabalha-se no sentido de conectar os resultados 
científicos e o desenvolvimento econômico-social, havendo para 
tanto, a troca de conhecimentos, a interface com o setor produ-
tivo e o estímulo aos estudantes e professores para que desen-
volvam seu potencial criativo e de inovação.

O sistema de formação contínua para os profissionais está 
composto por três componentes estreitamente relacionados: 
formação de graduação em cursos de perfil amplo, prepa-
ração para o emprego e formação em nível de pós-graduação. 
No entanto, a preparação para o emprego, exceto no setor da 
saúde, tem sido insuficiente (NODA, 2016). Não obstante, a UHo 
tem conseguido consolidar a formação em nível de pós-gradu-
ação, contando com cinco Especializações, dezoito Programas 
de Mestrado e quatro de Doutorado. Na Universidade, formam-se 
profissionais dos cursos de Engenharia Mecânica, Civil, Industrial, 
Informática, Elétrica, Ciências Agropecuárias, além de Turismo, 
Economia, Contabilidade, Matemática, Direito, História, Psicologia, 
Sociologia, Estudos Socioculturais, Comunicação Social, Língua 
Inglesa, Jornalismo, Pedagogia, Fonoaudiologia, Cultura Física1, 
entre outras. São ainda formados profissionais de outros países, 
como Angola, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiné, Guiana, 
Jamaica, Nicarágua, Panamá, entre outros.

1. N.T.: Equivale ao curso de Educação Física no Brasil, contando com um currículo um pouco mais amplo.
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As matrículas nos cursos de Graduação estão distribuídas 
nas 10 faculdades que compõem a UHo, como se expõe na 
Tabela 1.4, a seguir:

Tabela 1.4 – Matrículas de estudantes de Graduação em junho 2017

Faculdade Matrícula

Ciências Econômicas e Administração 522

Ciências Agropecuárias 179

Ciências Sociais e Jurídicas 275

Engenharia Industrial e Turismo 526

Ciências Humanísticas 205

Informática Matemática 277

Engenharia 579

Educação Média Superior 548

Educação Infantil, Psicopedagogia e Arte 328

Cultura Física 203

Total de estudantes 3.642

Fonte: Mes, 2017.

Os elementos básicos para o ingresso nos cursos da UHo 
referem-se ao mérito acadêmico – valorizado pelos resultados 
nos exames de ingresso de Matemática, História de Cuba e 
Espanhol, nos quais se deve ser aprovado com no mínimo 60 
pontos –, e os resultados alcançados no pré-universitário, com 
o qual se define a hierarquia dos optantes. Em alguns cursos, 
como Jornalismo e Língua Inglesa, há ainda outras especifica-
ções, contempladas por meio de entrevistas e provas de aptidão.

A UHo assume como parte de sua cultura a inclusão da 
diversidade do corpo discente, incorporando estudantes com 
deficiências ou não, os quais se integram plenamente aos 
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processos desenvolvidos. Para tanto, conta com fundamentos 
teóricos e recursos metodológicos que sustentam as práticas 
inclusivas, as quais abarcam três eixos essenciais: os estu-
dantes, os professores e os trabalhadores não docentes. A 
UHo é, portanto, uma instituição aberta à diversidade humana 
(PÉREZ, 2017).

No geral, os estudantes se identificam com a Universidade, 
e a consideram como um ambiente que lhes satisfaz e contribui 
para vincular-lhes ativamente. Observa-se uma atitude positiva, 
de encontrar na transformação de si próprios as soluções aos 
problemas sociais, fundamentalmente por meio do estudo e 
da formação. No entanto, aparecem poucas formas de parti-
cipação na tomada de decisões ou na condução da transfor-
mação social. Aquilo que podem fazer acaba ficando limitado à 
superação, a fazer algo por outros, a interagir ou a cumprir com 
o que já está estabelecido.

Especificamente no que tange aos universitários, pesquisas 
demonstram que, como tendência geral, estes estudantes 
mantêm uma intensa participação nas atividades convocadas 
por suas Universidades, com uma maior presença naquelas 
protagonizadas pela Federação de Estudantes Universitários 
(FEU) e pela União de Jovens Comunistas (UJC). Igualmente, 
pode-se observar que estes contam com certo espaço nas 
instâncias formais de tomada de decisão, especificamente 
nos Conselhos de Direção de suas Faculdades, mediante a 
representação (DOMÍNGUEZ, 2003).

A Federação de Estudantes Universitários (FEU) representa 
os estudantes universitários, canalizando suas inquietudes, 
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defendendo seus interesses e viabilizando suas iniciativas, 
garantindo o exercício efetivo dos direitos de seus membros e 
atentando para o cumprimento de seus deveres. Preocupa-se, 
ainda, em fomentar a preparação acadêmica dos estudantes 
através do estudo consistente, da investigação científica e da 
necessidade da superação constante. Também promove o 
conhecimento da história cubana, das tradições e o apego à 
cultura e identidade como nação (ECURED, 2017).

Por fim, e não obstante às ações promovidas pela FEU, os 
estudantes universitários têm construído uma noção estreita de 
participação, e superar a si mesmo tem sido quase o único marco 
em que se localiza sua ação social. Paralelamente, começa-se 
a manifestar, a partir da década de 1990, um aumento da critici-
dade por parte da própria juventude acerca do funcionamento 
das organizações, assim como do próprio grupo juvenil quanto 
à sua participação social. Mesmo assim, a esfera sociopolítica 
ainda se apresenta como uma dimensão significativa para a 
juventude cubana (CASTILLA, 2013). A projeção social das aspi-
rações quanto aos estudos e à superação tem também sofrido 
modificações em comparação ao período anterior à década de 
1990. Investigações recentes identificam que tal projeção tem 
sido mais marcada pela individualidade, e não por motivações 
relacionadas à imbricação social. Neste sentido, os níveis de 
remuneração, relacionados ao esforço e ao sacrifício exigidos 
pelo trabalho, são fatores que vêm adquirindo mais importância.
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Neste capítulo buscamos traçar um perfil dos jovens partici-
pantes da pesquisa, em vista de compreender alguns elementos 
de suas condições sociais, econômicas e da trajetória escolar, 
tendo em vista a realidade de cada país: Brasil e Cuba. Assim, 
são apresentados dados referentes aos câmpus/cursos de 
vinculação dos estudantes, idade, gênero, cor/etnia, estado 
civil, renda, condições de trabalho, escolarização e motivações 
para a escolha do curso de Graduação, coletados por meio da 
aplicação de survey online aos estudantes em 2016 (Brasil) e 
2017 (Cuba). Ao final, pontuamos alguns aspectos recorrentes 
e algumas especificidades no perfil dos jovens cubanos e brasi-
leiros participantes da pesquisa.

Perfil dos jovens estudantes da Universidade Estadual do Paraná – 
Unespar, Brasil

Na Unespar, participaram da investigação 236 jovens, 
distribuídos nos câmpus conforme dados a seguir:

Tabela 2.1 – Distribuição dos estudantes nos Câmpus da Unespar

Câmpus Total

Apucarana 19

Campo Mourão 80

Paranaguá 24

Paranavaí 45

União da Vitória 68

Total geral 236

Fonte: Dados da pesquisa.
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Os jovens são estudantes dos cursos de Graduação em 
Economia, Filosofia, Geografia, História e Pedagogia, conforme 
distribuição da Tabela 2.2:

Tabela 2.2 – Distribuição dos estudantes nos cursos de Graduação da Unespar

Curso Câmpus Total

Economia 33

Campo Mourão 33

Filosofia 14

União da Vitória 14

Geografia 37

Campo Mourão 8

Paranavaí 12

União da Vitória 17

História 42

Campo Mourão 9

Paranaguá 7

Paranavaí 15

União da Vitória 11

Pedagogia 110

Apucarana 19

Campo Mourão 30

Paranaguá 17

Paranavaí 18

União da Vitória 26

Total geral 236

Fonte: Dados da pesquisa.

Com relação à distribuição etária, é possível verificar que 
74,2% dos estudantes encontram-se na faixa de idade ideal para 
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cursarem o Ensino Superior (até 23 anos, considerando que 
cursam ainda o 3º ano da Graduação).

Gráfico 2.1 – Distribuição dos estudantes da Unespar por idade

Fonte: Dados da pesquisa.

Quanto ao gênero, 169 (71,6%) estudantes são do gênero 
feminino e 67 (28,4%) masculinos. A maioria dos estudantes 
declara-se branca (161, ou 68,2%), secundado por 55 (23,3%) 
autoidentificados como pardos, havendo ainda 15 (6,4%) 
negros, 3 (1,3%) amarelos e 2 (0,8%) indígenas. Do total de 
jovens, 181 (76,7%) são solteiros, 36 (15,3%) são casados, 17 
(7,2%) vivem em união estável, havendo ainda 1 (0,4%) viúvo e 
1 (0,4%) separado.

A Tabela 2.3 apresenta os dados quanto à participação do 
jovem na vida econômica de sua família. Como podemos verificar, 
grande parte desses estudantes trabalham ao mesmo tempo em 
que cursam o Ensino Superior. Já a Tabela 2.4 traz um detalha-
mento da situação de trabalho e estudo dos jovens participantes.
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Tabela 2.3 – Trabalho e participação na renda familiar dos estudantes da Unespar

Qual a sua participação na vida econômica da sua família? Qtd. %

Não trabalho e meus gastos são sustentados pela família ou por 
outras pessoas

28 11,9

Trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou de outras 
pessoas

88 37,3

Trabalho, sou responsável pelo meu próprio sustento e contribuo 
parcialmente para o sustento da família ou de outras pessoas

67 28,4

Trabalho, sou responsável pelo meu próprio sustento e/ou da 
minha família e não recebo ajuda financeira

47 19,9

Outro 6 2,5

Total 236 100

Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 2.4 – Trabalho e estudo dos jovens da Unespar (resposta múltipla)

Atividade Qtd. %

Não trabalha e não está procurando emprego 8 3,4

Não trabalha e está procurando emprego 23 9,7

Trabalha com carteira assinada 91 38,6

Trabalha sem carteira assinada 36 15,3

Trabalha por conta própria 13 5,5

Recebe bolsa de projeto de ensino, pesquisa ou extensão (Pibic, Pibid, 
Universidade Sem Fronteiras, etc.)

52 22

Faz “bicos” 20 8,5

Realiza trabalhos voluntários (sem pagamento/remuneração) 11 4,7

Realiza estágio remunerado 46 19,5

Realiza estágio sem remuneração 26 11

Ajuda nas atividades de sua própria casa (sem pagamento/
remuneração)

41 17,4

Fonte: Dados da pesquisa.



Jovens universitários da Universidade Estadual do Paraná e da Universidade de Holguín

48

Quanto ao nível socioeconômico dos estudantes partici-
pantes da pesquisa, o Gráfico 2.2, a seguir, apresenta a distri-
buição dos jovens quanto à renda familiar, tomando por base o 
salário mínimo vigente em 2016:

Gráfico 2.2 – Distribuição dos jovens da Unespar quanto à renda familiar

Fonte: Dados da pesquisa.

Como podemos verificar, quase metade dos jovens da 
Unespar provêm de famílias com renda entre 2 e 5 salários 
mínimos. Ao mesmo tempo, vale destacar que 35,6% possuem 
uma renda familiar de até 2 salários mínimos.

Com relação à escolaridade dos pais e das mães, identifi-
camos uma alta incidência daqueles que não chegaram a concluir 
o Ensino Fundamental, o que representa 46,2% dos pais e 39,8% 
das mães. Outro dado relevante é que apenas 4,7% dos pais e 
11,4% das mães concluíram o Ensino Superior. Isso demonstra, 
em grande medida, a baixa escolaridade dos pais e mães, e indica 
que os jovens participantes da pesquisa constituem a primeira 
geração de suas famílias a terem acesso ao Ensino Superior.
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Gráfico 2.3 – Escolaridade dos pais e mães dos jovens estudantes da Unespar

Fonte: Dados da pesquisa.

Voltando-se agora para o processo de escolarização 
dos próprios jovens, a tabela a seguir apresenta o tempo de 
conclusão do Ensino Médio em relação ao ano de ingresso 
no Ensino Superior (2014). Como se pode constatar, embora 
grande parte dos estudantes ingressou na Universidade logo 
após concluir o Ensino Médio (97 jovens, ou 41,1%), há uma 
incidência significativa de jovens que ficaram mais de 5 anos 
afastados da educação formal antes de iniciarem a Graduação 
(45 jovens, ou 19,1%).
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Tabela 2.5 – Tempo de conclusão do Ensino Médio dos jovens da Unespar em 
relação ao ingresso no Ensino Superior

Ano de conclusão Qtd. %

No ano anterior ao ingresso no Ensino Superior (2013) 97 41,1

Entre 2 e 5 anos antes do ingresso no Ensino Superior (2009-2012) 94 39,8

Entre 5 e 10 anos antes do ingresso no Ensino Superior (2004-2008) 44 18,7

Mais de 10 anos antes do ingresso no Ensino Superior 1 0,4

Total 236 100,0

Fonte: Dados da pesquisa.

A maior parte dos estudantes participantes da inves-
tigação está pela primeira vez em cursos do Ensino Superior 
(75,4%), sendo que 19,9% já havia ingressado em outro curso 
sem concluir, 4,3% (10 estudantes) já concluiu outro curso de 
Graduação e 0,4% (1 estudante) está frequentando dois cursos 
concomitantemente.

Gráfico 2.4 – Ingresso dos estudantes da Unespar em outro curso de Graduação

Fonte: Dados da pesquisa.
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Por fim, indicamos a seguir as motivações indicadas pelos 
jovens as quais influenciaram a escolha do curso de Graduação. 
Em respostas de múltipla escolha, podemos perceber que os 
interesses pessoais, a influência da família e o mercado de 
trabalho são os elementos que mais se sobressaem.

Gráfico 2.5 – Motivos de escolha do curso pelos estudantes da Unespar 
(resposta múltipla)

Fonte: Dados da pesquisa.

Perfil dos jovens estudantes da Universidade de Holguín – UHo, Cuba

Participaram da pesquisa 51 jovens estudantes da UHo, 
distribuídos nos câmpus Celia Sanchez, José de La Luz Caballero 
e Oscar Lucero Moya, conforme Tabela 2.6:
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Tabela 2.6 – Distribuição dos estudantes nos Câmpus da UHo

Câmpus Total

Celia Sanchez 8

José de la Luz y Caballero 23

Oscar Lucero Moya 20

Total 51

Fonte: Dados da pesquisa.

Os participantes estavam matriculados nos cursos de 
Graduação abaixo relacionados (Tabela 2.7), correspondentes 
aos mesmos cursos da Unespar, Brasil, embora com pequenas 
variações na denominação/ênfase da Graduação.

Tabela 2.7 – Distribuição dos estudantes nos cursos de Graduação da UHo

Curso Total

Biologia-Geografia (Câmpus José de la Luz y Caballero) 13

Economia (Câmpus Oscar Lucero Moya) 20

História (Câmpus Celia Sanchez) 8

Pedagogia-Psicologia (Câmpus José de la Luz y Caballero) 10

Total 51

Fonte: Dados da pesquisa.

Com relação ao recorte etário, 42 estudantes (82,4%) 
possuíam até 21 anos de idade, sendo apenas 4 jovens com 22 
anos, 2 com 23 e 1 com 24 anos (Gráfico 2.6).
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Gráfico 2.6 – Distribuição dos estudantes da UHo por idade

Fonte: Dados da pesquisa.

Dentre os participantes, 33 (64,7%) estudantes eram do 
gênero feminino e 18 (35,3%) do gênero masculino, sendo que 
a grande maioria se autodeclarou branca (37 participantes, ou 
72,5%), havendo ainda 7 (13,7%) pardos, 3 (5,9%) negros, 3 
(5,9%) triguenhos e 1 jovem que optou por não declarar sua cor/
etnia. Com relação ao estado civil, 42 (82,4%) são solteiros, 8 
(15,7%) vivem em união estável e 1 não respondeu.

No que diz respeito à vinculação ao mundo do trabalho 
e participação na renda familiar, a maioria dos jovens cubanos 
declara não trabalhar e ter seus gastos sustentados pela família 
e outras pessoas, representando 38 estudantes (74,5%). O deta-
lhamento desses dados pode ser conferido na Tabela 2.8:
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Tabela 2.8 – Trabalho e participação na renda familiar dos estudantes da UHo

Qual a sua participação na vida econômica da sua família? Qtd. %

Não trabalho e meus gastos são sustentados por minha família ou por 
outras pessoas

38 74,5

Trabalho, mas recebo ajuda financeira de minha família ou de outras 
pessoas

5 9,8

Trabalho, sou responsável pelo meu próprio sustento e contribuo 
parcialmente para o sustento de minha família ou de outras pessoas

3 5,9

Trabalho, sou responsável por meu próprio sustento e de minha família, 
e não recebo ajuda financeira

1 2,0

Outro 4 7,8

Total 51 100

Fonte: Dados da pesquisa.

Ainda quanto à situação de trabalho dos jovens, em 
questão de resposta múltipla, 11 deles (21,6%) declaram que 
não trabalham e não estão à procura de emprego, enquanto que 
13 (25,5%) não trabalham, mas estão à procura de emprego. 
Ainda, do total de participantes, 4 (7,8%) dos jovens traba-
lham por conta própria, 8 (15,7%) declaram realizar pequenos 
negócios informais, 2 (3,9%) realizam trabalhos voluntários e 32 
(62,7%) afirmam auxiliar nas atividades domésticas sem remu-
neração. A visualização destes dados pode ser conferida na 
Tabela 2.9.
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Tabela 2.9 – Trabalho e estudo dos jovens da UHo (resposta múltipla)

Atividade Qtd. %

Não trabalha e não está procurando emprego 11 21,6

Não trabalha e está procurando emprego 13 25,5

Trabalha por conta própria 4 7,8

Realiza pequenos negócios informais 8 15,7

Realiza trabalhos voluntários 2 3,9

Ajuda nas atividades de sua própria casa (sem pagamento/
remuneração)

32 62,7

Fonte: Dados da pesquisa.

O Gráfico 2.7 apresenta a distribuição dos participantes no 
que diz respeito à renda familiar. Podemos verificar que mais da 
metade dos jovens provêm de famílias com rendas até $1.000,00.

Gráfico 2.7 – Distribuição dos jovens da UHo quanto à renda familiar

Fonte: Dados da pesquisa.
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A escolaridade dos pais e das mães está representada no 
Gráfico 2.8, a seguir:

Gráfico 2.8 – Escolaridade dos pais e mães dos jovens estudantes da UHo

Fonte: Dados da pesquisa.

Podemos verificar que não há pais ou mães que não 
concluíram o 9º grau (correspondente ao Ensino Fundamental no 
Brasil). Ainda, há um quantitativo expressivo de pais e mães que 
concluíram o 12º grau (equivalente ao Ensino Médio) e também 
o curso universitário. Já seus filhos, os jovens participantes da 
pesquisa, ingressaram no Ensino Superior, em sua maioria, no 
ano seguinte ao concluírem o Ensino Médio (43 estudantes, ou 
84,3%), sendo que apenas 7 (13,7%) do total de participantes 
haviam concluído esse mesmo nível de ensino entre 2 e 5 anos 
antes do ingresso na Universidade. Tais dados podem ser 
verificados na Tabela 2.10:
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Tabela 2.10 – Tempo de conclusão do Ensino Médio dos jovens da UHo em relação 
ao ingresso no Ensino Superior

Ano de conclusão Qtd. %

No ano anterior ao ingresso no Ensino Superior (2013) 43 84,3

Entre 2 e 5 anos antes do ingresso no Ensino Superior (2009-2012) 7 13,7

Não respondeu 1 2,0

Total 51 100,0

Fonte: Dados da pesquisa.

Quanto ao ingresso em outro curso de Graduação, 96% 
dos estudantes participantes cursavam pela primeira vez a 
Universidade, sendo que apenas 4% já haviam iniciado outro 
curso, mas desistiram.

Gráfico 2.9 – Ingresso dos estudantes da UHo em outro curso de Graduação

Fonte: Dados da pesquisa.

Por fim, o Gráfico 2.10 apresenta as motivações dos estu-
dantes pela escolha do curso de Graduação.



Jovens universitários da Universidade Estadual do Paraná e da Universidade de Holguín

58

Gráfico 2.10 – Motivos de escolha do curso pelos estudantes da UHo (resposta múltipla)

Fonte: Dados da pesquisa.

Em questão de resposta múltipla, 39 (76,5%) jovens 
responderam ter optado pelo curso a partir de seus interesses 
pessoais, 16 (31,4%) indicou a influência da família, 11 (21,6%) 
foram motivados pelo mercado de trabalho e 10 (19,6%) por 
interesses sociais.

Notas comparativas

Embora o quantitativo de jovens participantes no Brasil 
e em Cuba seja distinto, sendo 236 brasileiros e 51 cubanos, 
acreditamos ser possível traçar alguns comparativos, uma vez 
que se trata de jovens universitários, matriculados em cursos 
similares ofertados por duas instituições públicas (Unespar 
e UHo), e que apresentam semelhanças em sua constituição 
(quantitativo de docentes, constituição multicampi, entre outros).

Podemos constatar que alguns elementos são comuns 
aos dois grupos de estudantes, constituindo um perfil de jovens 
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majoritariamente do sexo feminino, solteiras e autoidentificadas 
como brancas (Gráfico 2.11).

Gráfico 2.11 – Perfil dos jovens participantes (brasileiros e cubanos)

Fonte: Dados da pesquisa.

Ainda, as motivações que fundamentaram a escolha pelo 
curso de Graduação também guardam semelhanças entre os 
grupos de estudantes dos dois países, ressaltando-se a influ-
ência dos interesses pessoais, da família e do mercado de 
trabalho como elementos recorrentes na decisão pelo curso.

A despeito de tais recorrências no perfil dos jovens, 
podemos ressaltar alguns aspectos que distinguem significati-
vamente os dois grupos, sinalizando para especificidades rela-
tivas ao contexto histórico, social e cultural de cada país. Nesse 
sentido, o primeiro ponto de destaque refere-se ao perfil etário 
dos estudantes matriculados no Ensino Superior. No Brasil, a 
média de idade dos participantes é de 22,4 anos, enquanto que 
em Cuba a média fica em 20,4, dois anos a menos do que no 
grupo de estudantes brasileiros. Ainda, considerando que 24 
anos é a idade ideal para a conclusão de curso universitário, 
e considerando ainda que os jovens participantes cursavam o 
3º ano no período de aplicação do survey, podemos verificar 
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que apenas 2,0% dos jovens cubanos encontram-se fora da 
faixa etária ideal, enquanto que o mesmo ocorre com 25,8% dos 
jovens brasileiros – que possuíam 24 anos ou mais. Há que se 
considerar, contudo, que, enquanto no caso dos cubanos não 
houve estudantes com outro curso superior já concluído, no 
Brasil esse foi o caso de 4,3% dos participantes.

Outro elemento que diferencia o perfil dos dois grupos é o 
quantitativo de jovens que já haviam ingressado anteriormente 
em um curso de Graduação sem, no entanto, concluírem o 
mesmo. Enquanto isso ocorre com 4% dos jovens cubanos, no 
Brasil esse quantitativo representa 19,9% dos estudantes.

O tempo entre a conclusão do Ensino Médio no Brasil 
– 12º grau, no caso de Cuba – e o ingresso na Universidade 
é também um dado que difere no perfil dos jovens de ambos 
os países. No caso do Brasil, mais de 19% dos estudantes 
declaram ter estado afastado do ensino regular por mais de 5 
anos, sendo que em Cuba isso não ocorre com nenhum dos 
jovens participantes da pesquisa.

Em parte, esse fator pode ser explicado pela necessidade 
de conciliação entre trabalho e estudo, realidade fortemente 
presente no caso brasileiro e que não se faz tão marcante no 
caso dos jovens cubanos. Nesse sentido, cabe destacar que, 
enquanto 74,5% dos jovens universitários de Cuba declaram não 
trabalhar enquanto cursam a Graduação, essa realidade ocorre 
apenas no caso de 11,9% dos jovens brasileiros, de modo que 
a maioria destes universitários encontra-se de alguma forma 
envolvidos com o mundo do trabalho ao mesmo tempo em que 
cursam a Graduação.
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Um último aspecto relevante, que evidencia as discrepân-
cias quanto à realidade educacional de ambos os países, diz 
respeito à escolaridade dos pais e mães dos jovens universi-
tários. No caso do Brasil, é significativa a quantidade de pais 
e mães que não concluíram o Ensino Fundamental (40,9%) e 
poucos são aqueles que possuem Ensino Superior (7,8%). Já 
em Cuba, não há pais e mães que não tenham concluído pelo 
menos o Ensino Fundamental, sendo que 44,1% possuem o 
Ensino Médio completo e 30,4% concluíram o Ensino Superior. 
O Gráfico 2.12 sintetiza esses dados, trazendo o comparativo 
entre os países:

Gráfico 2.12 – Escolaridade dos pais e mães dos jovens universitários - 
comparativo entre Brasil e Cuba

Fonte: Dados da pesquisa.
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Como podemos verificar, as disparidades evidenciadas no 
perfil dos jovens universitários brasileiros e cubanos – tomando 
por base os participantes de nossa investigação – sugerem 
diferentes experiências históricas no que tange à estruturação 
e amplitude da educação formal nos dois países, aspectos já 
tematizados no capítulo anterior. Vale ressaltar que as duas reali-
dades expressam concepções diferenciadas acerca do papel do 
Estado como promotor e articulador de um sistema educacional 
e na definição de políticas públicas voltadas para a formação e 
escolarização da população do país. Certamente tais aspectos 
estruturantes incidem e influenciam a constituição dos sujeitos, 
inclusive dimensionando, em grande parte, as escolhas e as 
perspectivas de futuro dos jovens em processo de formação.
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Neste capítulo, discutimos a compreensão dos jovens 
universitários brasileiros e cubanos com relação às temáticas da 
política e da religião, e o modo como percebem as aproxima-
ções e distanciamentos entre os dois campos, a depender das 
demandas socioculturais em questão. Podemos identificar dife-
rentes pesquisas que, nas últimas décadas, têm buscado inves-
tigar o perfil e as representações de jovens universitários acerca 
da política e da religião (NOVAES, 1994; STEIL; ALVES; HERRERA, 
2001; SIMÕES, 2007; RIBEIRO, 2009; PÁTARO; MEZZOMO, 
2013), cujo movimento tem possibilitado a discussão de proble-
máticas acerca da pluralidade de vivências juvenis, das diversas 
formas de participação política – para além das vias institucionais 
–, bem como as tensões entre religiosidade, laicidade do estado 
e o processo de secularização (CAMURÇA, 2013).

Os contextos estudados – Brasil e Cuba – são marcados 
por experiências socioeconômicas e culturais distintas – tanto 
decorrente do processo colonizador quanto das incursões 
históricas tomadas por cada país ao longo dos tempos –, que 
influenciam o processo de formação humana e sociabilidades, 
a participação social, as vinculações religiosas e as demais 
concepções dos sujeitos. Ao construirmos nossa investigação a 
partir das compreensões de jovens brasileiros e cubanos, cabe 
ressaltar, desta forma, as diferenças que marcam as dinâmicas 
e experiências históricas de ambos os grupos, em especial no 
que diz respeito à relação entre os sujeitos e o Estado.

No Brasil – assim como em outros países da América 
Latina, como a Argentina e o Chile – é visível a repercussão 
de políticas neoliberais implementadas, que se faz sentir no 
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enfraquecimento do papel do Estado em questões como a 
garantia de direitos à saúde, moradia e educação, ficando 
grande parte dos serviços relegados à iniciativa privada. Mais 
especificamente quanto ao contexto político e econômico 
dos últimos anos, o país vem passando por um período de 
instabilidade, marcado por disputas políticas e manifestações 
de rua que envolveram, entre outros, desde questionamentos 
em todo dos gastos para a realização da Copa do Mundo (2014) 
e das Olimpíadas (2016), o impeachment da então presidente 
da República Dilma Rousseff em 2016, diversas denúncias de 
corrupção na administração do Estado, além de greves de 
servidores públicos e ocupações de escolas e Universidades 
pelos estudantes, requerendo melhores condições de trabalho 
e recursos para o funcionamento das instituições educacionais. 
Trata-se, assim, de um descontentamento e um ceticismo 
generalizado para com o papel desempenhado pelos órgãos e 
gestores públicos.

Já no caso de Cuba, a partir da Revolução de 1959, cabe 
ressaltar que a vida social passou a ser plenamente regulada pelo 
Estado. Ainda assim, as últimas décadas vêm sendo marcadas 
por uma grande transformação do país, gerando instabilidades 
provenientes do contexto internacional e nacional, tais como: 
a queda do regime socialista da ex-URSS, o Período Especial 
vivenciado pelos cubanos na primeira metade da década de 
1990, a crise migratória, a diversificação das formas de emprego 
não estatais, entre outros (CASTILLA, 2013; BOBES, 2000). O 
certo é que Cuba, entre os países da América Latina, apresenta 
algumas especificidades, com um sistema político socialista 
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há mais de 50 anos e que assegura à população, apesar das 
carências e limitações, condições de saúde, educação, infância 
protegida e segurança cidadã. Com a decisão de manter o 
socialismo, são feitas as reformas para dinamização do mesmo, 
preparando as novas gerações para o poder político.

Cabe ressaltar que o modelo de desenvolvimento do país 
foi aprovado com ampla participação popular, e contém os 
principais lineamentos da política econômica e social. As dire-
trizes nacionais foram atualizadas no VII Congresso do Partido 
Comunista, e devem orientar os destinos do país no período 
2016-2021, sendo que constam, dentre as mudanças, o fato de 
que o sistema econômico cubano reconhece a empresa estatal 
socialista, as modalidades de investimento estrangeiro, coope-
rativas, pequenos agricultores, arrendatários e trabalhadores por 
conta própria, acontecendo uma expansão destas variedades 
nos últimos anos. A introdução de novas modalidades econô-
micas permitiu o surgimento da pequena propriedade e o apare-
cimento de diferenças sociais visíveis, principalmente no acesso 
ao consumo. No entanto, foi possível construir um imaginário 
coletivo no qual a compulsão ética em favor da justiça social 
vem alcançando níveis inegáveis.

Ainda acerca das peculiaridades de Cuba, mesmo frente 
às influências do contexto internacional e das características da 
sociedade contemporânea, é importante ter em vista as consi-
derações realizadas por Domínguez (2008). Nas palavras da 
autora:
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Cuba, ainda que não escape às influências mais gerais 
do contexto internacional e das tendências da época, as 
recebe filtradas por suas peculiaridades [...]. Trata-se de 
una ilha – o que tem impactos na possibilidade e na natu-
reza dos contatos interculturais com outros grupos huma-
nos –, de pequeno porte – o que, por sua vez, repercute 
na possibilidade e na natureza dos contatos e vínculos 
internos –, situada no continente latino-americano, mas 
muito próxima aos Estados Unidos – o que trouxe e con-
tinua trazendo efeitos econômicos, culturais e políticos, 
acentuados nas últimas quatro décadas pela relação 
contraditória que implica a hostilidade do governo deste 
país para com a ilha, frente a seus efeitos atratores como 
potência hegemônica em nível internacional. (DOMÍN-
GUEZ, 2008, p. 76, tradução nossa).

A sociedade contemporânea é fortemente marcada pelas 
incertezas, transformações e instabilidades, provocando novas 
reflexões acerca da dinâmica dos centros de poder, das insti-
tuições, das sociabilidades e da busca por segurança – seja 
aquela relativa à preservação da vida do indivíduo ou às impli-
cações acerca da continuidade da existência do/no planeta, 
dadas tanto pela degradação ambiental quanto pela iminência 
de um conflito entre povos (BAUMAN, 2003; GIDDENS, 2002; 
BECK, 2010). Diferentemente do mundo moderno – estamental, 
fundamentado na tradição –, tal cenário introduz uma dinami-
cidade nas estruturas e instituições sociais, o que influencia 
igualmente os indivíduos inseridos neste contexto, de modo 
que a compreensão do processo de constituição identitária 
deve se dar a partir de uma perspectiva que permita abarcar 
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sua multidimensionalidade, fluidez e seu caráter relacional 
(HALL, 1999; CASTELLS, 2013; MORIN, 2002).

Neste cenário de experiências e vivências líquidas 
(BAUMAN, 2001), é pertinente compreender de que forma os 
sujeitos jovens constituem suas identidades, seus referenciais 
e seus valores, bem como estabelecem suas sociabilidades, na 
interface com as instituições – particularmente a Universidade, a 
política e a religião. Este é o movimento, portanto, construído no 
presente capítulo. Com base nos dados das questões coletadas 
por meio de questionário, trazemos a compreensão dos jovens 
universitários da Unespar e, na sequência, dos jovens de Cuba. 
Ao final, buscamos tecer algumas considerações na intenção 
de traçar um comparativo nas representações juvenis acerca da 
política e da religião.

Compreensões dos jovens da Unespar acerca dos campos da política 
e da religião

Tomando por base as respostas dadas pelos 236 estu-
dantes universitários da Unespar, podemos verificar que os 
jovens projetam baixa confiança em instituições relacionadas à 
institucionalidade do Estado – seja no que se refere ao Governo, 
ou mesmo aos políticos. Por outro lado, a Universidade é a 
instituição de maior credibilidade entre os jovens, seguida de 
perto pela religião. O Gráfico 3.1 traz com detalhes os dados 
mencionados:
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Gráfico 3.1 – Confiança dos jovens da Unespar nas instituições

Fonte: Dados da pesquisa.

A participação dos jovens universitários em atividades 
sociopolíticas é apresentada na Tabela 3.1. De maneira geral, 
podemos verificar que há um baixo índice de envolvimento, 
seja pelas vias formais – sindicados, partidos políticos, asso-
ciações de bairro, entre outros –, seja por meio de ações ou 
movimentos pouco ou não institucionalizados – mobilizações via 
internet, manifestações pela ética na política, grupos em defesa 
de causas étnicas e de gênero, etc. Isso se verifica porque em 
quase todos os casos, a maioria dos jovens de nossa amostra 
declarou nunca ter participado de tais atividades ou mantido 
vínculo com as instituições mencionadas.

Ainda assim, algumas exceções merecem destaque, haja 
vista uma quantidade significativa de jovens que participam ou já 
participaram de grupos vinculados a Igrejas (62,7%), campanhas 
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solidárias (73,7%) e visitas a instituições caritativas (51,7%). Vale 
destacar que, nos dois últimos casos, trata-se na maioria das 
vezes, de ações esporádicas e pontuais, que não representam 
um engajamento social ou político efetivo e duradouro.

Tabela 3.1 – Participação dos jovens da Unespar em atividades sociopolíticas

Atividade
Participo 

atualmente
Já 

participei
Nunca 

participei

Qtd. % Qtd. % Qtd. %

Organizações estudantis (DCE, CA, Grêmio) ou 
instâncias representativas na Universidade

31 13,1 46 19,5 159 67,4

Mobilizações e ações organizadas via internet 
(e-mail, redes sociais, etc.)

41 17,4 67 28,4 128 54,2

Debate via rede social (facebook, twitter, etc.) 38 16,1 50 21,2 148 62,7

Voluntário em ONGs 14 5,9 23 9,8 199 84,3

Partidos políticos 14 5,9 13 5,5 209 88,6

Grupos vinculados a Igrejas 56 23,7 92 39,0 88 37,3

Ecológico/Ambientalista 15 6,3 28 11,9 193 81,8

Étnico (movimento negro, etc.) 10 4,2 20 8,5 206 87,3

Gênero (defesa da mulher, etc.) 29 12,3 27 11,4 180 76,3

Campanhas solidárias 53 22,4 121 51,3 62 26,3

Visitas a instituições caritativas (asilos, orfanatos, 
etc.)

28 11,9 94 39,8 114 48,3

Greves 31 13,2 73 30,9 132 55,9

Manifestações pela paz 16 6,8 39 16,5 181 76,7

Manifestações pela ética na política 20 8,5 41 17,4 175 74,1

Associação de bairros 9 3,8 21 8,9 206 87,3

Sindicatos 10 4,2 16 6,8 210 89,0

Fonte: Dados da pesquisa.

Outro elemento refere-se à participação dos jovens 
em movimentos de greve, totalizando 44,1% dentre os que 



Política e religião na compreensão dos jovens universitários

71

participam ou já participaram. Este fator, em parte, pode ser 
explicado tendo em vista o momento de instabilidade político 
vivido pelo Brasil, e em especial o estado do Paraná, com 
repercussão nas condições de funcionamento de atividades 
ligadas à pesquisa, ao ensino e à extensão das universidades 
públicas, ocasionando diversas paralisações e greves ao longo 
dos anos de 2015 e 2016.

O Gráfico 3.2 apresenta a opinião dos estudantes da 
Unespar quanto à participação política dos jovens na atualidade 
e sinaliza que, de acordo com os próprios estudantes, o nível de 
participação política da juventude é pouco expressivo, uma vez 
que o percentual de universitários que indicaram a opção regular, 
pouca ou ruim soma 85%. Esses dados, em grande medida, são 
coerentes e reforçam os resultados já apresentados na Tabela 
3.1, que sugerem igualmente o baixo engajamento dos estu-
dantes universitários em atividades sociopolíticas.

Gráfico 3.2 – Participação política dos jovens, na perspectiva dos estudantes 
da Unespar

Fonte: Dados da pesquisa.

Os jovens participantes foram ainda levados a se posi-
cionar diante de algumas assertivas relativas às concepções 
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políticas. A tabela a seguir expressa o grau de concordância dos 
jovens da Unespar diante de cada uma delas:

Tabela 3.2 – Índice de concordância2 dos jovens da Unespar quanto a temáticas 
relacionadas à política

Assertiva
Índice de 

concordância (%)

Tenho uma visão positiva sobre os rumos da política no país 22,8

Os partidos políticos são importantes para o país 37,5

Minhas ações podem colaborar com a melhoria da situação política 
do país

76,9

Estou interessado(a) em me engajar numa causa social, humanitária 
ou política

53,6

As redes sociais possibilitam o engajamento em causas humanitárias, 
políticas ou sociais

64,4

O curso que escolhi tem contribuído para modificar minhas 
concepções políticas

77,7

Fonte: Dados da pesquisa.

Inicialmente, cabe destacar que as aprendizagens e vivên-
cias na Universidade parecem contribuir em grande medida 
para que os jovens repensem suas concepções políticas, uma 
vez que tal assertiva obteve um índice de concordância de 
77,7%. Esse dado reforça que, ao menos na perspectiva dos 
jovens, o Curso Superior parece contribuir de algum modo para 
a formação política da juventude.

Ao mesmo tempo, os jovens reafirmam uma grande 
descrença em relação aos rumos da política no país, corroborando 

2. O índice de concordância, que é apresentado em outros dados deste capítulo, refere-se a um índice percen-
tual calculado a partir da média ponderada da apreciação dos participantes diante de uma escala de 0 a 5, 
onde 0 = discordo plenamente e 5 = concordo plenamente.
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de certa forma o ceticismo já expresso anteriormente em 
relação ao nível de confiança nas instituições (em especial no 
governo e nos políticos). Ainda, percebe-se uma tendência dos 
universitários em compreenderem a si mesmos como sujeitos 
políticos, dispostos ao engajamento e à colaboração com a 
melhoria da situação do país. Não obstante, essa disponibilidade 
expressa nos seus entendimentos parece não se efetivar nas 
ações e nas formas de participação mais efetivas e duradouras 
– institucionalizadas ou não –, conforme exposto anteriormente 
(Tabela 3.1 e Gráfico 3.2).

A partir de agora, trazemos as compreensões dos jovens 
universitários da Unespar quanto à dimensão da religião. A Tabela 
3.3 apresenta a distribuição do pertencimento religioso autode-
clarado pelos jovens da Unespar participantes da pesquisa. Em 
vista de melhor contextualizar os dados, acrescentamos, ainda, 
a informação acerca do pertencimento religioso da população 
brasileira, segundo o Censo de 2010 (IBGE, 2010).

Tabela 3.3 – Pertencimento religioso dos jovens da Unespar e da população brasileira

Religião Qtd. Unespar (%)
População 
brasileira (%)

Católica Apostólica Romana 132 55,9 64,6

Evangélicos3 53 22,5 22,2

Acredito em Deus, mas não tenho religião 25 10,6 7,7

Ateu, não acredito em Deus 9 3,8 0,3

Espírita 5 2,1 2,0

Religião não determinada ou múltiplo pertencimento 5 2,1 0,3

Agnóstico 2 0,9 0,1

Afro-brasileira (candomblé, umbanda ou outra de 
origem africana)

1 0,4 0,3
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Testemunha de Jeová 1 0,4 0,7

Outros 3 1,3 1,8

Total 236 100,0 100,0

Fonte: Dados da pesquisa e IBGE (2010).3

Os estudantes declaram que os elementos que mais 
influenciam a escolha pela religião são a família (apontada 
por 72,9% dos participantes) e os motivos pessoais (36,0%). 
Com efeito, 76,3% dos jovens indicam nunca terem mudado de 
religião/crença, e 63,1% declaram possuir sua religião/crença 
desde o nascimento, evidenciando que há ainda uma forte 
influência da tradição familiar na definição do pertencimento 
religioso dos jovens.

Por outro lado, chama a atenção a quantidade significativa 
de universitários que declaram ter mudado de religião/crença 
nos últimos 10 anos, ou mesmo depois do ingresso no curso de 
Graduação – opções que somam, juntas, 25,5% dos jovens. A 
Tabela 3.4 apresenta o detalhamento destes dados:

3. No caso da amostra dos jovens da Unespar, foram agrupadas no pertencimento evangélico 18 denomina-
ções religiosas, distribuídas da seguinte forma, observando a ordem decrescente no quantitativo de partici-
pantes: Igreja Congregação Cristã do Brasil (11); Igreja Assembleia de Deus (10); Igreja Evangélica Batista 
(10); Igreja Evangelho Quadrangular (4); Igreja Cristã Maranata (2); Igreja Evangélica Avivamento Bíblico (2); 
Igreja Evangélica Presbiteriana (2); Igreja Adventista do Sétimo Dia (2); Assembleia de Deus renovada (1); CEIA 
– Comunidade Evangélica Internacional Aliança com Deus – Ministério Garagem da Bênção (1); Comunidade 
Evangélica Monte Sinai (1); Igreja Missionária Unida do Brasil (1); Igreja Mundial do Poder de Deus (1); Igreja 
O Brasil para Cristo (1); Igreja Palavras que Curam (1); Igreja Pentecostal de Jesus Fonte de Vida Eterna (1); 
Igreja Unindo Gerações (1); Religião Messiânica (1).
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Tabela 3.4 – Tempo de pertencimento dos jovens da Unespar à religião/crença atual

Desde quando você tem essa opção? Qtd. %

Desde que nasci 149 63,1

Há mais de 10 anos 27 11,4

Antes de iniciar este curso de Graduação e há menos de 10 anos 40 17,0

Depois que ingressei neste curso de Graduação 20 8,5

Total 236 100,0

Fonte: Dados da pesquisa.

De todo modo – e sobretudo fazendo o contraponto com 
a participação em atividades sociopolíticas –, chama a atenção 
a frequência dos jovens em eventos relacionados à sua reli-
gião/crença (Tabela 3.5), sendo que 43,6% dos universitários 
declaram participar de ações ligadas à religião/crença diária 
ou semanalmente. Ainda, cabe ressaltar que, dentre os 15,7% 
dos jovens que afirmam não participar de tais atividades, estão 
possivelmente aqueles que se declararam ateus ou sem religião, 
os quais totalizam 14,4%.

Tabela 3.5 – Frequência de participação dos jovens da Unespar em encontros ou 
atividades vinculadas à religião/crença

Frequência Qtd. %

Diariamente 13 5,5

Semanalmente 90 38,1

Mensalmente 36 15,3

Eventualmente/Anualmente 60 25,4

Não participo 37 15,7

Total 236 100,0

Fonte: Dados da pesquisa.
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A tabela abaixo traz o índice de concordância dos jovens 
universitários com relação a algumas assertivas concernentes à 
dimensão da religião:

Tabela 3.6 – Índice de concordância dos jovens da Unespar quanto a temáticas 
relacionadas à religião

Assertiva
Índice de 

concordância (%)

1. Ter fé e crenças é mais importante que ter religião 67,5

2. Sinto que um ser superior dá sentido à minha vida 71,3

3. A vivência junto à religião contribuiu para minha formação humana 65,2

4. A religião é importante para o país 58,0

5. Apenas a minha religião/crença é a verdadeira 15,7

6. Gostaria de frequentar outras religiões 29,1

7. A concorrência entre as religiões por fiéis me faz questionar se alguma 
delas tem a verdade

48,4

8. As pessoas devem ter só uma religião/crença e seguir suas 
orientações

32,9

9. O curso que escolhi tem contribuído para modificar minhas 
concepções religiosas

23,5

Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com a compreensão dos jovens, a religiosidade 
parece compor um elemento relevante na constituição identitária 
desses sujeitos, uma vez que os participantes expressam um grau 
significativo de concordância quanto à importância do sagrado/
místico na subjetividade e na formação humana (Assertivas 1 
a 3). Este entendimento, ainda, é reforçado pela compreensão 
de que o mais importante para os jovens é a própria crença do 
sujeito, e não exclusivamente a filiação e o pertencimento a uma 
denominação religiosa – expressa pela baixa concordância às 
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assertivas 5 e 8. Esta dinâmica aponta para aquilo que parte da 
literatura já vem destacando, que é o protagonismo do sujeito 
na formação de sua identidade religiosa, de modo que o crer e o 
pertencer não necessariamente estão atrelados a uma agência 
do sagrado (HERVIEU-LÉGER, 2015; BOURDIEU, 2007). Outro 
elemento a ser pontuado é o baixo índice de concordância 
dos jovens acerca das mudanças promovidas pelo curso de 
Graduação nas concepções religiosas, evidenciando que a 
formação universitária, na perspectiva dos estudantes, tem 
pouca influência sobre a crença religiosa dos sujeitos.

Feitas as ponderações acerca dos campos da política e 
da religião, na sequência apresentamos algumas assertivas que 
estabelecem relações entre dois campos, no intuito de eviden-
ciar o posicionamento dos jovens diante da possibilidade de 
articulação entre tais esferas.

Tabela 3.7 – Índice de concordância dos jovens da Unespar quanto a temáticas 
que aproximam religião e política

Assertivas
Índice de 

concordância (%)

1. Minha religião/crença me motiva a me engajar na transformação da 
sociedade

57,9

2. A religião e a política devem atuar juntas para resolver problemas 
sociais

37,5

3. Concordo com as orientações e posições da minha Igreja em 
questões políticas

43,6

4. Os políticos que participam de uma Igreja têm mais condições de 
ajudar a população

19,4

5. Acredito que a Igreja deve indicar os candidatos que estão mais 
preparados para ocupar os cargos políticos

6,7

Fonte: Dados da pesquisa.
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De maneira geral, podemos perceber certa aversão dos 
jovens no que diz respeito às possíveis aproximações entre 
questões políticas e questões religiosas. Das 5 afirmações apon-
tadas, apenas a primeira obteve um índice de concordância 
maior do que 50% – a de que a religião serviria como motivador 
para o engajamento na transformação da sociedade. Ainda, 
dentre as questões apresentadas, aquelas que mencionam a 
aproximação da religião à esfera da política formal (Assertivas 4 
e 5) são as que obtiveram menor grau de concordância, eviden-
ciando que, na perspectiva dos jovens, o Estado não deveria se 
misturar à religião.

Por fim, o Gráfico 3.3 apresenta o grau de concordância 
dos jovens da Unespar com relação ao posicionamento de seus 
pais e mães diante das temáticas da política, da religião e de 
sexualidade.

Gráfico 3.3 – Concordância dos jovens da Unespar com o posicionamento de 
seus pais e mães

Fonte: Dados da pesquisa.
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O que podemos perceber é que os índices de concor-
dância são semelhantes quando se tratam das temáticas de 
política e sexualidade. Nesse sentido, tanto em uma quanto na 
outra a distribuição nas opiniões dos jovens – discordância e 
concordância – é bastante semelhante. Já no caso da religião, o 
quantitativo de jovens que manifestaram concordar (concordo e 
concordo plenamente) com seus pais/mães soma 67,8% – grau 
bastante superior ao dos demais assuntos, nos quais o mesmo 
índice representa 46,6% (política) e 48,7% (sexualidade).

Compreensões dos jovens da UHo quanto aos campos da política e 
da religião

Considerando as respostas dadas pelos 51 estudantes 
universitários da UHo, verificamos que os jovens projetam alta 
confiança na Universidade, na Democracia, no Governo e na 
Justiça. Por outro lado, a Polícia, os Políticos e a Religião são as 
instituições cujos índices de confiança baixa e média somam os 
maiores percentuais. O Gráfico 3.4 traz com detalhes os dados 
mencionados:
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Gráfico 3.4 – Confiança dos jovens da UHo nas instituições

Fonte: Dados da pesquisa.

Quanto às atividades sociopolíticas nas quais os jovens 
mais participam, destacam-se as organizações estudantis e 
as organizações populares – das quais fazem parte, no caso 
dessas últimas, o Comitê de Defesa da Revolução (CDR) e a 
Federação das Mulheres Cubanas (FMC)4. Em todos os casos, 
trata-se de instâncias formais e institucionalizadas, que 
agregam quase a totalidade dos estudantes de nossa amostra. 
Por outro lado, registra-se baixa participação em movimentos 
étnicos e ambientalistas, sindicatos, mobilizações via internet 
e grupos religiosos, conforme podemos verificar na Tabela 3.8.

4. Os Comitês de Defesa da Revolução (CDR) e a Federação das Mulheres Cubanas (FMC), entre outras, 
são organizações institucionalizadas, criadas no âmbito do Estado cubano em 1960, visando “conter a mobi-
lização das massas e, ao mesmo tempo, conferir uma unidade às forças revolucionárias” (FEITOSA, 2011, p. 
21). Exerceram um importante papel na socialização política de Cuba, promovendo um movimento de mobili-
zação permanente da população (BRITO, 2013).
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Tabela 3.8 – Participação dos jovens da UHo em atividades sociopolíticas

Atividades
Participo 

atualmente
Já 

participei
Nunca 

participei
Não 

respondeu

Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. %

Organizações estudantis (Federação 
dos Estudantes Universitários)

41 80,5 4 7,8 2 3,9 4 7,8

Mobilizações e ações organizadas via 
internet (e-mail, redes sociais, etc.)

8 15,7 5 9,8 29 56,9 9 17,6

Debate via rede social (facebook, 
twitter, etc.)

12 23,5 3 5,9 27 53,0 9 17,6

Voluntário em ONGs 18 35,3 4 7,9 17 33,3 12 23,5

Organizações políticas 18 35,3 5 9,8 20 39,2 8 15,7

Grupos vinculados a Igrejas 8 15,7 7 13,7 25 49,0 11 21,6

Ecológico/Ambientalista 8 15,7 11 21,6 21 41,1 11 21,6

Étnico (movimento negro, etc.) 1 2,0 4 7,8 35 68,6 11 21,6

Gênero (defesa da mulher, etc.) 14 27,4 8 15,7 19 37,3 10 19,6

Campanhas solidárias 18 35,3 10 19,6 13 25,5 10 19,6

Visitas a instituições caritativas (asilos, 
orfanatos, etc.)

16 31,4 11 21,6 15 29,4 9 17,6

Manifestações pela paz 16 31,4 18 35,3 10 19,6 7 13,7

Organizações populares (CDR, FMC) 37 72,6 8 15,7 2 3,9 4 7,8

Sindicatos 4 7,8 5 9,8 31 60,8 11 21,6

Fonte: Dados da pesquisa.

Segundo a percepção dos próprios universitários, a parti-
cipação política dos jovens cubanos é boa ou excelente para 
49% dos estudantes, sendo que apenas 8% considerou-a como 
pouca ou ruim (Gráfico 3.5). Este dado confirma, em parte, as 
considerações já expostas anteriormente, quanto ao alto índice 
de engajamento dos jovens caribenhos em instâncias institucio-
nalizadas de participação.
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Gráfico 3.5 – Participação política dos jovens, na perspectiva dos estudantes da UHo

Fonte: Dados da pesquisa.

Ainda no que diz respeito às compreensões acerca da 
política, a tabela a seguir apresenta o grau de concordância dos 
jovens universitários diante de uma série de afirmações relacio-
nadas a essa dimensão. Não obstante à crise e as dificuldades 
econômicas pelas quais vem passando a população cubana, os 
jovens parecem apresentar uma visão positiva sobre os rumos 
da política no país – assertiva que obteve índice de concordância 
de quase 60%. A afirmação que mais se destaca, pelo alto grau 
de aceitação, é aquela que enfatiza o protagonismo dos jovens 
no engajamento em causas sociais, humanitárias ou políticas 
(83,4%). Ao lado dessa assertiva, os universitários também 
concordam em grande medida que as redes sociais podem 
contribuir com esse engajamento (83,2%), embora seja neces-
sário destacar que, em Cuba, é baixo o percentual da população 
que possui o livre acesso à rede mundial de computadores.
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Tabela 3.9 – Índice de concordância dos jovens da UHo quanto a temáticas 
relacionadas à política

Assertiva
Índice de 

concordância (%)

Tenho uma visão positiva sobre os rumos da política no país 58,0

Minhas ações podem colaborar com a melhoria da situação política do 
país

61,3

Estou interessado(a) em me engajar numa causa social, humanitária 
ou política

83,4

As redes sociais possibilitam o engajamento em causas humanitárias, 
políticas ou sociais

83,2

O curso que escolhi tem contribuído para modificar minhas 
concepções políticas

63,6

Fonte: Dados da pesquisa.

Os dados na sequência apresentam as compreensões dos 
jovens cubanos acerca da dimensão da religião, iniciando pela 
distribuição quanto ao pertencimento religioso dos estudantes, 
na Tabela 3.10. Verificamos que 51% dos participantes declaram 
acreditar em Deus, mas não possuir religião. Além disso, 7,8% 
declaram-se ateus – quantitativo equivalente ao de jovens cató-
licos. Dentre os estudantes que afirmam um pertencimento reli-
gioso, o quantitativo mais expressivo é o de evangélicos, que 
representam 15,7% dos participantes – embora, nesse caso, 
trata-se de diferentes denominações.
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Tabela 3.10 – Pertencimento religioso dos jovens da UHo5

Religião Qtd. UHo (%)

Acredito em Deus, mas não tenho religião 26 51,0

Evangélica 8 15,7

Ateu, não creio em Deus 4 7,8

Católica Apostólica Romana 4 7,8

Afro-cubana 3 5,9

Espírita 1 2,0

Testemunha de Jeová 1 2,0

Sem resposta 4 7,8

Total geral 51 100,0

Fonte: Dados da pesquisa.

No que tange à religião, a realidade de Cuba destoa em 
grande medida do restante dos países latino-americanos – nos 
quais a influência da Igreja Católica é marcante. Esta constatação 
evidencia a relação conflituosa que se construiu entre o Estado 
cubano e a Igreja Católica após a Revolução de 1959, período 
quando também se estabeleceu no país o ateísmo, que 
orientou a Constituição e o Partido Comunista Cubano até 1992 
(BOBES, 2000; DOMÍNGUEZ; DOMÍNGUEZ, 2001). Mesmo em 
face a este cenário, pesquisas vêm indicando um processo de 
reavivamento da religião em Cuba, em especial em resposta ao 
período de instabilidades vivenciado pelo país (PERERA; CRUZ, 
2009), de modo que a dimensão religiosa começa a despontar 
como um elemento relevante na constituição identitária dos 
jovens cubanos. Trata-se, no entanto, em muitos casos, de uma 

5. Foram agrupadas no pertencimento evangélico quatro denominações religiosas, distribuídas da seguinte 
forma, observando a ordem decrescente no quantitativo de participantes: Igreja Batista (3); Igreja Assembleia 
de Deus (3); Igreja Deus é Amor (1); Igreja Metodista (1).
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religiosidade não necessariamente institucional, mas de caráter 
utilitário, na busca pela solução de problemas cotidianos, e 
não pela adesão completa a uma Igreja, conferindo maior 
flexibilidade e liberdade na vinculação (RAMÍREZ CALZADILLA; 
PEREZ, 1997).

Dentre as motivações que influenciaram a escolha pela 
religião/crença dos jovens universitários da UHo, destacam-se 
os motivos pessoais (35,3%) e a família (29,4%). Ainda, mais de 
60% declaram nunca ter mudado de opção quanto à (não) vincu-
lação religiosa, embora 13,7% afirmam ter mudado pelo menos 
uma vez – quantitativo significativo, quando consideramos que 
menos de 35% dos participantes assumem uma filiação reli-
giosa. O tempo de pertencimento dos participantes à religião/
crença atual é expressa na Tabela 3.11.

Tabela 3.11 – Tempo de pertencimento dos jovens da UHo à religião/crença atual

Desde quando você tem essa opção? Qtd. %

Desde que nasci 15 29,4

Há mais de 10 anos 12 23,6

Antes de iniciar este curso de Graduação e há menos de 10 anos 7 13,7

Depois que ingressei neste curso de Graduação 2 3,9

Não respondeu 15 29,4

Total 51 100,0

Fonte: Dados da pesquisa.

Considerando a frequência dos jovens em encontros 
ou atividades vinculadas à sua religião/crença (Tabela 3.12), 
podemos constatar que a maioria participa apenas eventual-
mente, ou não participa, sendo que esses dois casos somam 
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51% da amostra. Assim, apenas cerca de 20% dos jovens 
universitários declaram participar diária ou semanalmente das 
atividades vinculadas à sua religião/crença.

Tabela 3.12 – Frequência de participação dos jovens da UHo em encontros ou 
atividades vinculadas à religião/crença

Com que frequência participa? Qtd. %

Diariamente 4 7,8

Semanalmente 7 13,7

Mensalmente 0 0,0

Eventualmente/Anualmente 14 27,5

Não participo 12 23,5

Não respondeu 14 27,5

Total 51 100,0

Fonte: Dados da pesquisa.

A seguir, apresentamos o posicionamento dos jovens 
diante de algumas afirmações relacionadas à dimensão reli-
giosa. A assertiva cujo índice de concordância foi mais significa-
tivo refere-se à valorização da fé e da crença, e não da religião 
em si (70,2%). Considerando o grau de concordância com as 
demais afirmações, é possível destacar que, ao que parece, a 
dimensão religiosa faz parte da vivência dos jovens, mas não 
se configura como elemento nem indispensável e nem determi-
nante na constituição de suas identidades.
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Tabela 3.13 – Índice de concordância dos jovens da UHo quanto a temáticas 
relacionadas à religião

Assertivas
Índice de 

concordância (%)

Ter fé e crenças é mais importante que ter religião 70,2

Sinto que um ser superior dá sentido à minha vida 54,9

A vivência junto à religião contribuiu para minha formação humana 52,3

A religião é importante para o país 53,6

Apenas a minha religião/crença é a verdadeira 34,0

Gostaria de frequentar outras religiões 26,1

A concorrência entre as religiões por fiéis me faz questionar se alguma 
delas tem a verdade

39,2

As pessoas devem ter só uma religião/crença e seguir suas 
orientações

52,9

Minha religião/crença me motiva a me engajar na transformação da 
sociedade

44,9

A religião e a política devem atuar juntas para resolver problemas 
sociais

66,3

Fonte: Dados da pesquisa.

Ainda quanto aos dados da Tabela 3.13, destacamos as 
duas últimas afirmações, que buscam evidenciar o posicio-
namento dos jovens quanto às possíveis inter-relações entre 
as dimensões política e religiosa. Podemos perceber que, na 
compreensão dos universitários cubanos, as motivações para 
o engajamento na transformação da sociedade não provêm da 
religião/crença (44,9% de concordância), embora acreditem em 
certa medida que religião e política devam atuar conjuntamente 
na resolução de problemas da sociedade (66,3%).

Finalmente, o Gráfico 3.6 apresenta o grau de concor-
dância dos jovens estudantes com o posicionamento de seus 
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pais e mães, diante de temáticas vinculadas à política, à religião 
e à sexualidade:

Gráfico 3.6 – Concordância dos jovens da UHo com o posicionamento de seus 
pais e mães

Fonte: Dados da pesquisa.

De forma geral, os dados expressam alto grau de concor-
dância (cerca de 80%) entre o posicionamento dos jovens e de 
seus pais e mães nas três temáticas em pauta, havendo poucas 
diferenças neste sentido, no que diz respeito à dimensão da 
política, da religião e da sexualidade.

Unespar e UHo: aproximações e distanciamentos nas compreensões 
de jovens universitários

Ao analisarmos as compreensões de jovens da Unespar 
e da UHo acerca da religião e da política, podemos identificar 
algumas aproximações e distanciamentos.
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O Gráfico 3.7 apresenta o comparativo quanto ao índice 
de confiança dos estudantes brasileiros e cubanos nas insti-
tuições. Em primeiro lugar, vale ressaltar que, dentre os jovens 
estudantes de ambos os países, a Universidade é a instituição 
que merece destaque, sobre a qual os participantes atribuem 
maior credibilidade.

Como é possível perceber, os jovens da UHo expressam 
maior confiança em quase todas as instituições – Governo, 
Políticos, Democracia, Polícia, Justiça, Universidade, Meios de 
Comunicação – à exceção da Religião, que, para os jovens 
brasileiros, apresenta-se ligeiramente mais alta.

Gráfico 3.7 – Confiança dos jovens da Unespar e da UHo nas instituições

Fonte: Dados da pesquisa.

No caso do Brasil, fica evidente a baixa credibilidade atri-
buída pelos estudantes às instituições vinculadas à esfera da 
política formal – governo e políticos –, embora a confiança na 
democracia apareça um pouco mais elevada. Os dados do 
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Gráfico 3.8 reforçam a descrença dos jovens brasileiros na situ-
ação política de país, que fica bem abaixo do índice expresso 
pelos cubanos. Ainda quanto ao comparativo apresentado no 
referido gráfico, ressaltamos a alta disponibilidade de engaja-
mento manifestada pelos estudantes universitários da UHo, em 
comparação aos jovens da Unespar. A despeito do expresso 
distanciamento dos jovens brasileiros em relação à esfera da 
política, é curioso a compreensão de que suas ações podem 
colaborar com a melhoria da situação do país, assertiva que 
representa um dos maiores índices de concordância desse 
grupo de estudantes.

Gráfico 3.8 – Índice de concordância dos jovens da Unespar e da UHo quanto a 
temáticas relacionadas à política

Fonte: Dados da pesquisa.

O Gráfico 3.9, uma vez mais, chama atenção para a dife-
rença no perfil dos dois grupos no que tange a participação 
política. Nesse sentido, o maior engajamento por parte dos 
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jovens cubanos também se destaca quando os próprios sujeitos 
expressam sua percepção. Enquanto 45,1% dos estudantes de 
Cuba consideram como boa a participação política da juven-
tude, o mesmo ocorre com apenas 14,8% dos jovens do Brasil. 
Por outro lado, 38,2% dos brasileiros entendem que a partici-
pação política da juventude é baixa, avaliação que correspondeu 
a apenas 3,9% dos universitários cubanos.

Gráfico 3.9 – Participação política dos jovens, na percepção dos estudantes da 
Unespar e da UHo

Fonte: Dados da pesquisa.

No que se refere ao pertencimento religioso (Tabela 3.14), 
percebemos grandes disparidades no perfil dos dois grupos de 
estudantes, da Unespar e da UHo. Enquanto a maioria (55,9%) 
dos jovens brasileiros são católicos, em Cuba mais de 50% 
declara acreditar em Deus, mas não ter religião. Ainda dentre 
os estudantes cubanos, percebe-se uma forte influência das 



Política e religião na compreensão dos jovens universitários

92

religiões de matriz africana, o que quase não ocorre no Brasil, 
talvez decorrente da histórica perseguição de tais expressões 
religiosas por parte da Igreja Católica e, mais recentemente, 
de determinados grupos evangélicos (PRANDI, 2003). Outra 
diferença refere-se ao percentual de jovens cubanos que se 
declaram ateus, representando mais que o dobro dessa parcela 
no Brasil, influenciados, certamente, pelo ateísmo de estado 
vigente no país caribenho desde a Revolução de 1959 (BOBES, 
2000; DOMÍNGUEZ; DOMÍNGUEZ, 2001).

Tabela 3.14 – Pertencimento religioso dos jovens da Unespar e da UHo (%)

Religião Unespar UHo

Católica 55,9 7,8

Evangélica 22,5 15,7

Crê em Deus, mas não tem religião 10,6 51,0

Ateu 3,8 7,8

Espírita 2,1 2,0

Não determinada / Múltiplo pertencimento 2,1 0,0

Agnóstico 0,9 0,0

Matriz africana 0,4 5,9

Testemunha de Jeová 0,4 2,0

Outros / Sem resposta 1,3 7,8

Total 100 100

Fonte: Dados da pesquisa.

Ainda quanto à dimensão da religião, o Gráfico 3.10 
apresenta o comparativo do posicionamento dos jovens da 
Unespar e da UHo diante de algumas assertivas. De maneira 
geral, percebemos que a esfera da religião/religiosidade 
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parece ser mais presente na constituição da subjetividade dos 
estudantes brasileiros do que dos cubanos. Isso não significa 
dizer, contudo, que haja uma aversão à religiosidade por parte 
dos jovens de Holguín, mesmo diante do ateísmo oficial e da 
ocorrência, na história recente do país, de diversos conflitos 
envolvendo as Igrejas e o Estado.

Gráfico 3.10 – Índice de concordância dos jovens da Unespar e da UHo quanto a 
temáticas relacionadas à religião

Fonte: Dados da pesquisa.

Em síntese, o que podemos perceber é uma grande dife-
rença nas compreensões dos jovens da Unespar e da UHo no 
que diz respeito às dimensões da política e da religião. Os jovens 
cubanos parecem mais próximos, ativos e confiantes nas instân-
cias políticas (formais) de seu país, enquanto que os brasileiros 
expressam distanciamento e ceticismo em relação ao Estado e 
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as demais esferas da política – não obstante valorizam a demo-
cracia e acreditam que suas ações podem fazer a diferença na 
situação do país.

Já no que diz respeito à religião, enquanto que os 
estudantes cubanos manifestam certa indiferença e maior 
desfiliação religiosa, o grupo de universitários brasileiros apre-
senta-se bastante próximo desta dimensão, que parece fazer 
parte, em grande medida, de sua sociabilidade e da consti-
tuição de suas identidades.
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Os jovens que chegam às Universidades trazem consigo as 
marcas dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais 
de seu tempo. Mesmo que apresentem características comuns, 
também possuem singularidades definidas pelo meio, ideias e 
experiências vividas. A partir de suas trajetórias, como eles signi-
ficam e quais são suas compreensões acerca da noção desen-
volvimento? Esse é o mote principal desse capítulo, no qual 
discutiremos os dados obtidos junto à etapa de Investigação 
Apreciativa realizada com os estudantes da Unespar e da UHo.

O método de Investigação Apreciativa envolve o desen-
volvimento de quatro fases: descobrimento, sonho, projeto e 
destino. Na etapa de descobrimento, foi aplicado um questionário 
para que os estudantes pudessem apresentar suas concepções 
acerca do conceito de desenvolvimento. Já no sonho, foram 
instigados a imaginar o desenvolvimento sustentável de acordo 
com seus desejos. Na fase de projeto, buscaram materializar 
suas compreensões em uma perspectiva de futuro e, no destino, 
buscaram planejar ações que seriam necessárias para alcançar 
o desenvolvimento sustentável. As quatro fases foram realizadas 
ao longo de três encontros em cada turma/Universidade.

Participaram das etapas da Investigação Apreciativa os 
estudantes dos cursos de História, Geografia e Economia da 
Unespar e da UHo, que foram organizados em equipes conforme 
mostra o quadro a seguir:
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Tabela 4.1 – Equipes de estudantes dos diferentes cursos da Unespar e da UHo

Cursos
Equipes

Unespar UHo

História 3 3

Geografía 4 4

Economia 8 11

Fonte: Dados da pesquisa.

Ao final do trabalho com as equipes, na intenção de ampliar 
o conhecimento acerca das compreensões dos jovens, foram 
realizadas entrevistas com 10 estudantes, sendo 5 de cada uma 
das Universidades, na qual foram questionados acerca de suas 
concepções sobre desenvolvimento, se acreditavam ou não no 
desenvolvimento sustentável e por quê.

Noções de desenvolvimento: múltiplas dimensões

O desenvolvimento é uma categoria complexa, por seu 
caráter multidimensional, e abarca as relações sociais, culturais, 
econômicas, ambientais e de poder. É compreendido a partir 
de elementos heterogênicos inseparáveis, que apresentam 
o paradoxo do uno e do múltiplo, além de traços inquietantes 
do enredado, do inextricável da desordem, da ambiguidade e 
incerteza (MORIN, 1994). O desenvolvimento não pode mais 
ser estudado como um constructo simples e linear, e trata-se 
de um desafio que não pode ser abordado a partir de uma 
limitada ótica disciplinar. Todos os olhares disciplinares – 
desde a física, a biologia, a sociologia ou a história – possuem 
aportes importantes para a compreensão dessa categoria, mas 
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isoladamente, disciplinarmente, são insuficientes para entender 
o problema em sua complexidade, assim como para atuar na 
busca por sua resolução (BERTONI et al., 2011). Assim, a noção 
de desenvolvimento é complexa, profundamente axiológica, 
multidimensional, construtivista e, em sua essência, intangível, 
de modo que entendê-la requer enfoque holísticos, sistêmicos e 
recursivos (BOISIER, 2007).

As raízes do conceito de desenvolvimento já estavam 
implícitas nas ideias de muitos dos pensadores da ilustração e 
mais especificamente nas obras dos economistas clássicos. A 
obra de Adam Smith, em que aparece sua preocupação pelas 
riquezas das nações, e a de Karl Marx, com sua dialética mate-
rialista que conduziria a uma sociedade sem explorados nem 
exploradores, são exemplos de como a reflexão sobre o futuro 
e o bem-estar da humanidade ocupava um lugar destacado em 
seus postulados teóricos (BERTONI et al., 2011).

Para Petit (2013), a noção de desenvolvimento econômico 
nasce depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Na 
opinião dos teóricos do desenvolvimento, o estudo das econo-
mias subdesenvolvidas exigia um instrumental distinto do criado 
por e para a análise das economias desenvolvidas, como uma 
reflexão teórica independente, como resultado da especificidade 
estrutural dos países menos desenvolvidos.

Inicialmente, o desenvolvimento é identificado como cres-
cimento econômico, referente a um aumento do valor dos bens 
e serviços produzidos por uma economia durante um período 
de tempo, sendo sua medição, em geral, realizada a partir 
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da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Estes 
indicadores têm sido objeto de críticas, por não considerarem 
aspectos como a desigualdade, os custos do crescimento, a 
renda monetária, as mudanças na população, entre outros 
que costumam ser relevantes nos países menos desenvol-
vidos (GALINDO, 2011). É fato que surgiram diferentes teorias 
do desenvolvimento cuja ênfase foi posta no crescimento 
econômico. No entanto, a crise do capitalismo e os problemas 
ambientais que começaram a padecer sobre a humanidade 
têm tornado visíveis os limites desta concepção economicista. 
O Clube de Roma, em 1971, começa a divulgar a impossibili-
dade de que o planeta possa assumir um crescimento ilimitado, 
inclusive ancorado na ideia do esgotamento dos recursos natu-
rais não renováveis. Começa a se difundir a ideia do desenvol-
vimento sustentável, que emerge a partir das investigações das 
Nações Unidas sobre a crise ambiental. É assim que, em 1987, 
o relatório “Nosso Futuro Comum” expõe as ideias fundamentais 
desta nova perspectiva de desenvolvimento, e nele se expressa: 
“Está nas mãos da humanidade fazer que o desenvolvimento 
seja sustentável, quer dizer, garantir que satisfaça as necessi-
dades do presente sem comprometer a capacidade das futuras 
gerações” (BRUNTLAND, 1987).

O relatório Brundtland fundamentou o conceito de desen-
volvimento sustentável e o institucionalizou, conseguindo que 
ultrapassasse os limites puramente acadêmicos e passasse ao 
espaço político (DÍAZ; GÓMEZ, 2013). É indiscutível que o tema 
do desenvolvimento sustentável é um dilema que a sociedade 
atual enfrenta, pelas complexas inter-relações que se produzem 
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entre o natural, o social, o cultural, o tecnológico, o institucional e 
o econômico, que se entrelaçam e se sobrepõem, o que complica 
a problemática do desenvolvimento (GÓMEZ-SAL, 2013). Tal 
entendimento possui críticos e defensores e, mesmo que estes 
discordem em questões pontuais, geralmente convergem ao 
explicar a necessidade de que o desenvolvimento melhore a 
qualidade de vida para toda a população, por meio do equilíbrio 
entre as dimensões econômica, social e ambiental. Com isso, 
podemos concluir que, apesar das críticas à noção de desen-
volvimento sustentável, é possível afirmar que este possui uma 
visão multidimensional, que corresponde às necessidades do 
mundo atual.

As práticas humanas e a análise a partir de várias disciplinas 
também têm contribuído para as concepções sobre desenvol-
vimento. Desde a década de 1980, começa a se enfatizar o 
desenvolvimento humano, que, para Rey (2002), vincula-se ao 
fortalecimento de determinadas capacidades relacionadas com 
toda a gama de coisas que um ser humano pode ser e fazer em 
sua vida, na possibilidade de que todas as pessoas aumentem 
sua capacidade de forma plena e deem o melhor uso em todos 
os âmbitos, seja cultural, econômico ou político.

Para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD, 1990), a verdadeira riqueza de uma nação está em 
sua população, e o principal objetivo do desenvolvimento é criar 
um ambiente propício para que os seres humanos desfrutem 
de uma vida prolongada, saudável e criativa. É um processo no 
qual se ampliam as oportunidades dos indivíduos que podem 
ser infinitas e mudar com o tempo. Embora esta possa parecer 
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uma premissa óbvia, é fato que tem sido deixada em segundo 
plano, devido às preocupações voltadas ao acúmulo de bens de 
consumo e riquezas financeiras.

Em parte, é possível identificar que a noção de desenvolvi-
mento humano tem passado do mundo das ideias à prática das 
políticas internacionais, na qual o PNUD tem desempenhado 
um papel chave na institucionalização e mediação do Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). A visão humana do desenvol-
vimento considera empoderar as pessoas para que estas se 
envolvam e participem, considerando o progresso de maneira 
equilibrada e justa, e combinando princípios de equidade, efici-
ência e sustentabilidade (TESANOS et al., 2013).

As crises econômicas e ambientais que vêm sendo enfren-
tadas por diversas nações na contemporaneidade, obrigaram 
a buscar novas formas de mobilização do potencial humano, 
de modo que tudo parece indicar que é inútil olhar para trás 
e recompor o obsoleto. É necessário imaginar outras formas 
de desenvolvimento que superem as formas anteriores, e esse 
esforço por propor um desenvolvimento alternativo tem desem-
bocado em múltiplas propostas, como a do desenvolvimento 
local (AROCENA, 2002).

O desenvolvimento local promove a descentralização 
pela debilidade dos governos nacionais e enfatiza nas 
potencialidades do território, o que, para Boisier (2010), é o lugar 
onde se expressam as práticas sociais, a relação da sociedade 
com seu espaço em um momento e contexto dado. O enfoque 
territorial do desenvolvimento implica reconhecer a apropriação 
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do espaço geográfico como um fenômeno essencial do próprio 
processo de desenvolvimento, sendo que o território é uma 
forma de sistema complexo (DELGADO, 2007).

As decisões sobre as estratégias de desenvolvimento nos 
territórios podem ser tomadas a partir do local ou de qualquer 
outro nível, como nacional ou internacional. O desenvolvimento 
local ocorre quando as estratégias se desenham nas localidades, 
com o propósito de potencializar o desenvolvimento destes 
espaços, em uma prática que persegue a auto-organização e 
o bem-estar social, e pretende situar como ponto central o ser 
humano e os interesses coletivos (JUÁREZ, 2013).

Segundo Segrelles (2015), o desenvolvimento local é a 
vontade de atores sociais políticos e econômicos em intervir 
de maneira ativa no desenvolvimento de seus territórios. Para 
ter êxito, requer indicadores quantitativos e qualitativos, sendo 
necessário valorizar a construção do capital social e institu-
cional, e aproximar a compreensão das dimensões técnicas, 
social, institucional, política e cultural (ALBUQUERQUE, 2004).

Por fim, parece correto afirmar que a noção de 
desenvolvimento é um termo que tem muitos adjetivos, que 
pretendem captar diferentes dimensões, como: desenvolvimento 
econômico, desenvolvimento político, desenvolvimento 
social, desenvolvimento local, desenvolvimento sustentável, 
desenvolvimento humano. Se para alguns autores (BERTONI 
et al. 2011), a multiplicidade de adjetivos pode expressar certa 
debilidade das ciências sociais, tendemos a entender que tais 
variações e nuances conceituais se devem à sua complexidade 
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e às diversas inter-relações que se requer para que ele se efetive. 
Concordamos que se trata de um conceito multidimensional, que 
deve ter uma abordagem interdisciplinar, sendo uma definição 
ainda em construção, uma vez que se nutre da prática social 
que se transforma constantemente, por seu dinamismo. Aliás, a 
análise empírica das compreensões juvenis dos estudantes da 
Unespar e da UHo vêm, de alguma forma, ratificar tais variações 
conceituais, como veremos a seguir.

A dimensão econômica do desenvolvimento vista na perspectiva dos 
estudantes da Unespar e da UHo

A economia é uma das dimensões essenciais do desen-
volvimento, tendo sido o crescimento econômico associado ao 
desenvolvimento já nos anos 1940. Para Petit (2013), a primeira 
obra sobre desenvolvimento foi o livro de Arthur Lewis (1959), “A 
teoria do desenvolvimento econômico”, cujo objetivo era o de 
incrementar a renda e a produção per capita, pois a população 
crescia muito, e tal crescimento deveria ser também acompa-
nhado pelo aumento da renda nacional e do Produto Interno 
Bruto (PIB).

Como vimos, os fatores econômicos não são os únicos – e 
talvez nem os mais importantes – que intervêm nos processos de 
desenvolvimento. No entanto, ainda que o termo desenvolvimento 
tenha alcançado uma concepção mais abrangente, a dimensão 
econômica ainda é, por vezes, considerada preponderante 
em relação a outras dimensões, não só no campo das ideias, 
mas também na prática capitalista. Por este motivo, indagamos 
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acerca da percepção dos estudantes universitários com relação 
ao tema, considerando a relevância de suas concepções, uma 
vez que a eles corresponde o futuro.

Podemos dizer que a dimensão econômica do desenvolvi-
mento possui diversos componentes, abordados por diferentes 
autores, que reconhecem como sendo os elementos princi-
pais: os recursos naturais, os recursos humanos capacitados, 
as mudanças tecnológicas e inovação e a formação de capital. 
Neste sentido, a economia cresce porque os trabalhadores têm 
cada vez mais instrumentos para seu trabalho (mais capital), 
maior conhecimento, o que os faz mais produtivos (capital 
humano), e aumento da produção pela inovação e o avanço das 
tecnologias (ANTÚNEZ, 2011).

A formação de capital, os recursos naturais e os recursos 
humanos capacitados são considerados os fatores básicos da 
produção, um dos aspectos essenciais do crescimento econô-
mico. No entanto, a critério da Zona Econômica (2007), nos 
últimos séculos, a fonte mais dinâmica de mudança econômica 
e de desenvolvimento tem sido aquela constituída por meio das 
inovações tecnológicas: há 100 anos, por exemplo, não existiam 
o automóvel, o avião, o rádio e nem a televisão, para não citar 
os computadores.

Segundo Boisier (3007), pode-se dizer que todo sistema 
socioeconômico busca três objetivos: o aumento sistemático 
da capacidade de produção de bens e serviços, uma certa 
estabilidade social que viabilize o processo de economia 
e inversão, e um terceiro objetivo que é a manutenção da 
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soberania territorial, condição básica para a permanência de 
um Estado Nacional. Este autor acrescenta ainda que tem 
faltado originalidade às políticas públicas latino-americanas 
para o desenvolvimento.

A expansão da produção constitui o suporte material do 
desenvolvimento, sendo relacionada tanto à crescente acumu-
lação de capital físico como ao contínuo aumento do contin-
gente de recursos humanos funcionais às necessidades do 
sistema econômico, o que facilita a sistemática elevação da 
produtividade, sua maior difusão e generalização. Na opinião 
da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL, 2000), para que o crescimento econômico se sustente 
na América Latina, a criatividade econômica é um dos compo-
nentes que adquire uma importância estratégica.

O bem-estar e a qualidade de vida são uma aspiração para 
os povos latino-americanos. Segundo o PNUD (2015), continuam 
existindo importantes desafios, como a pobreza persistente e a 
desigualdade opressiva. Além disso, é ainda desperdiçado um 
vasto potencial humano, situação que afeta de maneira especial 
aos jovens, às mulheres e a outras pessoas que possam estar 
marginalizadas. O desenvolvimento deve centrar-se nas riquezas 
das vidas humanas, e não só nas riquezas da economia.

Em nossa investigação, ao enfocarmos a percepção dos 
jovens universitários acerca dos elementos da dimensão econô-
mica do desenvolvimento, temos como objetivo analisar quais 
os aspectos que os estudantes mais visibilizam, e que relação 
possuem com o contexto em que habitam. Também buscamos 
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comparar as semelhanças e diferenças entre as compreensões 
dos estudantes em ambas Universidades, no Brasil e em Cuba.

Ao indagarmos os estudantes da Unespar, Campo Mourão 
sobre os componentes que favorecem o desenvolvimento 
econômico, não existiu consenso entre os participantes, que 
colocaram os seguintes aspectos de maneira dispersa: trabalho, 
capital, renda, tecnologia, indústria, emprego, investimentos e 
desenvolvimento, PIB, política fiscal, impostos, produção, agri-
cultura e recursos naturais. Os elementos mais visíveis foram: 
tecnologia, emprego, indústria e investimentos (Gráfico 4.1).

Gráfico 4.1 – Elementos econômicos que contribuem ao desenvolvimento, 
identificados pelos estudantes da Unespar

Fonte: Dados da pesquisa. 

Como se observa no gráfico, o elemento mais conside-
rado pelos estudantes brasileiros foi a tecnologia. Ainda que 
seja difícil afirmar que este é o aspecto que mais dinamiza a 
economia, pois são vários fatores que intervêm, sem dúvida as 
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tecnologias constituem um fator importante no desenvolvimento. 
O segundo elemento mais visível é o emprego, que também é 
relevante, pois sua existência está relacionada com a produção 
de bens e serviços, os investimentos e geração de renda, estas 
últimas também reconhecidas pelos jovens.

Algumas equipes mencionaram o emprego e outras o 
trabalho. Não sabemos se para os estudantes o sentido é o 
mesmo, pois não se indagou a respeito, mas as equipes que 
colocaram emprego não mencionaram trabalho, e vice-versa. 
Para o PNUD (2015), trabalho é mais amplo que emprego, pois 
este último não inclui muitos tipos de trabalho que têm impor-
tantes implicações para o desenvolvimento humano, como o 
trabalho de cuidados, o voluntário, o criativo, entre outros.

Ao realizar a análise por cursos, buscamos verificar se os 
estudantes contemplavam os quatro elementos que, segundo 
vários autores, são constituintes da dimensão econômica 
do desenvolvimento: recursos naturais, recursos humanos 
capacitados, mudanças tecnológicas e inovação, e formação de 
capital. Os estudantes do curso de Economia só consideraram 
dois elementos, tecnologia e capital, mas mencionaram os 
demais. Os estudantes de Geografia consideraram unicamente 
a tecnologia, e os de História colocaram dois aspectos: capital 
e recursos naturais. Nenhuma das equipes fez menção aos 
recursos humanos capacitados, o que demonstra a não 
existência da inter-relação entre crescimento econômico e 
desenvolvimento humano, ainda que algumas equipes puseram, 
dentre os fatores econômicos, a educação, a geração de renda 
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igualitária e o bem-estar social – o que mostra que alguns estão 
atentos à dimensão humana.

Quanto aos estudantes da UHo, ao referir-se à dimensão 
econômica, a maioria das equipes afirmaram que a indústria e o 
turismo eram os elementos que mais contribuíam (Gráfico 4.2).

Gráfico 4.2 – Elementos econômicos que contribuem para o desenvolvimento, 
identificados pelos estudantes da UHo

Fonte: Dados da pesquisa.

Os estudantes cubanos visualizaram mais a indústria e o 
turismo, e também se referiram ao investimento estrangeiro, os 
recursos naturais e a tecnologia. Uma das equipes de Biologia-
Geografia afirmou: “O turismo é o principal fator que ajuda o 
país a caminhar para um futuro próspero, os recursos naturais, 
como o níquel e cobre, são imprescindíveis para a construção 
de moradias e outros fatores que contribuem para o progresso 
da economia”.

Quando se solicitou aos estudantes que sonhassem a 
partir da dimensão econômica do desenvolvimento, as exposi-
ções dos brasileiros foram as que seguem:
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• Que o Brasil se torne polo mundial na agricultura e 
agropecuária, já que temos quantidades de terra 
disponível para a produção.

• Melhor distribuição de renda, com políticas de desen-
volvimento de longo prazo melhor elaboradas, a fim 
de garantir evolução contínua e disponibilidade de 
benefícios à população por mais tempo.

• Que as pessoas tenham emprego com salários que 
atendam às necessidades básicas, maior circulação 
do dinheiro no comércio; que o país tenha tecnologia 
de ponta e desenvolvimento sustentável; que o Real 
seja valorizado na bolsa de valores; aumento das 
exportações, sistema de transporte eficiente e que 
as pessoas tenham acesso à educação, cultura, boa 
alimentação e moradia.

• Que o Brasil possa viver de suas riquezas, que 
a produção não seja somente para exportar, que 
as riquezas sejam distribuídas no país e que os 
pequenos produtores de agricultura família sejam 
respeitados e financiados.

Já os estudantes cubanos, em seus sonhos, pronuncia-
ram-se por:

• Uma economia mais desenvolvida que garanta as 
necessidades básicas.

• Melhores salários para os trabalhadores e que 
os artigos de necessidade básica tenham preços 
acessíveis.
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• Maior avanço tecnológico em todos os ramos da 
economia.

• Que se elimine o bloqueio econômico imposto 
pelos Estados Unidos por mais de 50 anos, que tem 
causado danos ao desenvolvimento do país.

Nos sonhos, os estudantes escreveram suas aspirações, 
refletindo os problemas que mais lhes preocupam, como os salá-
rios, o acesso ao emprego, uma melhor distribuição de renda. 
Manifestaram seus desejos de que seus países alcancem níveis 
mais altos de desenvolvimento, e, em suas visões, não só refle-
tiram elementos econômicos, mas também sociais, de modo 
que parecem compreender que o propósito do crescimento 
econômico é o bem-estar humano.

Tabela 4.2 – Semelhanças e diferenças nas percepções dos estudantes da 
Unespar e UHo sobre a dimensão econômica do desenvolvimento

Semelhanças
Diferenças

Unespar UHo

Os estudantes de ambas as 
Universidades não mencionaram os 
recursos humanos capacitados como 
um componente do desenvolvimento 
econômico.

O elemento mais 
considerado entre 
os componentes 
econômicos foi a 
tecnologia.

O elemento mais 
considerado entre 
os componentes 
econômicos foi a 
indústria.

Em ambos os países, sonharam com 
o aumento dos salários para garantir 
melhores condições de vida; também 
aspiram a um maior desenvolvimento 
tecnológico.

Sonham o 
desenvolvimento 
a partir de suas 
riquezas.

Sonham que se elimine 
o bloqueio econômico 
dos Estados Unidos 
para que o país possa 
se desenvolver. 

Fonte: Dados da pesquisa.
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Ao analisar o expressado pelos estudantes de ambas as 
Universidades sobre a dimensão econômica, podemos observar 
semelhanças e diferenças (Tabela 4.2), dadas pelas caracterís-
ticas do contexto em que vivem. Os cubanos têm uma economia 
socialista caracterizada pelo planejamento e marcada pela 
escassez, e por isso apostam no desenvolvimento da indústria e 
no turismo como setores que podem dinamizar a economia. Já 
os brasileiros vivem em uma economia capitalista com melhor 
pujança econômica, mas com muitas assimetrias sociais, por 
isso aspiram a uma melhor distribuição de renda.

Ao perguntar na entrevista se consideravam a dimensão 
econômica como sendo a mais importante, houve critérios 
diferentes entre os estudantes das duas Universidades. No caso 
dos cubanos, 50% dos entrevistados consideraram que não, 
expressando que todas as dimensões são importantes para que 
se produza o desenvolvimento, e outros 50% manifestaram que 
sim, que a dimensão econômica era a mais relevante – o que 
ocorreu no caso de 63% dos estudantes brasileiros entrevistados.

Os estudantes de ambas Universidades visibilizam entre os 
componentes econômicos do desenvolvimento a tecnologia, em 
coincidência com vários autores que a consideram um elemento 
dinamizador da economia. Compreendemos que os estudantes 
veem neste elemento um importante fator de mudança e, além 
disso, os jovens mostram um interesse especial pelas tecnolo-
gias, a qual é apreciada em seu vínculo generalizado com as 
tecnologias da informação e as comunicações.
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A dimensão social do desenvolvimento vista pelos estudantes da 
Unespar e da UHo

A dimensão social do desenvolvimento pode ser compa-
rada às concepções sobre o desenvolvimento humano, já que 
se refere à expansão das necessidades e capacidades, e se trata 
de ampliar as opções para que o ser humano tenha uma vida 
equilibrada, advogando pelo acesso aos serviços sociais básicos 
como saúde e educação, e respaldando uma proteção social 
mais sólida, que inclui a garantia de emprego. Promove uma insti-
tucionalidade justa, que tenha capacidade de resposta e aumento 
da coesão social por meio da equidade de gênero, raça e sexo, 
defendendo a igualdade e a justiça social (PNUD, 2014).

Em relatório publicado pelas Nações Unidas em 1990, 
partiu-se da premissa de que o progresso tem com propó-
sito ampliar as oportunidades das pessoas, centrando-se nas 
riquezas da vida humana, e não só nas da economia (PNUD, 
2015). O desenvolvimento humano é, assim, um processo de 
expansão de liberdade dos indivíduos, não se limitando à asso-
ciação ao crescimento do produto total bruto, já que dependem 
de outros determinantes, como as instituições sociais, os direitos 
políticos e humanos (SEN, 2000).

Para Tezanos et al. (2013), a concepção de desenvolvimento 
humano foi-se enriquecendo, ao considerar um leque amplo de 
dimensões sociais, políticas, culturais e ambientais que deter-
minam o bem-estar das pessoas, o que se relaciona a distintas 
estratégias de progresso nas quais a noção de processo é 
consubstancial. Nesta perspectiva, o desenvolvimento é forjado 
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pelas pessoas, e a apropriação dos benefícios deve ser equita-
tiva, sem distinção de nacionalidade, sexo, etnia, idade, religião 
ou condição física e mental, abordando com justiça os conflitos 
que surgem na comunidade.

O foco do desenvolvimento humano busca encontrar 
novas formas de aumentar o bem-estar das pessoas, sendo 
uma concepção em constante transformação, e cujas ferra-
mentas analíticas devem se adaptar às mudanças que ocorrem 
no mundo. Busca manter a deliberação e o debate, e deixar 
sempre espaço para discussão, uma vez que são as pessoas 
quem, individualmente ou em grupo, dão forma aos processos 
(ONU, 2016). Segundo Gonzáles (2003), para evitar interpre-
tações incorretas, o PNUD esclareceu que o desenvolvimento 
humano não tem se descrito como anti-crescimento, pois lhe 
interessam tanto as capacidades humanas como sua utilização 
produtiva, pontuando ainda seu caráter não setorial, o signifi-
cado da participação real e seu caráter inclusivo.

No âmbito acadêmico, aborda-se acerca da teoria do 
desenvolvimento humano, que, para Picazzo (2012), é susten-
tado no enfoque de capacidades que surgiu de uma reflexão 
hermenêutica sobre a diversidade humana e seus êxitos, da 
crítica a teorias da igualdade de bens, e em pensamentos como 
a teoria da justiça de Rawls e o utilitarismo econômico com o 
que Amartaya Sen configura um novo modelo de justiça social 
e de desenvolvimento com pretensões universais, nas quais as 
capacidades permitem impulsionar a liberdade do ser e fazer do 
ser humano.
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Como apresenta Griffin (2011), o êxito do desenvolvimento 
humano se deve ao poder das ideias a ele subjacentes, bem 
como ao fato de sua institucionalização no seio das Nações 
Unidas. O PNUD, com o apoio de numerosos economistas 
do desenvolvimento experientes e inovadores, contribuiu para 
garantir que o rigor acadêmico não fosse sacrificado nas áreas 
da divulgação. Este organismo internacional regularmente mede 
e quantifica os Índices do Desenvolvimento Humano (IDH), que 
se trata de um indicador sintético dos resultados médios obtidos 
nas dimensões fundamentais do desenvolvimento humano, 
como: ter uma vida longa e saudável, adquirir conhecimentos 
e desfrutar de um nível de vida digno. Tal indicador sintetiza e 
reflete somente uma parte do desenvolvimento humano, já 
que não contempla as desigualdades, a pobreza, a segurança 
humana e nem o empoderamento ONU (2016).

Ainda no debate sobre o desenvolvimento humano, tem se 
enfatizado a cultura, a educação e a equidade como elementos 
fundantes, a relevância na análise destas categorias, seu 
papel e significado para o desenvolvimento. A visão humana 
do desenvolvimento se realiza no contexto da sociedade do 
conhecimento, da expansão da informação e do fortalecimento 
das indústrias culturais globalizadas, com uma importante 
infraestrutura de produção e consumo, elementos que constituem 
o aspecto cultural (BRUNO; GUERRINI, 2011).

Para Rey (2002), a cultura começa a redefinir seu papel 
frente ao desenvolvimento de uma maneira mais ativa, variada 
e complexa, graças às próprias transformações do conceito de 
cultura, que tem se desprendido de sua assimilação das artes. 
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Para o autor, trata-se de uma dimensão que influencia decisi-
vamente em todo processo de desenvolvimento, tanto como 
o fortalecimento institucional, a existência do tecido e capital 
social, assim como a mobilização da cidadania.

Existem posições diferentes em relação a considerar a 
cultura como uma dimensão do desenvolvimento. Para Barbero 
(1999 apud GONZÁLEZ, 2003), a cultura como dimensão tem 
se limitado à incorporação de uma certa humanização do 
desenvolvimento, um remendo que visa encobrir a dinâmica 
invasiva no econômico e ecológico dos modelos hegemônicos 
de desenvolvimento. Acreditamos que a categoria cultura é 
ampla, e pode ser considerada como recurso que impulsiona 
o desenvolvimento, além de traços distintivos espirituais, 
materiais e intelectuais que caracterizam um grupo humano e 
que determinam a construção do desenvolvimento.

Outro elemento importante ao analisar o desenvolvimento 
humano é constituído pela educação, que considera o tipo de 
ser humano que se deve formar e, portanto, o tipo de sociedade 
que se pretende construir. Por esta razão, tem de ser potenciali-
zada por meio da realização das necessidades humanas, para 
o que se requer processos de aprendizagem significativos, ou 
seja, de ambientes de aprendizagem que favoreçam a relação 
harmônica do saber, o saber e o ser das pessoas participantes 
(OSPINA, 2008).

Para Batista (2006), a educação é uma relação social 
presente em todas as atividades da coletividade, e sua rele-
vância tem sido reconhecida pelas sociedades ao longo da 
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história da humanidade. Na atualidade, adquire um significado 
notável, pela denominação da sociedade do conhecimento e da 
informação, traços que destacam a importância contemporânea 
da educação no cotidiano das pessoas e das organizações.

A concepção do desenvolvimento como processo de 
ampliação de capacidades humanas tem reforçado o papel da 
educação, situando-a em um nível igual ao da acumulação de 
riquezas para a consecução do desenvolvimento, uma vez que 
favorece o desenvolvimento humano ao proporcionar as bases 
para que os indivíduos possam desenvolver-se com autonomia, 
a partir de uma formação de valores próprios e do aprendizado 
das habilidades que possam ampliar suas opções de vida 
(TRUEBA, 2012).

A formação de uma nova cidadania para o século XXI 
ressignifica a educação como uma ferramenta estratégica, que 
contribui para a inserção exitosa das pessoas nas mudanças 
aceleradas que se produzem em todas as esferas da vida. Por 
meio dela, é possível estimular a criatividade e exaltar os valores 
comunitários, a solidariedade e a cooperação, necessários para 
a transformação social (ALONSO-JIMÉNEZ, 2011).

No entendimento da Cepal (2000), a educação permite 
incidir simultaneamente na equidade, a qual é considerada 
como mais um dos componentes essenciais do desenvolvi-
mento humano. A equidade é a redução da desigualdade social 
em suas múltiplas manifestações, um elemento fundamental 
para medir a qualidade do desenvolvimento, especialmente na 
América Latina, em que os modelos de desenvolvimento têm se 
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caracterizado pela desigualdade, com disparidade de oportuni-
dades, instabilidade de emprego e baixa renda, em especial no 
caso das mulheres.

O desenvolvimento com equidade implica conjugar deci-
sões das autoridades e práticas coletivas, em consonância às 
mudanças e reajustes estruturais na economia, nas relações 
sociais e no acesso de diferentes setores da população aos 
recursos. É uma perspectiva de médio e longo prazo, e envolve 
mudança nas relações de poder entre atores, pois à medida que 
se impacta de maneira desigual no poder, afeta-se o bem-estar 
de algumas classes e grupos sociais excluídos (VILAS, 2016).

O critério de equidade é intrínseco ao enfoque de 
desenvolvimento humano, ao reconhecer as particularidades de 
cada grupo social e a presença de desigualdades estruturais 
nas sociedades latino-americanas, as que precisam da 
materialização de ações para romper com determinantes 
simbólicos e materiais, na demanda pela igualdade que 
assume as diferenças (PNUD, 2008). Em relação às diferenças 
que geram a inequidade, Usallán (2003) se questiona como 
um desenvolvimento concebido dentro de estruturas que 
condicionam a desigualdade sistêmica pode se transformar em 
desenvolvimento da igualdade humana.

Entendemos que os elementos da desigualdade não só têm 
sido parte constituinte da estrutura social, como estão enraizados 
na cultura popular, motivo pelo qual deve-se descontruir concep-
ções incorporadas na sociedade e transmitidas de geração em 
geração, a fim de aumentar os direitos civis e de cidadania, bem 
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como ampliar a democracia. É assim que as conquistas obtidas 
pelos movimentos feministas ou, em geral, pelas lutas das mino-
rias constituem-se em ritos que intervêm na construção das 
novas narrativas do desenvolvimento (REY, 2002).

Além da cultura, educação e igualdade de oportunidades, 
há outros aspectos que se abordam com frequência quando 
se trata do desenvolvimento humano. É o caso da saúde, que 
é sem dúvida um elemento para fomentar a equidade, sendo 
essencial para impulsionar políticas que buscam elevar a quali-
dade de vida da população. Para a Organização Mundial da 
Saúde (OMS, 2001), o principal desafio que enfrenta nesse setor 
é a superação da inequidade, tanto no estado de saúde como 
no seu acesso, de modo que o enfoque de desenvolvimento 
humano dirige suas estratégias para a formulação de políticas 
que a favoreçam.

A saúde centrada nas pessoas é uma ruptura radical com 
o esquema biologicista, curativo e hospitalário que tem predo-
minado ao longo da história. É um foco baseado nos direitos 
cidadãos e na equidade social, que implica uma nova ética de 
compromisso individual e coletivo, em que o Estado exerce um 
papel fundamental, evitando que o mercado produza inequidades 
e exclusões, pois a saúde da população é um dos indicadores 
que melhor expressa sua qualidade de vida (MATÍAS, 2007).

É certo, por sua vez, que a renda permite, em maior ou 
menor medida, o acesso a serviços de saúde de qualidade, o 
que guarda uma estreita relação com o vínculo empregatício. 
Sem emprego produtivo, portanto, será impossível alcançar 
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o objetivo de atingir níveis de vida digna, integração social, 
econômica, desenvolvimento pessoal e social, de maneira 
que o emprego não se restringe ao aspecto econômico do 
desenvolvimento, mas se relaciona também a outras dimensões 
igualmente relevantes para dar sentido à existência das pessoas 
(PNUD, 2015).

A partir de tais compreensões epistemológicas acerca da 
noção de desenvolvimento humano e seu desencadeamento 
social, procuramos, em nossa investigação, analisar de que 
maneira os jovens estudantes da Unespar e da UHo se relacionam 
com os aspectos mais significativos do desenvolvimento humano, 
como: cultura, educação, saúde, equidade e emprego. Ao aplicar 
a Investigação Apreciativa junto aos universitários, solicitamos 
que ordenassem por nível de prioridade os seguintes aspectos: 
qualidade e acesso à educação, serviços de saúde de qualidade, 
igualdade de gênero, raça e sexo, disponibilidade de emprego, 
casa digna, progresso científico e tecnológico, valores humanos 
e ecológicos, diminuição da droga e violência, cultura criadora de 
identidade e garantia de transporte. Nos aspectos relacionados, 
alguns elementos encontram-se mesclados, incluindo itens que 
não formam parte da concepção de desenvolvimento humano, 
com o propósito de conhecer se os alunos eram capazes de 
identificar e hierarquizar os componentes essenciais do mesmo. 
As equipes, que se constituíram por cursos, selecionaram 
os cinco aspectos que consideraram como prioritários para 
o desenvolvimento, e argumentaram sua seleção, havendo 
heterogeneidade nas respostas.
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De maneira geral, para os universitários brasileiros, a 
ordem de prioridade foi: educação, saúde, progresso científico 
e tecnológico, igualdade de gênero, raça e sexo, assim como 
diminuição da droga e da violência. A maioria das equipes 
coincidiu em dar a primeira colocação para a educação, mani-
festando que a situam em primeiro lugar por ser esta a base 
para o desenvolvimento social e humano (Gráfico 4.3). Assim, 
vimos que os estudantes da Unespar valorizam a educação, o 
que entendemos como algo positivo, pois reconhecem a impor-
tância dela para o desenvolvimento humano. Além disso, a 
encaram como um problema não resolvido no país, pois todos 
os cursos propõem ações a curto prazo para sua solução. Isto 
corresponde com os resultados da pesquisa de Smorigo (2014), 
que apontou a educação como uma das principais preocupa-
ções dos brasileiros.

Gráfico 4.3 – Determinação de prioridades pelos estudantes da Unespar

Fonte: Dados da pesquisa.

No gráfico, apresentamos a análise do nível de prioridade 
outorgado pelos três cursos da Unespar, sendo que todos 
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atribuem o primeiro lugar à educação. No entanto, os estudantes 
dos cursos de História e Economia outorgaram segundo lugar 
para a saúde, enquanto que os participantes de Geografia 
atribuem o segundo lugar à disponibilidade de emprego, 
no caso de 50% das equipes. A terceira prioridade foi para o 
progresso científico e tecnológico. É necessário esclarecer 
que este elemento não está posto dentre os componentes do 
desenvolvimento humano. No entanto, os jovens indicam a 
ciência e tecnologia entre os três elementos mais relevantes, 
o que nos leva a supor o estreito vínculo que mantêm com as 
tecnologias, especialmente com as tecnologias da informação e 
as comunicações, as quais exercem grande relevância na vida 
da juventude.

Na atualidade, é fato que os jovens têm se vinculado às 
tecnologias mais do que qualquer outra das gerações prece-
dentes. Em nossa opinião, é necessário tomar cuidado com a 
supervalorização das tecnologias, de modo que concordamos 
com Espín (2011), ao asseverar que as tecnologias nunca são 
um fim em si mesmas, mas que devem ser um meio, já que 
podem ser positivas desde que sempre integradas aos princí-
pios éticos, que lhes darão seu autêntico sentido.

A cultura é outro componente considerado na concepção 
de desenvolvimento humano. No entanto, os jovens da Unespar 
não a localizaram entre as cinco prioridades, pois 15% a 
colocou em quinto lugar e 5% em segundo, terceiro ou quarto, 
o que sugere que, para estes estudantes, a cultura não é uma 
dimensão essencial para o desenvolvimento. Nos estudos 
sobre o tema, ainda é recente a inclusão deste elemento na 
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análise do desenvolvimento humano, em parte devido à sua 
complexidade, o que justifica sua pouca visibilidade em questões 
de desenvolvimento.

É interessante notar que uma equipe do curso de Geografia 
marcou o primeiro lugar em todos os itens, alegando como justi-
ficativa que não há como escolher apenas um elemento, pois 
todos são chave para o desenvolvimento. A posição da equipe 
parece coerente, e coincide com uma visão do desenvolvimento 
abrangente, segundo a qual o importante não é hierarquizar, 
mas considerar simultaneamente todos os aspectos políticos, 
sociais, econômicos e ambientais como significativos para o 
desenvolvimento, uma vez que se encontram estreitamente 
conectados. É baixa, contudo, a quantidade de estudantes com 
esta visão, evidenciando a necessidade de que tais saberes 
sejam trabalhados nas salas de aula universitárias.

Ao indagar sobre as prioridades a partir da perspectiva 
dos estudantes da UHo, estes tiveram posições divididas. Como 
primeira prioridade, localizaram a saúde (54,5%) e a educação 
(45,5%), e a segunda, de maneira similar, destacou-se a saúde 
(27%) e a educação (18%). Neste sentido, as duas prioridades 
apontadas pelos jovens cubanos foram compartilhadas por 
educação e saúde, embora as maiores porcentagens tenham 
sido alcançadas pela saúde. Na terceira prioridade, não existiu 
consenso, pois foi outorgada indistintamente a igualdade de 
raça, ciência e tecnologia e garantia de transporte.

Na análise por cursos, o comportamento foi diferente no 
caso dos participantes de História, que outorgaram a primeira 
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prioridade à saúde (67% das equipes), à educação indicaram 
a terceira prioridade (33%) e o quarto lugar foi designado à 
disponibilidade de emprego. Quanto ao segundo lugar, apenas 
uma equipe colocou nesta posição a saúde. No curso de 
Biologia-Geografia, outorgaram a primeira prioridade para a 
educação (75%) e na terceira prioridade não houve consenso. 
O curso de Economia atribuiu a primeira prioridade à educação 
(75%) e à saúde (50%), pois umas das equipes atribuiu maior 
prioridade a ambos os elementos. Em segundo lugar, não existiu 
consenso, e na terceira prioridade colocaram disponibilidade de 
emprego (33%). A seguir, o gráfico traz os dados sistematizados.

Gráfico 4.4 – Determinação de prioridades por estudantes da UHo

Fonte: Dados da pesquisa.

Como se observa no gráfico, os estudantes declararam 
a primeira prioridade compartilhada entre saúde e educação, 
mesmo que com porcentagens inferiores às atribuídas à 
disponibilidade de emprego, que situam em terceiro lugar. 
Ao realizar a valorização qualitativa, uma das equipes de 
Biologia-Geografia que indicou a mesma prioridade para 
saúde e educação, expressou: “O progresso educacional tem 
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uma grande importância para o desenvolvimento de qualquer 
país e este deve ser de boa qualidade, todas as pessoas 
têm de ter acesso ao mesmo. Os serviços de saúde são 
imprescindíveis, porque é o que garante a qualidade de vida”. 
Outra equipe afirmou: “Cada um dos temas é importante para 
o desenvolvimento”.

A análise do gráfico mostra também que os estudantes 
de História e de Biologia-Geografia dão especial atenção 
ao emprego. Acreditamos que isto ocorre porque os jovens 
cubanos que estão nos últimos anos do curso de Graduação 
se preocupam por seu futuro ingresso no trabalho. O Ministério 
da Educação Superior de Cuba, por meio de convênios com o 
Ministério do Trabalho e Segurança Social, outorga vagas para 
os graduados e, mesmo que não se cubra a demanda, a expec-
tativa de todos os jovens é de uma garantia de emprego, que, 
no caso da educação e saúde, atende a 100% dos graduados.

Ainda quanto às prioridades, os estudantes cubanos 
atribuem as últimas posições à cultura e, no caso dos estu-
dantes do curso de Economia, nem sequer a colocaram entre 
as prioridades. No entanto, 45% das 11 equipes da UHo que 
participaram da pesquisa situaram atividades culturais no plane-
jamento de ações. Estes jovens tiveram posições contraditórias 
ao situar a cultura nas ações, mas não nas prioridades, de modo 
que consideramos que não a visibilizam como um elemento que 
contribui ao desenvolvimento. A este respeito, concordamos 
com Bruno e Guerrini (2011), que afirmam que a cultura contribui 
para a construção de vínculos e redes, para o fortalecimento 
da trama associativa, como veículo de expressão e articulação 
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de demandas e propostas alternativas, o que facilita o desenho 
de processos de desenvolvimento de capacidades individuais e 
coletivas como núcleo central da identidade.

Em relação à igualdade de gênero, raça e sexo, a maioria 
das equipes cubanas a situaram nos primeiros lugares, mas 
com porcentagens muito baixas, sendo que os estudantes de 
História não a consideraram nas prioridades. Vale ressaltar que 
este aspecto do desenvolvimento humano, em Cuba, recebe 
especial atenção nas políticas públicas e nas relações sociais.

Ao fazer uma análise comparativa entre ambas as 
Universidades, verificamos diferenças na definição das 
prioridades, pois, de modo geral, os estudantes da Unespar 
deram o primeiro lugar à educação e os da UHo à saúde. Para 
o cubanos, a educação e a saúde são um direito conquistado, 
com altos índices de qualidade reconhecida internacionalmente, 
enquanto que, para os brasileiros, são um direito ainda a ser 
garantido, o que certamente influencia para que as visões 
sejam diferentes.

Na comparação entre os cursos, também se percebem as 
semelhanças e diferenças. No caso dos estudantes de História, 
não coincidiram na localização das prioridades, pois 67% das 
equipes dos estudantes cubanos outorgaram o primeiro lugar à 
saúde, e 100% dos brasileiros definem a educação. As equipes 
do Brasil atribuíram o segundo lugar à saúde (50%), enquanto que 
apenas 33% dos cubanos identificaram a saúde nessa posição. 
Em terceiro lugar, os estudantes da UHo indicaram a educação, 
enquanto que os da Unespar mencionam o progresso cientí-
fico tecnológico (33%). No quarto lugar, os cubanos situaram 
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disponibilidade de emprego (100%), enquanto que os brasileiros 
assignaram esta posição à diminuição das drogas e da violência.

Gráfico 4.5 – Análise comparada das prioridades definidas pelos estudantes de 
História de Cuba e Brasil

Fonte: Dados da pesquisa.

Os estudantes cubanos do curso de Economia outorgaram 
o primeiro lugar à educação (75%), assim como os brasileiros 
(63%). Igualmente, coincidiram em atribuir o segundo lugar à 
saúde (50%). Em terceiro lugar houve diferenças, pois os estu-
dantes da UHo o atribuíram à disponibilidade de emprego (30%), 
enquanto que os jovens da Unespar associaram ao progresso 
científico e tecnológico (50%). Na quarta posição, os cubanos 
situaram os valores humanos e ecológicos, enquanto que os 
brasileiros a atribuíram à disponibilidade de emprego (37,5%).
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Gráfico 4.6 – Análise comparada das prioridades definidas pelos estudantes de 
Economia de Cuba e Brasil

Fonte: Dados da pesquisa.

Os jovens cubanos do curso de Biologia-Geografia deram 
o primeiro lugar compartilhado para saúde e para educação, 
enquanto que os brasileiros outorgaram o primeiro lugar à 
educação. Os estudantes da UHo concederam segundo lugar 
à disponibilidade de emprego, assim como os jovens da 
Unespar. Em terceiro lugar, os cubanos destacaram a igualdade 
de gênero, raça e sexo (25%), e os brasileiros colocaram nesta 
posição o progresso científico tecnológico (50%). Em quarto 
lugar, os cubanos mencionaram os valores humanos e ecoló-
gicos, enquanto que os estudantes do Brasil destacaram a 
igualdade de gênero, raça e sexo.
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Gráfico 4.7 – Análise comparada das prioridades definidas pelos estudantes de 
Biologia-Geografia de Cuba e Geografia do Brasil

Fonte: Dados da pesquisa.

Na análise comparativa por curso, podemos constatar 
semelhanças e diferenças ao outorgar as prioridades. Além 
disso, os estudantes definiram com maior consenso os dois 
primeiros lugares para educação e saúde, o que coincide com 
as concepções do PNUD (1990), que sugere que a medição 
do desenvolvimento humano deve concentrar-se em três 
elementos essenciais da vida: longevidade, conhecimentos e 
níveis decentes de vida. Os jovens universitários puseram, entre 
seus argumentos, que a educação proporciona os saberes 
necessários para uma formação crítica, e, quanto à saúde, que 
a mesma deve ser garantida como um direito humano.

Ainda quanto à atribuição das prioridades, houve 
posicionamentos dissonantes na definição do quarto lugar. 
Algumas das equipes de ambos os países consideraram 
que a igualdade de gênero, raça e sexo devia ocupar essa 
posição, enquanto que outros optaram pelos valores humanos 
e ecológicos. Entre as razões das desigualdades sociais está 
a natureza excludente do modelo econômico implementado, 
a debilidade das instituições nacionais, assim como a falta de 
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compromisso com o desenvolvimento humano por parte dos 
líderes políticos e empresariais (GILIBERTI, 2013); talvez essa 
seja a razão pela qual os jovens participantes do estudo o viram 
de forma diferente, pois os cubanos vivem no socialismo e os 
brasileiros no capitalismo, com sistemas econômicos e políticos 
bastante diferentes.

Em relação ao desenvolvimento, os sonhos dos estudantes 
da Unespar e da UHo foram bastante divergentes: os jovens 
brasileiros se concentraram em imaginar uma sociedade com 
mais acesso à educação e uma maior equidade, enquanto que 
os cubanos enfatizaram o aspecto cultural e mostraram suas 
aspirações quanto a um maior intercâmbio com outros países.

Tabela 4.3 – Sonhos sobre a dimensão social do desenvolvimento dos estudantes 
da Unespar e UHo

Sonhos dos estudantes da Unespar Sonhos dos estudantes da UHo

Equidade, amor e paz, que a educação, 
com seu poder, consiga a transformação.

Que desenvolvam mais eventos que 
engrandeçam a dimensão cultural e a 
identidade.

Educação integral de qualidade em todas as 
escolas do país.

Um melhor desenvolvimento cultural, com 
uma maior possibilidade de acesso à 
cultura.

Equidade de gênero, combate contra o 
racismo e apoio às manifestações artísticas.

Contribuir com o intercâmbio cultural de 
outros países.

Liberdade cultural, que não existam 
preconceitos, que a opção política, religiosa 
e sexual seja respeitada.

Intercambiar conhecimentos educacionais e 
culturais com jovens da nossa mesma idade 
de outros países.

Fonte: Dados da pesquisa.

Os jovens universitários que participaram do estudo 
outorgam alta significação aos componentes do desenvolvimento 
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humano. Consideramos positivo que os estudantes valorizem a 
educação como aspecto essencial do desenvolvimento, pois esta 
contribui para o bem-estar das pessoas e para uma formação 
crítica que lhes possibilite participar na definição de políticas 
mais justas e equitativas.

A dimensão ambiental do desenvolvimento vista pelos estudantes da 
Unespar e da UHo

A dimensão ambiental é bastante tematizada nas discus-
sões sobre o desenvolvimento sustentável. Este termo tem sido 
relevante e vem se tornando popular, ganhando força nos últimos 
anos e sendo incluído nas diferentes agendas de governos 
e organismos nacionais e internacionais (GARCÍA; FLORES; 
VENEGAS, 2016). Políticos, cientistas e jornalistas costumam utili-
zá-lo frequentemente, com diversos propósitos, como uma prova 
de seu compromisso com os enfoques atuais sobre desenvolvi-
mento econômico e meio-ambiente (GÓMEZ-SAL, 2013).

Os países latino-americanos enfrentam o desafio de zelar 
adequadamente pelo meio-ambiente. Os jovens desempenham 
um papel importante neste processo e, entre eles, os estudantes 
constituem um ator social chave, com capacidade para influenciar 
o debate público (PAVEZ-SOTO et al., 2016). Podemos dizer, 
neste sentido, que os jovens que estudam nas Universidades 
constituem um agente protagonista, e sua participação é 
relevante, pois pode revelar suas atitudes e comportamentos 
pró-ambientais.
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Apesar do consenso alcançado em relação à definição do 
desenvolvimento sustentável, há problemas conceituais intrín-
secos ao próprio conceito, pela não definição de quais seriam 
as necessidades do presente, nem de quais serão as do futuro 
(BARBOSA, 2008). Para Riechmann e Naredo (1995), o conceito 
de desenvolvimento sustentável é rico, mas problemático, pois 
caberia perguntar-se: Quais são as necessidades? E quantas 
gerações futuras temos que considerar? Não obstante, este 
autor pensa que as necessidades básicas devem ser satisfeitas, 
e que atender aos limites da natureza é uma questão moral. Para 
ele, toda a sociedade tem que garantir suas condições de repro-
dução e sua economia tem de ser auto reprodutiva.

Na ampla literatura existente, é possível visualizar um 
conceito polissêmico, multidimensional, carregado de matizes e 
de grande complexidade (GARCÍA; FLORES; VENEGAS, 2016). 
Umas das principais ideias debatidas é da equidade como 
condição para a participação efetiva da sociedade na tomada 
de decisões, por meio de processos democráticos. Há ainda 
uma tendência crescente em se abordar os temas socioeconô-
micos como problemas igualmente ambientais.

Podemos afirmar que não há um consenso acerca da 
possibilidade do desenvolvimento sustentável, sendo possível 
verificar posições favoráveis, enquanto outros o consideram 
uma utopia. No entanto, a implementação de políticas públicas 
ambientais representa um dos maiores desafios, a partir do 
entendimento de que a degradação é resultante de um processo 
social, determinado pelo modo em que a sociedade se apropria 
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dos recursos naturais. Neste sentido, os caminhos necessários 
para a sustentabilidade só podem ocorrer com novos comporta-
mentos e processos sociais (BATISTA; ALBUQUERQUE, 2007).

Segundo o Diretor Executivo do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o continente americano 
tem impulsionado um modelo de desenvolvimento baseado 
na provisão de alimentos, matérias-primas e recursos naturais, 
o que tem gerado crescimento econômico, mas que também 
debilitou em diversos lugares os pilares ambientais e sociais do 
desenvolvimento sustentável (STEINER, 2010).

Diante do exposto, é indiscutível que o tema do desen-
volvimento sustentável seja um dilema que a sociedade atual 
enfrenta, pelas complexas inter-relações que se produzem entre 
o natural, o social, o cultural, o tecnológico, o institucional e o 
econômico, que se entrelaçam e superpõem, estabelecendo 
as regras do jogo, o que complexifica ainda mais a problemá-
tica do desenvolvimento (GÓMEZ-SAL, 2013). É por este motivo 
que consideramos relevante analisar as percepções dos jovens 
sobre tal conceito, uma vez que acreditamos que corresponde 
às atuais gerações iniciar as transformações sociais que este 
tipo de desenvolvimento requer.

Os estudantes universitários entram em contato com as 
concepções de desenvolvimento sustentável por meio das 
diferentes disciplinas que cursam na Universidade, assim 
como pela informação que aparece na imprensa e outras influ-
ências que recebem dos meios de convivência. Podemos veri-
ficar a existência de vários estudos que abordam a temática 
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do desenvolvimento sustentável com jovens universitários. Em 
um deles, destaca-se que estes jovens se encontram mais 
sensibilizados pelos problemas enfrentados pelo meio físico 
de nossas sociedades (MURGA, 2009), sugerindo que tal 
percepção pode ter relação com a influência da sociedade e a 
educação que recebem.

Ainda a este respeito, concordamos com Layarargues 
(2012), que expressa que se desenvolvem práticas que mostram 
o processo de erosão dos solos, deslizamentos de encostas, 
sedimentação dos rios, inundações; procedendo deste modo, 
estamos dando mais atenção às consequências do que efetiva-
mente às causas de tais problemáticas, entre as quais podemos 
destacar a falta de conhecimento ecológico aplicado à atividade 
produtiva do ser humano.

Em investigação realizada no México com estudantes 
universitários, estes expressaram que a ciência e a tecnologia 
devem ter um papel ativo na busca por alternativas para o desen-
volvimento sustentável na eficiência energética, as energias 
renováveis e tecnologias verdes (ESPINO-ROMÁN et al., 2015). 
Outro estudo realizado na Europa revela que, considerando 
aspectos concretos do desenvolvimento sustentável, os estu-
dantes universitários têm se concentrado em quatro aspectos: 
a solidariedade com o Terceiro Mundo, o consumo equitativo, a 
função da ciência e a noção da qualidade de vida. A investiga-
dora evidencia que a pesquisa confirma a existência, por parte 
dos jovens, de uma preocupação ecológica, no entanto estão 
convencidos de que a ciência conseguirá reconduzir e resolver 
a situação ambiental (MURGA, 2008).



Compreensões sobre o conceito de  desenvolvimento pelos estudantes universitários

134

Nos referidos estudos, evidencia-se o interesse dos jovens 
pelas novas tecnologias, mas é importante que as novas gera-
ções compreendam que não se trata de uma varinha mágica 
capaz de solucionar todos os problemas. É assim que concor-
damos com Martín et al. (2013), ao expressar que a ciência e a 
tecnologia têm provocado efeitos indesejáveis e de bem-estar 
social, por isso o desenvolvimento sustentável necessariamente 
deve trazer consigo a próxima revolução tecnológica. Para isso, 
há que se orientar o progresso científico tecnológico às necessi-
dades sociais reais, e não à demanda solvente, como acontece 
em muitas ocasiões na atualidade.

Podemos dizer que a concepção de desenvolvimento 
sustentável supera a visão que compreendia que os fatores 
econômicos são os únicos e os mais importantes que intervêm 
nos processos de desenvolvimento, e difundiu a ideia de raciona-
lidade. No entanto, o consumismo continua sendo um problema 
que ameaça o uso racional dos recursos ambientais. Em estudos 
acerca da juventude e o meio-ambiente, tem se abordado o 
tão delicado tema do consumo, que pode ser entendido como 
a pedra angular para o desenvolvimento sustentável. Em uma 
investigação efetuada por González-Anleo, na Espanha entre 
2005 e 2012, evidencia-se um baixo compromisso dos jovens 
com o consumo responsável. Embora a pesquisa mencione um 
certo cinismo juvenil, acreditamos que as condutas juvenis rela-
tivas ao consumo são o reflexo de uma sociedade globalizada, 
que mostra uma cultura antropocêntrica e, mesmo que se tenha 
ganhado no conhecimento e na conscientização, ainda são 
muitas as pessoas que não estão dispostas a renunciar ao modo 
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de vida consumista. Não se trata apenas de um problema das 
novas gerações, mas que está enraizado na cultura da sociedade.

O certo é que se pode constatar que nos últimos anos 
tem crescido a preocupação pelo tema ambiental, e os estu-
dantes universitários têm mostrado interesse pela preservação 
do entorno, como revelam os resultados do estudo realizado em 
Santiago do Chile. Nessa pesquisa se concluiu que os jovens 
universitários questionados apresentam uma atitude altamente 
positiva para com o meio-ambiente, pois a maioria assinalou 
que os problemas ambientais lhes preocupam (PAVEZ-SOTO et 
al., 2016).

Os estudantes universitários também contribuem com a 
proteção ambiental, por meio da participação, do envolvimento 
em marchas, protestos, movimentos ecológicos e atividades 
comunitárias de saneamento ou conservação. A juventude está 
promovendo mudanças, ao atuarem como líderes no desenvol-
vimento da comunidade, assim como por seus altíssimos níveis 
de participação e voluntariado (ONU, 2005).

Na área ambiental, a participação dos jovens brasileiros 
em movimentos e organizações de denúncia e luta ambiental 
é histórica, o que vem contribuindo para a implementação 
de políticas públicas e ganhando espaço nas formas não 
tradicionais, que permitam ações coletivas e que garantam 
as demandas da categoria juvenil, como um agente para a 
construção de uma sociedade sustentável (DE MATOS, 2011).

A participação dos jovens em temas ambientais opera uma 
ampliação da esfera política, de modo que o ambiente ocupa o 
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lugar de um novo sujeito de direito, uma forma de expressão polí-
tica capaz de encarnar os dilemas sociais e éticos. São diversos 
os caminhos pelos quais os jovens podem aproximar-se dos 
valores ecológicos, identificando-se em diferentes níveis com os 
ideais do sujeito ecológico, em formas não excludentes, por meio 
de luta e ação por um modo de vida melhor (CARVALHO, 2004).

Em Cuba, os estudantes universitários se vinculam a 
diversas atividades como parte de uma estratégia de formação 
ambiental. Para Espinosa e Diazgranado (2016), tal formação 
propicia a participação protagonista dos estudantes e a 
construção grupal das significações ambientais, por meio da 
determinação, formulação e propostas de soluções a problemas 
ambientais. No país, os resultados investigativos alcançados até 
o momento mostram que é viável que os estudantes universitários 
se vinculem a diferentes ações ambientais, que facilitam sua 
introdução nos projetos educativos e seu redesenho segundo 
as condições e necessidades operantes, permitindo reajustar-se 
e reelaborar-se ao longo da sua formação profissional (PÉREZ; 
CASTILLEJO; ZALDÍVAR, 2012).

Em uma investigação realizada no Uruguai, verificou-se 
que, para a grande maioria dos alunos questionados, a 
Universidade não tem estimulado nem incentivado uma cons-
ciência sobre os problemas ambientais atuais, apesar de que 
consideram que são importantes tanto em sua formação profis-
sional como pessoal. Os conhecimentos e as percepções sobre 
esta temática têm sido obtidos na esfera do conhecimento 
informal (coletivo e individual), provocando uma defasagem no 
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novo papel que a Universidade deveria assumir em suas formas 
acadêmicas e profissionais (DÍAZ; FACAL, 2011).

Os jovens universitários recebem a influência das institui-
ções de Ensino Superior. Estas não podem limitar-se a gerar 
conhecimentos disciplinares, de modo que, como parte de um 
sistema cultural mais amplo, seu papel é também o de ensinar e 
desenvolver valores morais e éticos requeridos pela sociedade. 
Trata-se de abordar o processo educativo de maneira holística e 
vinculada à vida cotidiana de um futuro profissional. O desenvol-
vimento sustentável necessita, assim, de indivíduos que, além 
de compartilhar seus axiomas principais, assumam seus postu-
lados como parte da vida cotidiana (ROSELL, 2007).

Em nossa investigação com os jovens da Unespar e da 
UHo, em questionário aplicado durante o primeiro encontro 
da Investigação Apreciativa, buscou-se conhecer quais são as 
concepções dos estudantes em relação ao meio-ambiente e ao 
desenvolvimento sustentável. Para tanto, questionamos acerca 
das relações natureza sociedade, estando as respostas das 15 
equipes da Unespar expressas na tabela a seguir.
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Tabela 4.4 – Respostas das equipes da Unespar sobre meio-ambiente

Afirmação Não
Em parte 

não
Em parte 

sim
Sim

Não 
sei

As mudanças no meio-ambiente 
produzidas exclusivamente para benefício 
pessoal causam graves problemas.

2 13

As pessoas têm direito de interferir 
livremente na natureza para satisfazer suas 
necessidades.

10 1 4

A natureza está sempre em equilíbrio, 
apesar das ações dos seres humanos.

14 1

A espécie humana é uma entre outras 
do planeta e deveria manter uma relação 
de interdependência com as demais 
espécies.

2 5 7 1

Preservar a natureza para as futuras 
gerações representa uma restrição para as 
gerações atuais.

5 7 3

O consumismo é uma das causas da 
deterioração ambiental.

1 14

Fonte: Dados da pesquisa.

Como podemos observar, não houve homogeneidade 
nas respostas. O maior consenso esteve nas perguntas 1, 3 
e 6, o que significa que a maioria dos participantes considera 
que as mudanças ao meio-ambiente só por benefício pessoal 
causam grandes problemas, e quase a totalidade das equipes 
reconhecem que as ações humanas causam danos à natureza. 
Isto nos leva a pensar que os estudantes reconhecem a neces-
sidade de preservar o meio-ambiente, pelo que concordamos 
com Murga (2008), ao expressar que os jovens possuem preo-
cupação ecológica.
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Também a maioria das equipes reconhece que o consu-
mismo é uma das causas da deterioração ambiental. Tal 
compreensão, no entanto, não se traduz em novas ações e 
comportamentos, de modo que parece correta a afirmação de 
González-Anleo (2012), quando afirma que a intensificação do 
consumismo indica um comprometimento bastante modesto 
por parte dos jovens com o desenvolvimento sustentável, uma 
consciência de responsabilidade compartilhada bastante débil.

Somente 47% das equipes que participaram na Investi-
gação Apreciativa reconhecem que a espécie humana é uma 
entre outras do planeta. Isso mostra que nem todos possuem 
uma concepção ecossistêmica, o que significa reconhecer a 
interdependência fundamental entre todos os fenômenos e 
o fato de que, como indivíduos e sociedades, estamos todos 
imersos em (e finalmente dependentes de) processos cíclicos 
da natureza (CAPRA, 1998).

Ainda quanto às respostas das equipes de jovens brasi-
leiros, 20% e 47% consideram que sim e em parte sim, respec-
tivamente, que preservar a natureza para as futuras gerações é 
uma restrição para as atuais. Acreditamos que esta interpretação 
é um problema cultural, porque consumir menos em função de 
preservar a natureza não deve ser considerado uma restrição, já 
que as pessoas não necessitam restringir-se, mas sim consumir 
racionalmente. O que ocorre é que o bem-estar é associado à 
ideia de “ter mais”, valorizando a satisfação pessoal através da 
posse de cada vez mais objetos materiais, de modo que se faz 
necessária uma mudança de compreensão e, consequente-
mente, de comportamento.
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Os estudantes universitários mostram mais desejo de 
proteger o meio-ambiente do que propriamente uma conduta 
proativa, expressam basicamente os conhecimentos do senso 
comum, o que em parte pode ser resultado das influências dos 
meios de comunicação e da cultura popular (PARRA et al., 2013). 
Evidencia-se um grande desafio, diante de uma realidade na 
qual facilmente se identifica o alto consumo dos recursos natu-
rais e a crescente degradação ambiental, sem compreender 
que a essência do desenvolvimento sustentável está no entendi-
mento de que, para materializá-lo, necessariamente deve haver 
uma racionalidade (BATISTA; ALBUQUERQUE, 2007).

É interessante que todos os estudantes de História reco-
nhecem a espécie humana como uma dentre as existentes no 
planeta, enquanto que os jovens dos cursos de Geografia e 
Economia apresentaram respostas diversas. Poderíamos pensar 
que os jovens de Geografia, por sua formação curricular, deve-
riam apresentar uma concepção ecossistêmica, no entanto, não 
é isso que mostram os resultados. Neste sentido, concordamos 
com Parra et al. (2013), que afirmam que as áreas de formação 
não são necessariamente um fator determinante na hora de 
saber mais ou menos acerca do meio-ambiente.

Ao analisar se concebiam o aspecto ambiental como 
uma das dimensões do desenvolvimento, vimos que apenas 
duas das oito equipes de estudantes de Economia articularam 
a dimensão ambiental a outras dimensões, uma em política e 
outra na social. Em Geografia e História, apenas uma equipe 
considerou o ambiental na definição de desenvolvimento. Assim, 
podemos afirmar a necessidade de que os jovens compreendam 
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o desenvolvimento como algo multidimensional e complexo, o 
que pode e deve ser trabalhado a partir da Universidade, uma 
vez que tal compreensão sustenta a concepção de desenvolvi-
mento sustentável.

Os estudantes da Unespar registraram alguns de seus 
sonhos sobre meio-ambiente e desenvolvimento sustentável, 
colocando que: desejam que se elimine a contaminação, o 
desmatamento incontrolado, a degradação ambiental, que exista 
uma maior conscientização das pessoas. Ainda, desestimular o 
consumo, que exista harmonia entre a natureza e a sociedade, 
que a educação ambiental seja uma disciplina do currículo, que 
todos os líderes do país tenham plena consciência da impor-
tância que tem o meio-ambiente e que a produção seja verda-
deiramente sustentável.

Os sonhos das equipes coincidiram em querer um maior 
nível de consciência da população em relação aos problemas 
ambientais. Refletiram seus desejos de que não haja mais 
destruição da biodiversidade, aspiram a viver em comunidades 
onde os níveis de contaminação sejam baixos ou inexistentes 
e deixaram registrada sua aspiração de alcançar o desen-
volvimento sustentável. Ao desejar que sejam resolvidos os 
problemas ambientais de hoje, os universitários concordam que, 
para conseguir um verdadeiro desenvolvimento sustentável, é 
importante que se considere o aspecto ambiental, como o uso 
e aproveitamento dos recursos naturais de forma racional e 
equilibrada, de maneira que os ecossistemas e as espécies não 
sejam destruídas ou degradadas. Ainda assim, expressam que 
se deve buscar a eficiência e o crescimento econômico, e que 
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a distribuição da renda seja justa e equitativa para melhorar o 
bem-estar da população (QUIROZ; DEL AMO; RAMOS, 2011).

Os sonhos dos estudantes aspiraram os problemas 
ambientais de hoje solucionados no amanhã, o que mostra 
que, em suas preocupações, está a de uma sociedade mais 
equitativa e responsável no uso dos recursos socioambientais. 
Consideramos relevante que a ideia da sustentabilidade faça 
parte das visões principais dos jovens participantes, uma vez 
que, ao que parece, estão conscientes dos desafios. Assim, 
concordamos com a Cepal (2000), segundo a qual os jovens 
latino-americanos têm o desafio de conduzir um processo de 
desenvolvimento que reduza a pobreza e a desigualdade, base-
ados em fundamentos sustentáveis em prol de melhorar a quali-
dade de vida.

Na fase de destino da Investigação Apreciativa, os jovens 
universitários realizaram o planejamento de ações que condu-
ziria à materialização dos sonhos. Expressaram sua esperança 
em tempos melhores, ao colocar questões que vislumbram a 
possibilidade de mudança, onde serão superados os problemas 
ambientais presentes, mostrando que existe a preocupação de 
que sejam solucionados no futuro.

Em entrevista, questionamos os estudantes se acreditavam 
que o desenvolvimento sustentável era possível. Dos dez entre-
vistados na Unespar, apenas uma jovem expressou não crer no 
desenvolvimento sustentável, sendo que 90% acreditam nesta 
realidade como algo futuro. É inevitável desterrar essa ideia do 
amanhã nos jovens universitários, pois, conforme Duarte (2011), 
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o futuro parece algo inexistente, é localizado como algo que virá, 
o que tende à invisibilidade das responsabilidades do que deve 
ser realizado hoje. A estudante que manifestou não acreditar no 
desenvolvimento sustentável o afirmou não porque considere 
que este seja irrealizável, mas sim pelos problemas do presente. 
Em seus argumentos, expõe “que as concepções de sustentabi-
lidade são boas, mas as empresas procuram muito lucro, vivemos 
muito o hoje e não pensamos nas próximas gerações”. Uma 
estudante de Pedagogia mencionou ser utópico o desenvolvi-
mento sustentável, sendo que se fala muito a este respeito, mas 
pouco se pratica. A partir destes questionamentos, é evidente 
que alcançar a sustentabilidade é uma questão que envolve a 
iniciativa e responsabilidade por parte de todos, sobretudo dos 
gestores, dos governos. Essa posição ratifica a preocupação de 
Ramírez e García (2003), quando afirmam que vivemos em um 
planeta onde os sistemas econômicos e políticos contradizem 
todo princípio de sustentabilidade.

Ao argumentar porque crê no desenvolvimento susten-
tável, uma estudante de Geografia expressou que há meios para 
alcançá-lo através de políticas públicas, mais investimentos 
em tecnologias limpas, e que as pessoas se conscientizem. É 
importante a colocação da estudante, porque mostra que as 
possibilidades são reais, mas que exigem vontade política e a 
participação de todos os atores. Vários dos estudantes entrevis-
tados manifestaram que há ações que estão sendo efetivadas 
e que contribuem com a sustentabilidade, como as energias 
renováveis, técnicas de reciclagem, os protocolos internacio-
nais que responsabilizam os estados, a existência de empresas 
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que trabalham com tecnologias limpas. É relevante que os estu-
dantes reconheçam, nessas boas práticas, algumas ações em 
favor do desenvolvimento sustentável.

Na UHo, 81,8% das 11 equipes de estudantes coincidiram 
em manifestar que as mudanças no meio-ambiente produzidos 
exclusivamente para benefício pessoal causam graves problemas. 
Já 54,5% concordaram que as pessoas não têm direito de interferir 
livremente na natureza para satisfazer suas necessidades, 63,6% 
pensa que a espécie humana é uma entre outras do planeta e 
deveria manter uma relação de interdependência com as demais 
espécies, e 100% das equipes concordaram que o consumismo 
é uma das causas da deterioração ambiental.

Não existiu consenso quando se posicionaram sobre se 
preservar a natureza para as futuras gerações representa uma 
restrição para as gerações atuais. É curioso que as respostas 
sejam contraditórias neste item e que, ao mesmo tempo, 100% 
considere o consumismo como uma das causas da deterio-
ração ambiental, pois estas duas afirmações encontram-se rela-
cionadas. Reconhecer os limites dos recursos naturais e seu uso 
racional não significa uma restrição, mas se o consumo continua 
em aumento, isso sim significa que tal racionalidade não existe. 
Por este motivo, parece que os estudantes se contradisseram, 
pois reconheceram que o consumismo causa deterioração 
ambiental, mas alguns consideram que se restringem quando 
usam racionalmente os recursos.
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Tabela 4.5 – Respostas das equipes da UHo sobre meio-ambiente

Afirmação Não
Em parte 

não
Em parte 

sim
Sim

Não 
sei

As mudanças no meio-ambiente produzidas 
exclusivamente para benefício pessoal 
causam graves problemas.

2 9

As pessoas têm direito de interferir 
livremente na natureza para satisfazer suas 
necessidades.

6 2 3

A natureza está sempre em equilíbrio, 
apesar das ações dos seres humanos.

7 2 1 1

A espécie humana é uma entre outras do 
planeta e deveria manter uma relação de 
interdependência com as demais espécies.

1 1 2 7

Preservar a natureza para as futuras 
gerações representa uma restrição para as 
gerações atuais.

5 1 2 3

O consumismo é uma das causas da 
deterioração ambiental. 

11

Fonte: Dados da pesquisa.

A maioria dos participantes cubanos considera que as 
mudanças ao meio-ambiente só por benefício pessoal causam 
grandes problemas, e quase a totalidade das equipes reco-
nhecem que as ações humanas causam danos à natureza. 
Além disso, expressaram que a natureza não está sempre em 
equilíbrio, apesar das ações dos seres humanos. Os estudantes 
da UHo mostraram conhecer a necessidade de salvaguardar o 
meio-ambiente como uma condição para a vida humana.

O uso indiscriminado dos recursos naturais na função 
de altos níveis de consumo é uma ameaça para materializar o 
desenvolvimento sustentável. Assim, concordamos com Gómez 
Contreras (2014), ao expressar que mesmo que a denominação 
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de desenvolvimento sustentável tenha sido amplamente aceita 
basicamente pelas instituições governamentais, tem se mantido 
o modelo econômico dominante.

Ao investigarmos se os estudantes cubanos concebiam 
o ambiental nas demais dimensões do desenvolvimento, veri-
ficamos que os jovens de História e Biologia-Geografia não 
consideraram o ambiental na definição de desenvolvimento. Os 
jovens que participaram da pesquisa ainda não reconhecem a 
multidimensionalidade do desenvolvimento, pois visibilizaram 
algumas dimensões – essencialmente a social e a econômica – 
e deixam de lado outras, como a ambiental. Conforme Bertoni et 
al. (2011), o desenvolvimento é complexo e multidimensional, o 
que obriga a formular e articular diversas estratégias que conte-
nham várias dimensões relacionadas com a melhora de condi-
ções de vida humana em sociedade, o que implica qualidade 
de vida material e cultura. Este processo não pode ser visto de 
maneira atemporal ou descontextualizado.

Os estudantes da UHo manifestaram seus sonhos sobre 
meio-ambiente e desenvolvimento sustentável, colocando 
que: aspiram a uma sociedade desenvolvida, em que todas 
as pessoas se considerem iguais sem preconceitos, com uma 
maior consciência ambiental que permita que cada vez mais 
se aplique medidas dirigidas à proteção e cuidado do meio-
-ambiente; expressam também que desejam que os cidadãos 
vivam em harmonia com a natureza e que se garanta uma maior 
proteção da flora e da fauna.
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Os sonhos dos estudantes cubanos correspondem com 
os esforços realizados pelo país voltados para a mitigação dos 
problemas ambientais, que se dá por meio da formação de 
cidadãos capazes de desempenhar a função que lhes corres-
ponde na preservação do ambiente, respaldados por sólidos 
conhecimentos, habilidades, convicções, atitudes e modos de 
atuação que contribuam ao desenvolvimento sustentável, onde a 
educação ambiental e os instrumentos legais ajudem a solucionar 
a problemática ambiental (OSORIO; MERINO; BOSQUE, 2013).

Na fase de destino da Investigação Apreciativa, os estu-
dantes universitários cubanos realizaram o planejamento de 
ações que conduziriam a materializar os sonhos. A partir das 
respostas, pudemos verificar que tais ações estão dirigidas a 
eliminar os problemas ambientais atuais. É interessante que, 
ao planejar o tempo, o fizeram a curto prazo, o que significa 
que reconhecem que a mitigação destes problemas requer 
ação imediata.

Quanto aos dados das entrevistas, verificamos que 100% 
dos estudantes cubanos acreditam que o desenvolvimento 
sustentável é possível, mesmo que ao fundamentar suas 
respostas não ofereçam amplos argumentos. Um estudante de 
História afirmou que o “desenvolvimento sustentável é possível, 
mas necessita uma boa política econômica e social”.

Ao analisar as percepções dos estudantes universitários da 
Unespar, Brasil e da UHo, Cuba, consideramos que, em ambas 
as Universidades, faz-se necessário incorporar a educação 
ambiental no currículo da Graduação. Para isso, devem ser 
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estabelecidas diretrizes que contribuam para superar a reação 
imediata e pouco reflexiva que é gerada pelo mediático da crise 
ambiental. No âmbito universitário, são necessários processos 
educativos estruturados e centrais, que possam promover um 
maior protagonismo das instituições de educação superior na 
formação de profissionais e cidadãos, para que tenham novas 
ideias e ações racionais em relação ao meio-ambiente (TOVAR-
GÁLVEZ, 2017). Isso significa que são portadores de valores 
ecológicos, de justiça e equidade presentes nas concepções de 
desenvolvimento sustentável.

A Universidade deve garantir uma educação para a susten-
tabilidade, como um processo contínuo de produção cultural, 
dirigido a formar profissionais comprometidos com a busca 
permanente das melhores relações possíveis entre a socie-
dade e o meio-ambiente para a sustentação de ambos, tendo 
em conta princípios éticos coerentes como justiça, solidarie-
dade, equidade e respeito às diversidades biológicas e culturais 
(AZNAR; ULL, 2009).

Ao fazer uma análise comparada entre os cursos de ambas 
as Universidades, vimos que os estudantes de História apre-
sentam critérios diferentes em relação a se as mudanças no meio-
-ambiente produzidos exclusivamente para benefício pessoal 
causam graves problemas, pois 100% dos brasileiros expres-
saram uma resposta afirmativa e somente 33% dos cubanos o 
fizeram. Os estudantes da UHo, em sua maioria, pensam que 
em parte sim, o que mostra que não possuem plena convicção 
de que, quando utilizam os recursos da natureza para benefício 
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pessoal, causam mais danos do que ao ser utilizado em função 
da sociedade de maneira racional e equitativa.

Os estudantes de História da Unespar e da UHo 
concordam em 67% que as pessoas não têm direito de interferir 
livremente na natureza para satisfazer suas necessidades; da 
mesma maneira, não pensam que a natureza está sempre em 
equilíbrio, apesar das ações dos seres humanos. Brasileiros e 
cubanos do curso de História mostraram uma visão ecossistê-
mica ao considerar que a espécie humana é uma entre outras 
do planeta e deveria manter uma relação de interdependência 
com as demais espécies. Também compreendem que o consu-
mismo é uma das causas da deterioração ambiental.

No entanto, suas respostas divergem quando indagados 
se preservar a natureza para as futuras gerações representa 
uma restrição para as gerações atuais, pois os brasileiros 
consideram que não (67%), e os cubanos colocaram diversas 
respostas: 33% expressaram que sim, representa uma restrição, 
outros 33% que em parte sim, e 33% estimaram que em parte 
não. Nenhum expressou que não é uma restrição, o que, em 
nossa opinião, evidencia que estes jovens apresentam ideias 
diferentes das que se difundem em seu país, o qual ao ser uma 
sociedade socialista, não promove o consumismo no estilo de 
vida de seus cidadãos.
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Gráfico 4.8 – Análise comparada entre os estudantes de História de Cuba e Brasil

Fonte: Dados da pesquisa.

No curso de Geografia, 75% dos estudantes brasileiros 
expressaram que as mudanças no meio-ambiente produzidos 
exclusivamente para benefício pessoal causam graves problemas 
e 100% dos estudantes cubanos o fizeram. Em ambos os países, 
75% dos jovens considera que as pessoas não têm direito de 
interferir livremente na natureza para satisfazer suas necessi-
dades. Ainda, 100% dos brasileiros pensam que a natureza nem 
sempre está em equilíbrio apesar das ações dos seres humanos 
e 75% dos cubanos acreditam na mesma afirmação.

No curso de Biologia-Geografia, 75% dos estudantes de 
Cuba possuem uma visão ecossistêmica, ao afirmarem que a 
espécie humana é uma entre outras do planeta e deveria manter 
uma relação de interdependência com as demais espécies, 
enquanto que só 50% dos estudantes de Geografia brasileiros 
coincidiram com essa colocação. Na UHo, 75% dos estudantes 
deste curso acreditam que preservar a natureza para as futuras 
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gerações não representa uma restrição, enquanto que os 
da Unespar pensam que em parte sim; os jovens de ambas 
Universidades coincidiram em expor que o consumismo é uma 
das causas da degradação ambiental; no caso dos brasileiros 
parece contraditório que reconheçam o consumismo e só em 
parte considerem restringir-se.

Gráfico 4.9 – Análise comparada entre os estudantes de Geografia de Cuba e Brasil

Fonte: Dados da pesquisa.

Ao comparar os estudantes de Economia dos dois países, 
vemos que 100% dos jovens cubanos consideram que as 
mudanças no meio-ambiente produzidos exclusivamente para 
benefício pessoal causam graves problemas. Os brasileiros 
concordam, mas em 88%. Nas duas Universidades, as 
respostas foram variadas ao responder que as pessoas têm 
direito de interferir livremente na natureza para satisfazer suas 
necessidades: 63% dos brasileiros disseram que não, já 25% 
dos cubanos coincidiram com essa resposta enquanto 50% 
manifestaram que sim.
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Na Unespar, 100% dos estudantes de Economia discor-
daram de que a natureza está sempre em equilíbrio apesar 
das ações dos seres humanos, e somente 50% dos alunos da 
UHo ofereceram essa mesma resposta. Ainda, 25% dos parti-
cipantes de ambos países possuem uma visão ecossistêmica 
ao considerar a espécie humana entre outras do planeta e que 
se deveria manter uma relação de interdependência com as 
demais espécies.

Ao responder sobre se preservar a natureza para as futuras 
gerações representa uma restrição para as gerações atuais, 
25% dos brasileiros manifestou que não e 50% dos cubanos 
ofereceu essa mesma resposta. Dentre esses jovens da UHo, 
100% consideram o consumismo como uma das causas da 
deterioração ambiental e 88% das equipes da Unespar apre-
sentam essa mesma compreensão. O Gráfico 4.10 mostra de 
forma comparativa a concordância outorgada a cada item.

Gráfico 4.10 – Análise comparada entre os estudantes de Economia de Cuba e Brasil

Fonte: Dados da pesquisa.
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Também se efetuou uma análise comparando as ações 
ambientais planejadas pelos jovens de ambas Universidades na 
fase de destino da Investigação Apreciativa. Buscamos eviden-
ciar as ações planejadas, os atores que colocaram como parti-
cipantes e o tempo em que consideram que pode ser realizada. 
A seguir, um quadro comparativo apresenta as respostas dos 
estudantes das Universidades do Brasil e de Cuba:

Tabela 4.6 – Análise comparativa das ações para o desenvolvimento sustentável 
planejadas pelos estudantes da Unespar e da UHo

Unespar, Brasil UHo, Cuba

Atividades Participantes Data Atividades Participantes Data
Alcançar a 
conscientização para 
a preservação do 
meio-ambiente.

Governo, 
população e 
escola.

2034 Trabalho com maior 
rapidez dos entes 
que se encarregam 
da limpeza do 
meio-ambiente.

Governo. 2018

Maior fiscalização 
com os agricultores, 
pecuários e grandes 
empresários.

Agricultores, 
pecuários e 
todos os que 
compõe a 
sociedade.

Imediato Leis de cuidado 
natural.

População, 
gestores 
ambientais.

2018

Promover o 
crescimento 
sustentável, 
aumentar a 
reciclagem, 
reflorestação 
eficiente, fiscalização 
para evitar 
ilegalidades.

Estado. Longo 
Prazo

Semear árvores e 
cuidado de animais.

Estado, 
Sociedade.

2018

Preservação da flora 
e da fauna.

Sociedade. Imediato Eliminar lixões 
próximos a localidade.

Não 
colocaram.

2018

Fonte: Dados da pesquisa.
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Como se verifica no quadro, as atividades planejadas pelos 
estudantes das duas Universidades estão dirigidas para a preser-
vação do meio-ambiente, mas marcadas pelo contexto, porque 
os brasileiros colocaram a fiscalização a agricultores e pecuários, 
pois vivem em uma zona eminentemente agrícola, enquanto que 
os cubanos se referiram à eliminação dos lixões, que é um dos 
maiores problemas das cidades. Em relação aos participantes, 
ambos os grupos identificam como atores o governo e a socie-
dade, entre outros. É significativo que não colocam a si mesmos 
entre os participantes responsáveis, o que pode denotar falta de 
compromisso para com as ações planejadas. Ainda, os grupos 
de ambos os países se diferenciaram ao colocar o tempo, pois 
os cubanos planejaram as atividades a curto prazo e os brasi-
leiros planejaram algumas ações a longo prazo.

A análise dos resultados da aplicação da Investigação 
Apreciativa mostra que, tanto na Unespar quanto na UHo, faz-se 
necessário dar um papel prioritário à educação para a sustenta-
bilidade, pois corresponde à Universidade proporcionar conhe-
cimentos, habilidade e atitudes que permitam que os futuros 
profissionais estejam em melhores condições para enfrentar os 
desafios técnicos e socioambientais por meio de soluções que 
minimizem os impactos ambientais e as desigualdades sociais 
(LOUREIRO; PEREIRA; PACHECO, 2016).

*  *  *
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Ainda nas práticas sociais, a dimensão econômica tem 
sido supervalorizada, acima de outras dimensões que se fazem 
necessárias para o desenvolvimento, o que foi refletido nas 
opiniões dos jovens universitários que participaram no estudo. 
Dentre os participantes, 63% dos brasileiros e 50% dos cubanos 
consideram a dimensão econômica como a mais importante. É 
significativo que nem todos compartilham essa visão: 50% dos 
estudantes da UHo e 38% da Unespar mostraram que conseguem 
perceber as inter-relações entre o econômico e outros fatores do 
desenvolvimento, pois expressaram que todas as dimensões 
são necessárias para que o desenvolvimento aconteça.

O estudo comparativo revelou a influência do contexto nas 
visões sobre desenvolvimento dos estudantes universitários, 
porque as principais diferenças em suas percepções estiveram 
marcadas por este fator. Estes jovens vivem em sociedades 
com sistemas socioeconômicos diferentes, e assim encaram 
de forma diferenciada os fatores econômicos que ativam o 
desenvolvimento. No entanto, concordaram em manifestar que 
a tecnologia é um aspecto importante, em coincidência com 
vários autores que a destacam como um elemento dinamizador 
da economia. Somos do critério que veem nela importante fator 
de mudança, sendo que os jovens mostram um interesse espe-
cial pelas tecnologias, o que é estimado em seu vínculo genera-
lizado com as de informação e as comunicações.

O bem-estar da população é uma das pretensões do desen-
volvimento humano, para o qual se requer um bom nível de vida, 
o que contribui para a saúde. Nesta direção, os jovens que parti-
ciparam do estudo colocaram a saúde entre as prioridades: a 
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maioria dos cubanos a situou em primeiro nível, e os brasileiros, 
também em sua maioria, a colocaram no segundo nível de priori-
dade, reconhecendo nela uma garantia para o desenvolvimento.

A educação contribui para a formação de capacidades, 
a expansão das necessidades e possibilita que o ser humano 
amplie suas opções para levar uma boa vida. Os estudantes da 
Unespar outorgam alta significação entre os componentes do 
desenvolvimento humano, ao colocá-la em primeiro lugar entre 
as prioridades selecionadas, e um número importante de estu-
dantes da UHo também a colocou na primeira posição, o que 
parece positivo, pois a educação contribui para o bem-estar das 
pessoas, as empodera para participar na determinação de seu 
destino, com possibilidade de envolver-se na tomada de deci-
sões e assim equilibrar as relações de poder.

As concepções de desenvolvimento sustentável também 
permitem visualizar o desenvolvimento como um processo multi-
dimensional. No entanto, as práticas contemporâneas conti-
nuam valorizando o econômico mais que o ambiental, de modo 
que a sustentabilidade se converte em aspiração em um mundo 
globalizado que somente tem conseguido materializar ações 
isoladas a favor da proteção dos recursos naturais. Os jovens 
da Unespar e da UHo não reconhecem a multidimensionalidade 
do desenvolvimento sustentável, e o associam mais aos temas 
ambientais, reduzindo-o a uma de suas dimensões: isso foi 
corroborado, pois poucos relacionaram a dimensão ambiental 
com a economia, a política e a sociocultural.

O desenvolvimento sustentável requer o compromisso 
de todos os atores que integram a sociedade, no entanto o 
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estudo revelou que os estudantes da Unespar e da UHo 
participam pouco em atividades ecológico-ambientais, apesar 
de reconhecerem a importância do meio-ambiente e possuir 
um juízo crítico nessa temática; requerem assim passar da 
ideia à ação, mostrar uma conduta pró-ambiente. Estes 
jovens precisam conhecer melhor os elementos essenciais da 
sustentabilidade, pois, na medida que conheçam, têm maior 
possibilidade de incorporar valores e atitudes que possam 
transformar a sociedade da que são parte importante.

Os atores sociais possuem um papel relevante na mate-
rialização de ações para o desenvolvimento e, sem dúvida, os 
jovens constituem agentes do mesmo. No entanto, a pesquisa 
evidencia que, nem sempre os estudantes da Unespar e da 
UHo se incluem nas atividades projetadas por eles para o 
desenvolvimento. Somente 15% das equipes que participaram 
colocaram três ações nas quais se incluíram como partici-
pantes, o que evidencia que não se visibilizam como atores do 
desenvolvimento.

Por fim, podemos afirmar que o estudo comparado entre 
a Unespar e a UHo evidencia diferenças e semelhanças entre 
as compreensões dos jovens em torno da noção de desenvol-
vimento. Os saberes sobre o desenvolvimento, enquanto cate-
goria multidimensional, devem ser incluídos nas aprendizagens 
do currículo universitário das Universidades, tendo em vista que 
os estudantes apresentam ideias fragmentadas, nem sempre 
estabelecendo interconexões entre as dimensões política, 
econômica, social e ambiental do desenvolvimento.
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