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RESUMO

Os estudos sobre as juventudes universitárias da Universidade do Estado de Minas Gerais UEMG) encontram na cidade de Frutal um importante espaço de atuação,

considerando que vem sendo construído na cidade um sistema um sistema universitário diversificado e plural. Ao longo da pesquisa desenvolvida buscamos analisar a

constituição atual da cidade de Frutal-MG como uma típica cidade universitária do interior do País, considerando a existência de uma universidade com atratividade significativa

de estudantes de outras cidades de Estados vizinhos ou mesmo do interior do próprio Estado. Como tratamos de uma pesquisa qualitativa, então fomos pesquisar trazendo

elementos oriundos da observação, das entrevistas, da análise documental etc. A grande questão de pesquisa esteve associada à relação universidade e sociedade,

principalmente para produzir o entendimento de como os estudantes navegam nesses dois universos, quais os lugares de passagens, quais suas referências de existência no

lugar que escolheram para estudar. Não foram só em termos de vivência que tentamos apreender as inúmeras relações sociais existentes, mas também em termos de

pertencimento, de deixar marcas, de construir uma história nesse espaço. A composição de uma cidade universitária com seus limites e possibilidades foi analisado, inclusive o

cenário de movimentos estudantis com ocupações e greves na Unidade Frutal enriqueceu de sobremaneira o universo de nossa pesquisa. Os estudos de Marialice Foracchi

foram fundamentais para teorizarmos sobre o estudante universitário e a experiência universitária, considerando que o enfoque na questão da classe média e o seu vinculamento

ao sistema capitalista e o significado da ação estudantil na sociedade brasileira levantados pela autora puderam nos aproximar de suas ideias e produzir um relevante diálogo do

ponto de vista teórico. Ao longo do desenvolvimento desse trabalho fomos a todo momento buscando analisar as condições de transformação a qual estavam postas no ambiente

universitário a partir da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) na cidade de Frutal.  Os resultados alcançados pela pesquisa  já obtidos apresentam que a cidade de

Frutal ainda passa por um processo de construção de um projeto definitivamente universitário, pois os limites da estrutura universitária ainda contribuem para que o sentimento de

pertencimento à universidade seja muito baixo, o que provoca cisões no atendimento das expectativas e projetos de futuro dos estudantes. Como parte de um projeto inacabado

de universidade e de pouco diálogo entre universidade e sociedade, logo os estudantes por meio de suas açoes coletivas são o elemento mais dinâmico da instituição. Os

estudantes, sem dúvida alguma, marcam a universidade. Constroem espaços, pautam ações para o desenvolvimento da universidade e criam demandas universais na educação

superior.   Em 2016 ocorreu na unidade da UEMG em Frutal a primeira paralisação estudantil e a primeira ocupação do prédio em forma de protesto. Uma questão a ser

percebida a partir da conjuntura de movimentos e ações coletivas na UEMG Frutal é o de repensar a universidade como espaço de formação humana. É de criar uma conjuntura

de aproximação com a sociedade mesmo sem ter todos os elementos para tal. 
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