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1 APRESENTAÇÃO 

 

Em 2021, o Curso de Bacharelado em Humanidades (BHU) do Ceará completou dez 

anos de funcionamento na Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB). Esta é uma instituição inovadora e um marco na história da educação 

brasileira, visando a promover a democratização do Ensino Superior no país, tendo como 

principais características a interiorização, a internacionalização e a promoção de uma política 

de cooperação internacional Sul-Sul, afrodiaspórica e focada nos países de língua portuguesa, 

pautada pelo antirracismo, a pluriepistemologia, a inter-historicidade e a interculturalidade. 

No Brasil do século XXI, os bacharelados interdisciplinares, como o BHU, foram 

criados como uma alternativa a modelos tradicionais e ocidentalizados de estruturação 

curricular de cursos de graduação. Nesse sentido, o Estatuto Geral da UNILAB (2020, p. 8) 

aponta, como um de seus princípios de atuação, a “indissociabilidade entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão, valorizando a formação interdisciplinar”. 

O BHU, como é conhecido no cotidiano da universidade, é o curso com a maior 

quantidade de estudantes matriculados, já tendo formado centenas de discentes. Portanto, é 

importante afirmar, mesmo que de modo preliminar, que esse curso detém uma relevância 

para a UNILAB, considerando as regiões (a Região do Maciço de Baturité e a Região 

Metropolitana de Fortaleza, particularmente) e os países onde a universidade está inserida: 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor 

Leste. Além disso, o BHU parece ser relevante para diferentes pessoas, com variados perfis de 

classe, nacionalidade, raça, etnia, gênero, sexualidade, ideologia e religiosidade, incluindo 

jovens que saem de suas casas buscando construir um presente e um futuro de oportunidades. 

O Projeto Pedagógico Curricular do Curso afirma que o BHU “constitui o primeiro 

ciclo de formação universitária vinculado a um segundo ciclo de formação profissional. Ao 

terminar o primeiro ciclo, o estudante torna-se bacharel diplomado em Humanidades” 

(UNILAB, 2019, p. 9). Caso deseje, o estudante pode, ainda, “optar entre dar continuidade em 

cursos de pós-graduação, seguir nos cursos profissionais do segundo ciclo, ou mesmo se 

inserir no mercado de trabalho” (UNILAB, 2019, p. 9). O curso, que é presencial e noturno, 

tem a duração mínima de três anos e, no máximo, quatro anos, com carga horária de 2.400 

horas. 

O BHU esteve, em vários momentos, no centro dos debates que constituem a própria 

universidade, possivelmente por ser, também, uma proposta bastante inovadora. Em 2021, a 

direção do Instituto de Humanidades e as coordenações dos cursos participaram de uma 
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reunião institucional, na qual foi apresentada a possível adesão das terminalidades ao SISU. 

Imediatamente, iniciou-se uma ampla discussão na comunidade acadêmica, considerando, 

inclusive, o potencial enfraquecimento do Bacharelado em Humanidades na sua concepção 

original, com a ruptura das relações entre o primeiro e o segundo ciclo. 

Ocorreu, então, um extenso processo de mobilização e discussão, evidenciando um 

certo receio por parte dos discentes, principalmente, quanto às suas trajetórias acadêmicas e 

profissionais, levando em consideração as possíveis mudanças no curso. As comunidades 

discente e docente prontamente se mobilizaram nas redes sociais, na Assembleia Geral do 

BHU, organizada pelo Centro Acadêmico, e nas reuniões do colegiado do curso e do Instituto 

de Humanidades da UNILAB para entender a situação. Tudo isso aconteceu poucos dias antes 

do BHU completar dez anos, em 12 de novembro de 2021. Nesse período, dentre outras 

atividades, a coordenação do curso organizou uma live comemorativa com os antigos 

coordenadores do curso, em um momento nostálgico e marcado pelas lembranças, momentos 

e decisões que marcaram sua construção nos últimos anos. 

Desse modo, ao final de 2021 e no início de 2022, o futuro do BHU está no centro do 

debate acadêmico, com as discussões sobre o seu formato curricular (incluindo as articulações 

entre o primeiro e o segundo ciclo) adquirindo relevância e trazendo preocupações para a 

comunidade acadêmica. Cabe considerar, também, que foi instituída uma comissão para 

avaliar os desafios e dificuldades existentes e gerar sugestões de mudanças. Essa comissão 

gerou um relatório com três diferentes cenários e caminhos possíveis, apresentando propostas 

que estão sendo discutidas no colegiado do BHU e no Instituto de Humanidades de forma 

geral. 

Nesse contexto, e entendendo os desafios acadêmicos e curriculares que acompanham 

um curso tão potente e inovador e uma universidade interiorizada e internacionalizada, nós, 

do Grupo Diálogos de Extensão e Pesquisas Interdisciplinares, produzimos um questionário 

buscando gerar informações sobre como o curso vem influenciando a vida dos estudantes que 

estão e/ou já passaram pelo BHU. Assim, associamos extensão e pesquisa, buscando captar as 

experiências vivenciadas no curso e as percepções dos alunos e dos egressos, considerando as 

possibilidades que o BHU proporciona para a comunidade estudantil. Com isso, busca-se 

expor um pouco da densidade, da complexidade e da relevância do curso a partir das 

percepções dos discentes. 

Apesar da pandemia da COVID-19, dos surtos de influenza, dengue e doenças 

respiratórias, das aulas remotas, das dificuldades financeiras e do cansaço que acompanha 

esse período, principalmente ao final de um semestre letivo, conseguimos alcançar um 
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contingente de 104 respondentes para o questionário. Mesmo com as potenciais limitações 

dos dados e das análises preliminares aqui efetuadas, esperamos contribuir para o debate 

acadêmico em torno desse curso tão importante para a educação superior no Brasil e no Sul 

global. 

Agradecemos a todos que participaram desta pesquisa e às coordenações dos cursos e 

centros acadêmicos do Instituto de Humanidades (IH), que divulgaram o formulário junto aos 

discentes. 

 

2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

No decorrer do mês de janeiro, compartilhamos o questionário pelos e-mails 

institucionais e grupos de WhatsApp dos cursos de Humanidades, pois estamos em sistema 

remoto, sem aulas presenciais. Alcançamos um total de 104 estudantes e egressos que 

responderam ao questionário e será com essa amostra que analisaremos as informações 

geradas. 

Na apresentação dos resultados, veremos o perfil territorial, etário, de gênero e a 

formação acadêmica dos respondentes. Além disso, analisaremos como os estudantes 

percebem e avaliam os efeitos e a influência que o BHU exerce (ou exerceu) em sua vida 

pessoal e na formação acadêmica e profissional, destacando suas percepções sobre o curso e 

as experiências vividas. 

 

2.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

Serão apresentados, aqui, os dados referentes à nacionalidade dos respondentes. 

Entendendo a UNILAB como um projeto com políticas de integração entre as nações que 

compõem a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), é importante fazer 

referência ao quantitativo de alunos internacionais que contribuem com o curso. 
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Gráfico 1 – Nacionalidade dos Respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

O Gráfico 1 indica a composição por nacionalidade dos respondentes: maioria 

brasileira, contando com 76%; seguidos pelos guineenses, com 20,2%; angolanos, 2,9%; e 

santomenses, com 1%. Cabe indicar que a composição percentual dos participantes por 

nacionalidade, ao considerarmos a distinção entre brasileiros e internacionais, se aproxima da 

composição geral dos discentes matriculados no BHU no período de 2020.2, composta por 

75,2% de brasileiros e 24,8% de estudantes internacionais1. 

É possível, ainda, perceber uma certa ausência de estudantes, pois, apesar dos esforços 

da equipe em divulgar o questionário e sensibilizá-los a responderem, infelizmente, não 

conseguimos contatar respondentes originários de Cabo Verde, Moçambique e Timor-Leste, 

países parceiros da UNILAB. Entendemos, portanto, que esta é uma das limitações desta 

pesquisa. 

Também, cabe salientar que formulamos uma pergunta para identificar a origem 

territorial dos estudantes, mas percebemos que eles responderam fazendo referência aos 

países, estados, municípios, províncias e outras unidades territoriais. Notamos, assim, que 

houve uma inconsistência na própria formulação da pergunta, o que impediu resultados 

significativos e, portanto, não apresentamos aqui esses dados. 

 

  

 
1  Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2Q1MDA0Y2EtMDZlOS00OGMxLWJmZGQt 

MjE4M2M0NzJhN2IxIiwidCI6IjkwMjlkZGNlLWFmMTItNDJiZS04MDM3LTU4MzEzZTRkYzVkMSJ9&pag

eName=ReportSection. Acesso em: 3 mar. 2022. 
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2.2 FAIXA ETÁRIA 

 

O perfil da faixa etária dos respondentes, apresentado no Gráfico 2, indica que a 

maioria se situa na faixa entre 18 e 25 anos de idade. Se levarmos em conta a soma dos 

estudantes entre 25 e 30 anos de idade, temos 71,2% dos respondentes na juventude. Além 

disso, temos 11,5% entre 30 e 35 anos e 17,2% acima dos 35 anos de idade. 

 

Gráfico 2 – Faixa Etária dos Respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Revela-se, dessa forma, uma concentração na faixa entre os 18 e os 30 anos de idade e 

uma presença relevante, embora minoritária, de outras faixas etárias diversificadas. Sendo 

assim, a juventude parece ter um protagonismo maior dentro do curso, mas ainda deve ser 

considerada, nos aspectos acadêmico, curricular, social e profissional, a presença de discentes 

de outras faixas etárias. Isso é relevante tanto para compreendermos as respostas aqui 

apresentadas como para entender o perfil discente no BHU e os desafios e potencialidades 

acadêmicas, curriculares, pedagógico-didáticas e de inserção social e profissional existentes 

no curso. 
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2.3 GÊNERO 

Gráfico 3 – Gênero dos Respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Quanto ao gênero dos respondentes, a maioria se apresentou como masculino, com 

51%, seguido pelo gênero feminino, 44,2%, e como não-binário, 4,8%, conforme o Gráfico 3. 

Ressaltamos que não-binárias são as pessoas que não definem sua performance a partir do 

sexo biológico e nem da binaridade de gênero (homem/mulher). Esse grupo demonstra uma 

deficiência na Educação Básica e no Ensino Superior, causada pelas dificuldades e 

LGBTfobia que essa população enfrenta no cotidiano, evidenciando os desafios e as 

potencialidades que essa diversidade de gênero agrega ao curso. 

 

2.4 CURSO 

Gráfico 4 – Curso dos Respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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Sobre o curso dos participantes, o Gráfico 4 indica que a maioria se matriculou no 

BHU, com 52,9%. Das terminalidades, tivemos a participação de 18,3% de Sociologia; 8,7% 

de Pedagogia; 5,8% de Antropologia; e 3,8% de estudantes de História. Também houve uma 

presença relevante de egressos, contando com 10,6% de respondentes.  

Podemos perceber que, mesmo matriculados em outras terminalidades, parte dos 

discentes ainda estão atentos aos assuntos referentes ao BHU, como, por exemplo, esta 

pesquisa. Tal fato revela uma ligação contínua associada à interdisciplinaridade que existe 

entre os cursos do Instituto de Humanidades da UNILAB Ceará. 

 

2.5 SEMESTRE 

Gráfico 5 – Semestre no qual se encontram 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

  

Em relação aos semestres cursados pelos participantes no momento da pesquisa, como 

aponta o Gráfico 5, destacamos o 3º e 6º semestres, com, respectivamente, 17,3% e 16,3% de 

participantes. Em seguida, temos o 2º semestre, com 13,5%, o 1º período com 10,6% e os 

demais com porcentagens abaixo de dez, sendo o 4º semestre com 9,6% de estudantes e o 5º 

período com 8,7%. A indicação “Outros”, com o maior percentual, 24% dos respondentes, 

contempla egressos, discentes que estão no sétimo período em diante, considerando as 

terminalidades, e estudantes que já finalizaram o BHU com uma terminalidade e que estejam 

cursando uma segunda. Desse modo, percebe-se que o questionário conseguiu agregar 

respostas de discentes de vários semestres, ressaltando, portanto, uma diversidade importante 

no perfil dos participantes. 
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3 PERCEPÇÕES DOS DISCENTES SOBRE O BHU 

  

Neste tópico, apresentamos os resultados das questões direcionadas para análise da 

influência do BHU na vida social, familiar e profissional, bem como nas experiências e 

oportunidades que o curso proporciona (e proporcionou) para a comunidade estudantil. Sendo 

assim, os respondentes avaliaram como as experiências curriculares e pedagógico-didáticas 

vivenciadas no BHU os afetaram e/ou influenciaram, considerando, inclusive, potenciais 

mudanças em suas concepções e posturas. 

Nas questões seguintes, a fim de registrar essas influências, utilizamos uma escala com 

a contagem de um a cinco, sendo necessário optar por um número de acordo com o grau de 

intensidade avaliada pelo respondente. Para tanto, consideramos os seguintes parâmetros para 

análise: intensidade máxima ou total (cinco); intensidade alta ou grande (quatro); média 

intensidade (três); baixa intensidade (dois); e intensidade mínima ou inexistente (um). Além 

disso, entendemos que há questões que contemplam tanto um viés mais coletivo, ou público, 

quanto um caráter individual e íntimo. 

 

3.1 QUESTÕES COLETIVAS OU PÚBLICAS 

 

1) O BHU influenciou/mudou sua forma de pensar a sociedade? 

 

Gráfico 6 – Questão 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Percebe-se que a maioria das pessoas acredita que o BHU influenciou/mudou bastante 

a sua forma de pensar a sociedade, com 69,2% indicando a intensidade máxima de influência. 
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Além disso, 20,2% apontaram o grau quatro na escala de intensidade, uma influência grande 

ou alta, o que é extremamente relevante se considerarmos que: 

 

A UNILAB, universidade pública federal brasileira, de caráter laico, é vocacionada 

para a cooperação internacional e compromissada com a interculturalidade, a 

cidadania, o pluralismo, a tolerância e a democracia nas sociedades, fundamentando 

suas ações no intercâmbio acadêmico e solidário com os demais países membros da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os países 

africanos (ESTATUTO, 2020, art. 4º).  

 

Mais do que isso, cabe ressaltar, quanto ao BHU e à UNILAB, que: 

É para este curso que […] defendemos, conforme princípio que orienta as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, o entendimento de que o saber-fazer das Humanidades se 

constitui em exercício de compreensão crítica da dinâmica histórica da sociedade e 

da cultura (UNILAB, 2019, p. 11). 

 

O Curso de Bacharelado em Humanidades (BHU) tem como objetivo formar 

acadêmicos e profissionais tanto capazes de pensar e de agir frente aos problemas da 

sociedade quanto aptos a se tornarem, dentro do contexto sociocultural no qual estão 

imersos, agentes de produção e difusão do saber social, intelectuais públicos e 

versáteis, inclusive gestores e articuladores de redes; ou seja, sujeitos habilitados 

para o exercício da pesquisa, organização de atividades, articulação de projetos, 

respostas criativas às demandas comunitárias e de demais ramos inerentes ao ofício 

do(a) bacharel(a) em Humanidades. (UNILAB, 2019, p. 14). 

 

Desse modo, as universidades, e, particularmente, a UNILAB, são instituições que não 

limitam a sua atuação a uma formação acadêmica e profissional restrita, meramente 

instrumental, direcionada para os mercados e deslocada da realidade social. Ao contrário, 

além de estratégica, é essencial a inscrição da formação acadêmica e profissional em um 

horizonte mais amplo, marcado por uma educação comprometida com a interculturalidade, a 

cidadania, o pluralismo, a tolerância e a democracia nas sociedades. 

Entendemos que as respostas revelam esse compromisso do BHU, considerando que 

89,4% dos respondentes indicaram que o curso influenciou ou mudou bastante a sua forma de 

pensar a sociedade. Tal elemento é muito importante, especialmente se considerarmos que se 

trata de uma universidade interiorizada, internacionalizada e, além disso, comprometida com 

uma cooperação Sul-Sul solidária, pautada pela democracia e pela cidadania. 

Desse modo, é possível afirmar que o currículo vem cumprindo um papel importante 

no que se propõe, inclusive considerando que está alinhado com vetores anticoloniais, 

decoloniais e contracoloniais, que fortalecem a cooperação Sul-Sul e afirmam uma 

perspectiva epistemológica e ético-política sintonizada com os movimentos sociais, as 

políticas de identidade e a afirmação de políticas públicas para a superação das desigualdades 

vivenciadas em nossas sociedades. Assim, é válido destacar a importância desse projeto ser 
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plenamente compreendido, reforçado e ampliado em suas múltiplas dimensões e 

potencialidades. 

 

2) O BHU influenciou/mudou seu entendimento a respeito de questões políticas? 

 

Gráfico 7 – Questão 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

De acordo com o Gráfico 6 acima, 64,4% dos estudantes consideram que o curso 

influenciou intensamente o seu entendimento a respeito de questões políticas. Somados os 

graus cinco e quatro da escala de intensidade, há 79,8% dos respondentes que acreditam que o 

BHU teve uma máxima ou grande influência sobre o seu entendimento acerca de questões 

políticas. Cabe destacar que 15,4% dos respondentes consideraram a influência mediana, 

3,8% baixa e 1% mínima ou inexistente. 

Destarte, o BHU cumpre um importante papel para a sociedade, se considerarmos a 

política como a atividade humana através da qual os agentes sociais formam as decisões, 

constituem as estruturas sociais e efetuam os processos de organização da vida em sociedade, 

criando condições para o atendimento das necessidades sociais, levando em conta parâmetros 

de garantia de direitos e de efetivação da justiça social. 
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3) Os conhecimentos adquiridos no BHU contribuem para sua atuação profissional? 

 

Gráfico 7 – Questão 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

O Gráfico 7, que apresenta a posição dos respondentes sobre os conhecimentos 

adquiridos no BHU contribuírem para sua atuação profissional, indica que 68,3% dos alunos 

consideram que auxiliam intensamente e 18,3% apontam que contribuem muito, totalizando 

86,6%. Portanto, há um percentual alto de discentes e egressos que afirmam que os 

conhecimentos adquiridos no curso contribuem intensamente ou de forma alta para a sua 

atuação profissional. É uma percepção inesperada, se observarmos alguns discursos que 

circulam na sociedade e na universidade, desqualificando e desvalorizando a contribuição 

profissional do BHU ou das ciências humanas e sociais de modo geral. 

Em outra perspectiva, 8,7% dos respondentes consideraram a contribuição do BHU 

para a atuação profissional mediana; 1% julgou como baixa; e 3,8% a veem como inexistente. 
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4) Você entende o BHU como um curso capaz de impactar o contexto social dos alunos? 

 

Gráfico 8 – Questão 4 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Quanto à capacidade que o curso tem de impactar o contexto social dos alunos, 

presente nos dados do Gráfico 8, 72,1% dos respondentes indicaram o resultado máximo ou 

intenso, junto com 16,3% que consideram o impacto alto. Portanto, 88,4% dos respondentes 

entenderam que o BHU é um curso capaz de refletir intensamente no contexto social dos 

alunos. Dessa forma, é possível presumir que os estudantes do curso conseguem afetar de 

maneira positiva seus espaços, a partir das experiências e vivências sociais e culturais que o 

curso proporciona. Entendem, também, que este tem um papel central nesse processo. 

No entanto, 6,7% dos respondentes consideraram mediana a capacidade do BHU em 

impactar o contexto social dos alunos; 1,9% marcaram como baixa; e 2,9% a apontaram como 

mínima ou inexistente. 

Realizando uma síntese, nesse momento, podemos perceber que os discentes e 

egressos consideraram o BHU um curso extremamente relevante e significativo do ponto de 

vista profissional, político, social e interpessoal. As próximas questões abordam as percepções 

dos participantes sobre as relações e cotidiano familiares, influências ou mudanças nas 

posturas sociais e nas identidades individuais e entendimento a respeito de questões culturais. 
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3.2 QUESTÕES INDIVIDUAIS E/OU DE ORDEM DE INTIMIDADE 

 

5) O BHU influenciou/mudou suas relações interpessoais ? 

 

Gráfico 9 – Questão 5 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Sobre a pergunta acerca da influência do BHU em suas relações interpessoais, no 

Gráfico 9, 62,5% dos respondentes entenderam que o curso influenciou totalmente e 18,3% 

consideraram uma influência alta. Assim, 80,8% dos participantes julgam que o curso 

influenciou de modo intenso ou alto em suas relações interpessoais. Desse modo, mesmo em 

uma questão que se direciona para uma dimensão mais íntima dos respondentes, quatro 

quintos dos discentes e egressos acreditam que a influência do curso seja máxima ou alta. Em 

contrapartida, 10,6% consideraram a influência mediana; 5,8% baixa; e 2,9% mínima. 
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6) O BHU influenciou/mudou suas relações familiares e/ou cotidiano familiar? 

 

Gráfico 10 – Questão 6 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Ao serem questionados se o BHU exerceu algum papel em suas relações familiares 

e/ou cotidiano familiar, segundo o Gráfico 10, 51% responderam positivamente, com 

intensidade, e 21,2% consideraram alta influência. Ou seja, 72,2% creem que o curso 

influenciou/mudou suas relações familiares e/ou cotidiano familiar de modo intenso ou 

grande. Ou seja, quase três quartos dos respondentes. Ao mesmo tempo, 11,5% qualificaram 

como mediana essa influência/mudança; 8,7% consideraram baixa; e 7,7% mínima. 
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7) O BHU influenciou/mudou sua postura social? 

 

Gráfico 7 – Semestre no qual se encontram 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Ao serem perguntados se o curso influenciou sua postura social, 66,3% afirmaram que 

a influência e/ou mudança foi intensa ou máxima, e 19,2% grande ou alta, somando 85,5%. 

Simultaneamente, 8,7% consideraram mediana; 2,9% indicaram baixa influência; e 2,9% 

mínima ou inexistente. 

 

8) Você considera que o BHU influenciou/mudou sua identidade? 

 

Gráfico 12 – Questão 8 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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Quando questionados se o BHU influenciou/mudou sua identidade, 40,4% dos 

participantes consideraram que sim, de forma intensa ou máxima, e 24% de forma alta ou 

grande. Somadas, essas respostas indicam 64,4%, um percentual alto, se levarmos em conta 

que se trata de uma questão de ordem íntima e, portanto, de difícil modificação. Ao mesmo 

tempo, 12,5% consideraram mediana essa influência; 6,7% afirmaram ser baixa; e 16,3% a 

apontaram como mínima ou inexistente. 

Desse modo, apesar de uma parcela significativa entender que o BHU modificou ou 

influenciou mudanças em sua identidade de forma intensa ou alta, ainda observamos uma 

média de 25% dos discentes que consideraram baixa ou mínima essa influência. 

Nesse sentido, ponderando a questão da identidade e, particularmente, das referências 

e mudanças identitárias como estreitamente vinculadas às questões de cidadania e de 

enfrentamento de violências e violações de direitos, percebe-se a relevância dessa discussão. 

 

9) O BHU influenciou/mudou seu entendimento a respeito de questões culturais? 

 

Gráfico 13 – Questão 9 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Questionados se o BHU exerceu influências ou mudanças sobre o seu entendimento a 

respeito de questões culturais, 70,2% dos estudantes indicaram que sim, de forma intensa ou 

máxima, e 16,3% consideraram essa influência alta, somando, portanto, 86,5%. Ao mesmo 

tempo, 9,6% consideraram mediana; 1,9% afirmaram ser baixa; e, também na mesma 

porcentagem, 1,9% informaram ser mínima. 

Percebemos que, em relação a questões bastante significativas para os 

discentes/egressos e, mais do que isso, assuntos que envolvem aspectos ou dimensões 
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pessoais, privadas e/ou íntimas, o BHU ainda possui influências e/ou implicações relevantes 

na percepção dos respondentes. É o caso das relações familiares e seus cotidianos, identidades 

individuais, posturas sociais e questões culturais. 

Buscamos, então, identificar e ressaltar, dotando de visibilidade pública, se o BHU 

proporciona experiências acadêmicas significativas e quais seriam estas. 

 

10) Você considera que o BHU lhe proporcionou experiências acadêmicas significativas? 

 

Gráfico 14 – Questão 10 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Perguntados se o BHU proporcionou experiências acadêmicas significativas, 70,2% 

dos discentes/egressos responderam afirmativamente à questão, evidenciando grau máximo, e 

14,4% assinalaram o grau alto. Sendo assim, 84,6% dos respondentes indicaram, de modo 

positivo, que o curso proporciona experiências acadêmicas significativas. No que se refere a 

estas, 3,3% consideraram mediana; 4,4% baixa; e 2,2% a apresentaram como mínima. 

 

11) Marque as experiências acadêmicas que você teve/tem através do BHU  

 

A tabela a seguir indica quais são as experiências acadêmicas significativas 

vivenciadas pelos discentes/egressos, dentre outras possíveis. Cabe indicar que cada 

respondente poderia assinalar quantas considerasse adequadas 
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Tabela 1 – Experiências Acadêmicas 

Experiências acadêmicas Quantidade % 

Participação em lives, palestras e similares 82 78,8 

Pesquisa (iniciação científica) 69 66,3 

Participação em organizações 53 51,0 

Contato ou convivência com escolas, movimentos sociais, 

comunidades ou ONGs 
44 42,3 

Participação em grupos artísticos 37 35,6 

Estudo de outra língua 34 32,7 

Contato com gestores, técnicos governamentais, órgãos, sistemas ou 

políticas públicas 
32 30,8 

Extensão 30 28,8 

Observatório da vida estudantil 15 14,4 

Participação em congresso 15 14,4 

Estágios remunerados 14 13,5 

Monitoria de disciplinas 13 12,5 

Intercâmbio para outra instituição 9 8,7 

PIBID ou residência pedagógica 5 4,8 

Experiências acadêmicas - Outras 

Formação cidadã 1 1,0 

Estudos africanos e outros pensadores pouco divulgados. Mas, 

conheci também a teoria dos pensadores clássicos como hegemônicos 
1 1,0 

Contato com povos de outros países 1 1,0 

O BHU é um horizonte infinito 1 1,0 

Amizades e encontros inesquecíveis 1 1,0 

Centro Acadêmico 1 1,0 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Dentre as experiências relevantes ou significativas vivenciadas no BHU ou através 

deste, destacam-se: a participação em lives, palestras e similares, com 78,8%; a participação 

na área de pesquisa (iniciação científica), com 66,3%; a presença de 51% dos participantes em 

organizações, como centros ou diretórios acadêmicos e associações estudantis, dentre outras; 

o contato ou convivência com escolas, movimentos sociais, comunidades ou ONGs, com 

42,3%; a atividade em grupos artísticos, com 35,6%; o estudo de outra língua, contando com 

32,7%; o contato com gestores, técnicos governamentais, órgãos, sistemas ou políticas 

públicas, com 30,8%; e a extensão, com 28,8%. Um conjunto bastante variado de 

experiências relevantes nos âmbitos do ensino, da pesquisa, da extensão e da cultura, que 

impactam, significativamente, a formação acadêmica, profissional e colaboram para a 

cidadania de parcelas consideráveis de discentes. 
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12) Você considera importante a formação em dois ciclos (BHU – Terminalidades)? 

 

Gráfico 11 – Questão 12 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Com os últimos dados, presentes no Gráfico 11, percebemos que existe uma maioria que 

acredita na permanência do formato de ciclos no BHU, representada por 88,5% dos participantes. As 

outras escalas obtiveram uma adesão mínima.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Cabe destacar a diversidade e a riqueza das experiências vivenciadas pelos discentes 

no e por meio do Bacharelado em Humanidades (BHU) do Ceará, como pode ser visto na 

tabela. Entendemos que é necessário fortalecer, consolidar e desenvolver essas diferentes 

experiências, permitindo que a própria comunidade acadêmica, o Estado e a sociedade de 

forma geral, possam visualizar e entender essa pluralidade e seus valores. Nessa perspectiva, 

inclusive, cabe entender que essas experiências geram uma produção científica, técnica, 

artística e didática relevante, mas que ainda necessita de instrumentos e formas adequadas de 

disponibilização ao público, difusão, incorporação e aplicação social. 

Podemos exemplificar essa produtividade e diversidade vinculada ao BHU por meio 

da existência de centenas de trabalhos de conclusão de cursos já produzidos, abordando as 

mais diferentes temáticas, mas que são pouco difundidos socialmente. Aqui, cabe discutir a 

importância de instituir e fortalecer uma dinâmica ou uma política institucional de 

comunicação científica, aproveitando, também, as novas tecnologias de informação e 

comunicação. 
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Nas questões mais públicas e coletivas, 89,4% dos respondentes indicaram influência 

intensa ou grande do BHU quanto à forma de pensar a sociedade. Em relação a outros 

aspectos, como questões políticas, houve um quantitativo de 79,8%. Sobre a atuação 

profissional, 86,6% de estudantes acreditaram em uma influência positiva. Por fim, acerca de 

mudanças no contexto social, 92,9% dos participantes as consideraram notáveis e 

perceptíveis. 

Mesmo nos assuntos de ordem mais privada, do individual e do íntimo, a maioria dos 

respondentes indicou influência máxima ou alta do curso, sendo elas: as relações familiares 

e/ou cotidiano familiar, 75,7%; postura social, 89.9%; identidade, 67,6%; e questões culturais, 

90,9%. 

 Nesses últimos dez anos, o Curso de Bacharelado em Humanidades no Ceará já 

mostrou que veio para ficar. Afinal, é a partir das vivências e experiências que o curso 

proporciona para estudantes de diversas nacionalidades, gêneros e linhas de pensamento, que 

a construção de uma sociedade mais justa e igualitária é constituída também com 

conhecimentos teóricos, políticos e afetivos. 
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