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RESUMO 

Este estudo visa compreender os significados 

individuais e sociais das aprendizagens (Planos da Metacognição 

e da Consciência Intencionada), que os estudantes· fazem na 

Universidade, as dimensões de sua politização havidas no 

processo e os mecanismos de produção (e/ou reprodução) de sua 

consciência politica e social (Plano da Consciência Politica e 

Social). 

Numa primeira etapa, foram inventariadas as abordagens 

de estudo e os estilos de aprendizagem, utilizando-se uma versão 

adaptada do Inventário de Abordagens de Estudo (Entwistle,1979). 

Foram informantes 235 estudantes de ambos os sexos, 

intencionalmente escolhidos, matriculados nos cursos de Medicina, 

Engenharia, Letras, Fisica, Pedagogia e Enfermagem da Univer

sidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Na segunda etapa, dois anos após, 24 estudantes, quatro 

de cada curso, que reproduziam os critérios de escolha da amostra 

original responderam a uma entrevista semi-estruturada. Mais 

tarde, estes mesmos estudantes, na qualidade de "check members", 

discutiram as análises feitas. 

Verificou-se que, no nivel 

Orientações preferenciais de Estudo 

estudantes da UFRGS: Superficial, 

da Metacognição, quatro 

são manifestadas pelos 

Significado, Reprodução e 

Profissionalização. Estas Orientações de Estudo ocorrem juntas, 

com diferentes ênfases e tendem a permanecer. 



No nivel da Consciência Intencionada constatou-se que, 

ao ingressarem em seus cursos, os estudantes se consideram 

interessados em aprender. Ao longo do tempo porém, apenas alguns 

conseguem estabelecer significados, reconhecendo o conhecimento 

existente · e elaborando representações compartilhadas que 

favorecem a construção de uma identidade social como estudante 

universitário. 

A origem de classe social impregna as representações 

e permite identificar diferentes valorações dadas à Universidade 

nas suas relações com a sociedade: desde a visão burguesa de que 

a Universidade deve produzir mercadoria para a sociedade até a 

posição de "opção de classe", que vê a juventude como potencial 

revolucionário e a necessidade de superação do sistema e de 

formação de umaconsciência politica. 

Em nivel da Consciência Politica e Social, diferentes 

dimensões de politização foram encontradas. As diferenças guardam 

relação com as aprendizagens que se configuram no espaço da 

Universidade, embora nem sempre tenham sido por ela propiciadas. 

Na verdade, a vinculação /~vinculação de classe e as 

aprendizagens significativas, que desmascaram as representações 

ideologizadas e reabastecem a cadeia de construção do 

conhecimento, via assunção de uma ação politica confirmada com a 

realidade, parecem ser fatores que melhor explicam a produção da 

consciência politica e social do estudante. 



X 

ABSTRACT 

The main intention of this study was to understand the 

social and individual learnings meanings' of University students1 

(Metacognition and Intentional Consciousness Plans) the 

politicization dimensione of the process and the production(re) 

mechanisms of their political and social consciousness (Political 

and Social Consciousness Plan). 

In a first stage, approaches to studying and learning 

styles were brought into an adapted version of Approaches to 

Studying Inventory (Entwistle,1979). Two hundred and thirty five, 

male and female, students enrolled in intentionally choosen 

courses of Medicine, Engineering, Linguistics, Physics, Pedagogy 

and Nursery of the Federal University of Rio Grande do sul, were 

invited to be participante. 

In a second stage, two years !ater, twenty four 

students, which reproduced the same criteria of the intentional 

choosen sample, four from each course, answered a semi-structured 

interview. At the end, these students, in the quality of check 

members, discussed the main resulte. 

At the Metacognition Plan,.UFRGS students present four 

preferencial learning Orientations to Study named Superficial, 

Meaning, Reproductive and Professional. These Orientations come 

together, but with different emphasis, and tend to remain during 

the courses. 

At the Intentional Conciousness Plan it was verified 



that students are interested in learning when they enter the 

University. During the time, however, only a few students teach 

learning meaning, recognizing existing knowledge and making 

shared representations which favour the construction of a social 

identity as a University student. 

The social class origin of the students seems to 

impregnate their representations and permits the identification 

of diverse valuations given to the University - society relation: 

since the bourgeois vision of a university producing goods to 

society till the class "option" position that sees youth as a 

revolutionary potential and the need of beating the system and 

forming a political consciousness. 

At the Social and Political plan, students present 

different levels of politicization. These differences are related 

to learnings ocurred in the University space but not exactly by 

it provided. 

In fact the vinculation~vinculation of social class, 

the meaningfull learnings that unmask ideologicized 

representations and provide the knowledge chain construction, by 

a political action confirmed with reality, seems to be the better 

explanative factor for the political and social consciousness 

production. 



Capitulo I 

INTRODUÇAO: os planos do estudo 

A Universidade compete transmitir e produzir o 

conhecimento necessário à sociedade do seu tempo, qualificando as 

novas gerações para a vida profissional. Não parece ser consenso 

geral, atribuir-lhe papéis que invadam explicitamente o campo do 

social e do politico,tal como o fez Habermas (1970), por exemplo, 

ao evitar a limitação de suas funções, circunscrevendo-as apenas 

ao dominio do processo econômico. Para ele a Universidade deve 

acrescentar às suas funções três responsabilidades fundamentais: 

(1) a qualificação do jovem na área extrafuncional de 

habilidades; (2) a transmissão, interpretação e desenvolvimento 

da tradição cultural da sociedade e (3) a formação da consciência 

politica do estudante. 

Na Universidade brasileira, os papéis tradicionais são 

assumidos como pertinentes e indiscutiveis, o que não ocorre com 

a responsabilidad~ pela formação da consciência politica do 

estudante. Não se pode afirmar, no entanto, que tal formação não 

venha acontecendo pois, gerações e gerações de jovens 

desenvolveram-se politicamente dentro de movimentos estudantis 

havidos no âmbito da Universidade. 

Papéis e responsabilidades desta instituição, no 

entanto, sempre foram motivo de discussões e criticas. Entre 

elas, a Universidade brasileira recebe a acusação de não ter sido 
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concebida para ser uma das agentes preferenciais da transformação 

social e, por isto, não estimular a ação e a participação do 

estudante. Como instituição reacionária e retrógrada, tanto o 

ensino quanto a cultura que desenvolve seriam vazios de 

significados e portanto alienados,contribuindo para ampliar a não 

participação e o envolvimento com o trabalho útil. Não haveria 

também preocupação com a formação de consci~ncias criticas pois a 

transmissão dogmática de conhecimentos e a posição, até certo 

ponto marginal da Universidade no sistema produtivo, a tornariam 

pouco responsável pelo atraso histórico da sociedade brasileira 

(Pinto, 1962; Forachi, 1965; Fernandes 1975; Albuquerque, 1977; 

Ribeiro, 1980). 

Ora, a Universidade pode ser tudo isto. Pode aceitar 

toda espécie de critica negativa. Não pode, no entanto, deixar de 

ser reconhecida como um lugar privilegiado de socialização dos 

jovens e como tal o espaço preferencial para a produção de sua 

consci~ncia politica e social. Criticas à parte, cabe-nos como 

educadores, como parte desta instituição do Estado, perguntar 

com honestidade o que temos feito desta responsabilidade. Na\ 

verdade desconhecemos até mesmo como o estudante aprende. Nós o j 

ensinamos sem saber quais as aprendizagens que realmente faz~ 

Este processo em sua intimidade continua sendo um desafio à nossa 

compreensão, especialmente se consideramos a faixa etária do 

universitário. Mais ainda, desconhecemos os significados que os 

estudantes atribuem ao ato de aprender assim como não sabemos 

também, em que medida a politização se insere neste ato e 

contribui para a produção da consci~ncia politica e social. 

Com estas preocupações em vista, propusemo-nos neste 

estudo a desvendar algumas destas questões com o objetivo de: 
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entender os significados individuais e sociais da 
aprendizagem do estudante de ensino superior, as 
dimensões de sua politização havidas durante o 
processo e os mecanismos de (re)produção de sua 
consciência pol!tica e social. 

Para estudar a aprendizagem, precisávamos encontrar \ 

explicações que nos permitissem entender este fenômeno. Estas \ 

explicações e regularidades nem sempre foram óbvias ou claras. Na 

verdade,se lançarmos um olhar ao que se tem produzido em pesquisa 

na área, dentro do bloco capitalista ou soviético, por exemplo, 

vamos encontrar acentuadas diferenças de enfoque. Assim, durante 

muitos anos, a aprendizagem pôde ser vista como um processo 

psicológico de estudo da consciância ou modificação da conduta, 

caracterizando possibilidades de educar o homem via 

consciância nas sociedades marxistas e via modificação de 

condutas em sociedades ocidentais (Svensson, 1984; Gnriev, 1987). 

Mas, nem sempre esta dicotomia esteve presente. Se 

considerarmos a aprendizagem sob o ponto de vista das explicações 

neurobiológicas, vamos encontrar suas metáforas operatórias 

assentadas na embriologia. Se isto não nos assegura a unidade 

paradigmâtica, como sugerem Morin & Piatelli-Palmarini (1974), 

pelo menos nos permite ordenar a questão. 

Sob esta ótica, no século passado, por exemplo, -

prevaleceu o esquema pré-formista no qual a revelação de 

potencialidades inatas orienta o trabalho da educação e o 

aprendizado consiste em desenvolver o que a natureza criou e pré

determinou (Teorias da Disciplina mental, Apercepcionismo ou 

herbatianismo, Desenvolvimento natural). ~ 
I 

Refutado por mui tos, o esquema epigenético, conhecido ' 

desde o final do século XIX, assume que a organização não é pré-
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determinada no germe mas, construida. O homem nesta concepção é 

modelado por determinações sucessivas impostas pelo meio. Sobre 

uma tábula rasa inicial, as experiências se depositam. Não há 

estágios de maturação e, desde que os procedimentos de 

condicionamento sejam adequados, será possivel, 

I 

I 
l 

independentemente da idade do 

aprender 

sujeito f 
( Conexionismo, \ 

Conductivismo, Teoria do Reforço, Behaviorismo, Processamento da ·. 

Informação nos seus aspectps conexionistas ). Situa-se no esquema 

interativo a explicação que engloba a interação histórica entre o 

programa genético e a experiência, entre o inato e o ambiental. A 

aprendizagem nesta corrente compreende a assimilação como uma 

integração dos traços mnésicos às estruturas inatas, reveladas ou 

distinguidas pela própria experiência do ser humano com seu 

ambiente fisico ou social (Teorias Construtivistas e 

Cognitivistas em geral, Gestalt, Psicolinguistica). 

Com o avanço da pesquisa na área da neurobiologia, -

sabemos hoje que os traços mnésicos combinam itinerários 

neurônicos preferenciais, permitindo ao ser humano, integrar 

informações em sua estrutura cognitiva, dar sentido ao seu 

ambiente através de uma operação de integração tal que lhe 

permita construir objetos mentais ou conhecimentos. Aprender é 

elaborar estes objetos mentais, base estrutural de um ato em que 

se estabilizam conjuntos de neurônios, combinações sinápticas 

pré-estabelecidas, criando microcircuitos para o tratamento da 

informação onde, conseqüentemente, se eliminam conexões pré

existentes que não foram ativadas por não encontrarem ressonância 

no ambiente (Morin & Piatelli-Palmarini, 1974; Bigge, 1975; 

Changeux, 1983; Svensson,1984; Hadji,1984; Hadji, 1985 ). 

Mesmo assumindo os riscos e a inevitabilidade de um 
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certo reducionismo ao restringir em três enfoques as teorias de 
-------·--

aprendizagem, achamos necessário fazê-lo afim de explicita~ nossa 
--·--·· ----

compreensão a priori. Para nós, que vemos o homem em uma~ 

dimensão de totalidade, a aprendizagem é um processo de 

interação entre o genético, ou neuronal, e o ambiental, social. 

Entendemos a aprendizagem como uma força que produz a 

evolução, tanto biológica quanto social, e é dela resultado. No 

seu desenvolvimento, reflete o trabalho humano na sua ânsia 

constante de auto-superação, de transformação da natureza e de 

antecipação, via pensamento, das modificações a produzir através 

das relações de equilibração e regulação da consciência. 

Na construção dos objetos mentais, o mundo exterior 

como que invade o interior, o neuronal e, na passagem do concreto 

ao abstrato, a consciência representa o mecanismo regulador que 

pela experiência do sujeito, age na checagem do percebido com o 

concebido, fazendo a prova de realidade. Mecanismo este que se 

processa e se amplia do nivel individual para o social e deste 

para o anterior, fruto do trabalho comum, do envolvimento na 

realidade social e da participação com outros seres humanos 

através da linguagem. 

Assim, pensamentos se comunicam e ações se concretizam 

por meio da linguagem e sob a égide da consciência, reflexo 

refletido da realidade social, sendo a própria " consciência real 

e prAtica" de Marx ( Cheptulin, 19827 Changeux, 19837 Hadji, 

19847 Hadji, 19857 Luria e Vigotski, 1988). 

Desta forma, quando definimos o objeto de estudo 

aprendizagem do estudante não o desvinculamos de produção da 

consciência • 

Em um primeiro momento, tal vinculação pareceria 
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, 
inconceb!vel porém, um olhar mais atento so~re ~os processos de 

aprendizagem mostra-nos desde sempre, sua estreita ligação com o 

social e o pol!tico, além de seus nexos causais com o neuronal e 

o fisiológico. Uns e outros agindo em interação e reciprocidade 

complexas. 

Desta forma, entendemos também que não basta ver esse 

processo em um dnico plano, linearmente construido, como o 

far!amos se assum!ssemos o esquema epigenético ou pré-formista. 

Torna-se preciso examinar os significados da aprendizagem do 

estudante de ensino superior em pelo menos três n!veis de 

interação, os quais se entrelaçam e completam-se entre si, tendo 

sido delineados em função dos objetivos do estudo: 

a) - Plano da METACOGNIÇAO 

Onde procuramos compreender como os estudantes, no plano 
pessoal/individual, abordam as situações de aprendizagem 
propostas pelos curr!culos formais do ensino superior; 

b) - Plano da CONSCI~NCIA INTENCIONADA 

Onde procuramos compreender como os estudantes, no plano 
pessoal/social, através de suas representações sociais , formam 
sua auto-imagem/autoconceito e heter6imagem/auto-estere6tipo que 
contribuem para a sua identidade pessoal e social, e como 
reconhecem e se apropriam do conhecimento ; 

c) -Plano da POLITIZAÇAO E DA PRODUÇAO DA CONSCI~NCIA POLITICA 
E SOCIAL 

Onde procuramos compreender, no plano pol!tico e social, as 
dimensões de politização e a produção poss!vel de uma consciência 
social no entrelaçamento com a vida material do estudante e com 
os demais planos; com seus limites de consciência 
produzidos/superados por sua classe social e com sua inserção nos 
movimentos de transformação da sociedade. 

Para realizar o estudo, verificamos primeiramente o 
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constatamos as j4 havia sido pesquisado em nosso meio e que que 

pesquisas sobre os estudantes contemplavam aspectos descritivos, 

tais como: 

a) ingresso dos estudantes na Universidade ( Barroso, 1972; 

Mosquera, 1974; Barroso e Barreto, 1976; Silva, 1977; Debella, 

1977; Lankenal, 1978; Castro e Ribeiro, 1979; Santarosa e Prado, 

1980; Ribeiro Netto, 1981; Rocha, 1984; Solari, 1984; UFRGS, 

1985) i 

b) - reforma universitária e os estudantes (Guimarães e Morosini, 

1980; Faria, 1981); 

c) - opiniões e dificuldades dos estudantes no ensino superior 

(Curi, 1977; Curi, 1981; Folgueras e Morelli, 1985; ACSP, 1988); 

d) -caracterização sócio-econômica dos estudantes (Castro, 1968; 

SPLAN, 1968; Guimarães e Morosini, 1978; Schwartzman, 1988). 

Estudos criticas, com fundamento sócio-politico e 

histórico, foram realizados por Forachi, M. (1965), Rios, J. 

(1971),Albuquerque, G. (1977), Poerner (1979) e Sanfelice, J. 

(1986). Examinamos também pesquisas realizadas em outros paises 

que contemplavam a questão estudantil, entre elas, Habermas, J. 

(1961), Portantiero, J. (1978), Boros, J. (1984), Altbach, P. 

(1984) e Demarchi, M. (1988). 

Nestes estudos a questão da aprendizagem foi tocada 

difusamente. Cabia-nos pois, procurar caminhos diversos, por isso 

voltamo-nos para as pesquisas sobre aprendizagem do estudante de 

ensino ~uperior em especifico. 

Após revisar Feldman e Newcomb(1976), Marton e 

Saljo,(1976a/b), Entwistle (1977), Saljo (1979), Hounsell (1979), 

Marton e Svensson (1979), Elton e Laurillard, (1979), Watkins e 

7 



Hattie (1981), Entwistle e Ramsdem (1983), Van Rossun, Djeiker e 

Hammer (1985), Brandt (1986) entre outros, verificamos a primazia 

do ponto de vista do estudante, do seu quadro referencial 

relativo a sentimento, pensamento e ações como base 

entendimento de sua conduta, formas de ser e interpretar o 

e abordagens de estudo e de aprendizagem. 

para o 

mundo 

A fenomenografia, dentro da perspectiva ecológico-

naturalista, direciona a maior parte dos estudos. Nesta opção, a 

aprendizagem do estudante influencia-se fortemente pelo contexto, 

por isto, os estudos não foram feitos em laboratório e sim, no 

ambiente, 

se, desta 

interativo. 

no espaço em que vivem os estudantes, caracterizando

forma, a sua inserção paradigmática no esquema 

Porém, o estudante não é um "eu" individualizado como 

por vezes a fenomenografia parece assumir. Na verdade, ele é um 

"nós", um ser de relações, um individuo na sua exist~ncia e um 

ser social na sua ess~ncia; um ser de relações com o seu contexto 

e com outros sujeitos através da natureza da sua ação e do seu 

trabalho/estudo. O transindiv!duo*-estudante estabelece múltiplas 

relações com a sociedade: com os estudantes, com professores e 

funcionários da instituição universitária, as quais são 

mediatizados pelos curr!culos formal e não formal que vazam o 

conhecimento poss!vel e o não esperado. 

*Expressão de Lucien Goldmann (1984 , p.101) 
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Assim,"não se consegue estudar o sujeito individual, 
sua consciência, sem situA-lo no contexto em que atua e 
na sociedade como um todo. É preciso estudar este 
sujeito, não como tal, mas · como um "transindividuo" nas 
suas relações, tentando entender os fatos e 
acontecimentos que contribuiram num dado momento 
histórico para construir sua visão de mundo e,por isso, 
talvez, sua possibilidade de ação transformadora ou não 
naquele dado periodo" (Leite, Jardim e Gastaldo, 1988, 
p.12). 

Metodologicamente, consideramos este estudante 

"transindividuo" constituindo uma categoria social cuja 

transitoriedade na Universidade, implicava em captar o coletivo 

de sua classe de origem, de seus grupos na Universidade, de sua 

visão de mundo, suas representações sobre este mundo, sobre si 

próprio (auto-imagem,hetero-imagem) e a sua participação/ação nos 

movimentos estudantis ou outros. 

Porque proceder desta forma e não, por exemplo, trilhar 

o caminho já percorrido pelos pesquisadores da área? 

Argumentamos que existe uma diferença crucial entre a 

realidade em que vive um estudante !~tino-americano, um estudante 

brasileiro, ou um inglês, sueco ou australiano. O estudante 

daqui, antes de mais nada, recebe sobre si ao ingressar na 

Universidade, o peso de uma história de contradições cunhada 

para os povos desta parte do mundo, pela cultura da 

dependência que determina o falso caráter da indolência, da 

culpa e da definição pelo outro (Montero, 1987). Argumentamos 

também que as relações desarticuladas observadas no fazer 

politico nacional e reproduzidas na Universidade, principalmente 

através da mediação do conhecimento, veiculado nos curriculos 

formais, também caracterizam diferenças. 

Tais "diferenças" estabelecem o que pode e o que não 

pode ser aprendido nesta realidade. Esta realidade se reflete na 
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produção e na reprodução da consci@ncia,a n!vel individual e 

social, via aprendizagens feitas ou negadas ao estudante. 

Assim acreditamos que o ângulo da produção da 

consci@ncia pol!tica e social do estudante e/ou da sua 

reprodução, poderia ser captado dentro do processo de suas 

aprendizagens. Para faz@-lo, necessitamos procurar caminhos 

metodológicos circunstanciais a esta realidade, confrontando 

determinações históricas e realidade concreta produzida; 

realidade concreta produzida e consci@ncia desta realidade, 

atendendo ao proposto por Marx de que a consci@ncia não pode ser 

outra coisa que o ser consciente ••• "e o ser consciente dos 

homens é o seu processo real de vida" ••• no qual, a linguagem 

desempenha papel fundamental (1984, p.37). 

Começar pela linguagem, através da fala do 

estudante sobre sua circunstância, captada via entrevistas e 

materiais produzidos; confrontar o discurso com a realidade 

concreta, material, do estudante, com sua origem de classe, 

permitiu estabelecer relações que se ampliaram através da 

compreensão da natureza social das aprendizagens havidas nas 

ações em comum com os outros estudantes. 

Com estas intenções em especifico, dividimos o estudo 

em duas partes. Na primeira, trabalhamos com 300 estudantes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dos cursos de 

Engenharia e Medicina; Fisica/Quimica e Letras; Pedagogia e 

Enfermagem que cursavam, em 1987, o segundo e o terceiro 

semestres. Ao decidirmos os cursos que fariam parte da amostra 

tivemos a intenção de agrupar estudantes de cursos de alto status 

e exig@ncias intelectuais de ingresso bem como, 

predominantemente procurados por candidatos de sexo masculino, 
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posições médias e posições de menores exigências intelectuais de 

ingresso, status relativo e predominantemente procurados por 

candidatos de sexo feminino. 

Nesta fase, mediante o uso do Inventário de Abordagens ---- -·---- ....... 

de Estudo (Entwistle e Ramsden, 1983), revalidado e ampliado para 

uso em nosso meio (Entwistle, 1979 e Izquierdo, 1986), foi 

possivel aproveitar as respostas de apenas 235 alunos. Mediante 

Análise fatorial, com rotação Varimax os itens indicados pelos 

estudantes foram agrupados em 4 fatores ou Orientações de Estudo. 

Foram também categorizadas, mediante análise qualitativa (Bogdan 

& Biklen, 1982 e André, 1984) as respostas dadas a duas perguntas 

abertas que faziam parte do instrumento e revelavam aspectos de 

auto e hetero-imagem dos estudantes. 

Na segunda parte do estudo, dois anos após, 

entrevistamos em profundidade 24 estudantes que reproduziam os 

critérios de escolha da primeira amostra e desejavam continuar 

participando do estudo. Com eles discutimos os achados da 

primeira fase e encaminhamos questões abertas relativas aos 

aspectos de metacognição, consciência intencionada e consciência 

politica e social. 

Os dados das entrevistas foram trabalhados tendo em 

vista as criticas de Fleming (1986) , as implicações e 

orientações de análise de Goldmann (1979 e 1984), André (1983) e 

Lane (1984) e os critérios propostos por Guba (1981) e testados 

por nós em pesquisa anterior (Leite, Jardim e Gastaldo, 1988). 

Na fase de análise quantitativa, primeira parte do 

estudo, apenas dois dos quatro fatores produzidos guardam 

relações de semelhança com os propostos por Entwistle. As 

diferenças,porém, somente vieram a ser melhor compreendidas após 
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a anAlise qualitativa, segunda parte do estudo. De tal forma que 

a partir da fala dos estudantes, analisada após transcrição 

completa de cada entrevista, entendemos que uma mesma categoria 

ou Orientação de Estudo podia ter mais de um sentido, e que este 

sentido era próprio e adequado à nossa cultura e ambiente 

acad~mico. 

Considerando os tr~s planos de pesquisa propostos, 

passamos a ler a transcrição das entrevistas reportando-nos ao 

mundo de cada sujeito tentando desvelar, através da palavra 
J 

escrita, os signos, ou formas sociais de pensamento, que 

possibilitavam entender estes planos ou outros horizontes que 

viessem a se formar. Tratava-se,como ensina Forachi,(l965) de um 

"esforço interpretativo básico 
expresso de introduzir dimensões de 
temas de anAlise, retomando-os 
concreta, fixando as nuances de sua 

com o propósito 
vida e de ação aos 
em cada situação 
autenticidade". 

Neste esforço, trechos dos discursos dos estudantes 

foram seletivamente transcritos mais uma vez. Esta s!ntese 

direcionou-se à procura de relações internas de coer~ncia e de 

contradição, testando-se dados e interpretações. Assim, por 

exemplo, para cada estudante, ao nivel da consciência politica e 

social, levantamos categorias sobre as relações universidade e 

sociedade e visão de mundo que foram contrastadas com afirmações, 

valores sobre modificação da sociedade e limites de consci~ncia, 

se encontrados. Sentimos necessidade neste momento de abrir um 

espaço para o referente classe social ~ passu com valores, 

limites e as demais categorias. 

Ao nivel da metacognição, verificamos para cada 

estudante as afirmações sobre tempo dedicado ao estudo, as 
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abordagens e a compreensão das formas de estudar e aprender, 

reportando-as ao seu referente fatores ou orientações conhecidas 

desde a primeira fase,e aos conceitos (notas) obtidos nos cursos. 

Emergiram desta s!ntese aspectos sobre dificuldade de aprendiza

gem, não abordados nesta pesquisa, bem como subcategorias proces

so de aprendizagem, formação de conceitos e solução de problemas. 

Ao n!vel da consciência intencionada,destacamos a auto

imagem, as mudanças percebidas ao longo dos anos de estudo na 

Universidade, o reconhecimento do conhecimento existente e as 

afirmações sobre identidade pessoal e social, se ocorressem. 

Estas, tiveram como referente as representações sociais 

categorizadas na primeira fase. 

A leitura destas primeiras s!nteses levou-nos a uma 

análise e interpretação precárias, que foram discutidas com os 

estudantes em grupo. O procedimento de feedback dos 

participantes foi registrado e transcrito para posteriqr 

consulta, tendo em vista as categorias iniciais, a fidedignidade 

e confiabilidade das interpretações. 

Encetamos mais uma análise sobre as s!nteses já feitas, 

considerando não s6 os referenciais, especialmente classe social

que agora se nos afigurava como essencial, deste primeiro esforço 

de compreensão, realizado individualmente e corroborado pelos 

"check members" mas também, os referenciais de contexto 

histórico, construidos na revisão de literatura, e de contexto 

presente, aurido na participação direta em eventos estudantis e 

na leitura da produção dos estudantes. 

Este novo movimento ondulou entre os valores apontados 

pelos estudantes, exigindo uma volta à leitura completa dos 
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transcritos no sentido de evitar interpretações apressadas, e 

produziu categorizações por relações de semelhança e de inserção 

em posição de classe social para compreensão de seu significado, 

conforme ele era apontado com as próprias palavras dos 

estudantes. Nesta s!ntese, delinearam-se as relações 

universidade/sociedade em um continuum ( Fig. 1). 

Desta nova s!ntese emergiu uma nova anAlise mais 

aprofundada, sobre o significado dado pelos estudantes ao estudo, 

à Universidade e à sociedade, tendo como pano de fundo os valores 

refletidos de sua classe .de origem, permitindo sintetizar as 

dimensões de politização em uma "hierarquia de efetividade 

potencial"*, cujos desdobramentos refletem de forma não linear as 

conexões entre o material e o social, entre a ação e o 

pensamento sobre a ação dos estudantes. 

pensamos 

estudo, 

Com o que foi poss!vel pesquisar até o momento, 

ter conseguido uma aproximação maior do fenômeno em 

ou seja, da produção (re) da consciência através das 

aprendizagens realizadas pelos estudantes, objetivo desta tese. 

Os caminhos percorridos metodologicamente foram tanto 

precedidos de leituras , quanto estas foram dele decorrentes, 

gerando a construção de informações e conhecimentos à medida que 

a pesquisa prosseguia e se necessitava maior bagagem para o 

entendimento dos fenômenos. Assim, no capitulo II, 

Sociedade,Universidade e Classe Social, procuramos ver a 

Universidade e as classes sociais que a procuram e freqüentam, 

face à sociedade brasileira, com suas diferentes formações 

*Expressão tomada de Habermas (1970). 

14 



econômicas e sociais, disparidades, e procura de igualdade e 

democracia. 

No Capitulo III, O Estudante e a Universidade 

Brasileira: história de dificil acesso, de poucas 

oportunidades de estudo e alguma inserção politica, procuramos 

tecer um retrato da aprendizagem e do estudo oferecidos ao 

estudante de ensino superior em diferentes periodos históricos, 

desde o Brasil Colônia até os nossos dias. A seguir, relatamos 

os estudos especificos sobre a aprendizagem do estudante de 

ensino superior realizados em outras sociedades Capitulo IV 

O Estudante e a Aprendizagem 

Diferentes Contextos Sociais. 

• • Significados Diferentes em 

A primeira parte da pesquisa, referente ao levantamento 

sobre as orientações de estudo, e as representações dos 

estudantes bem como a análise dos significados destes dados fica 

descrita no Capitulo V Significados do Estudo e da 

Aprendizagem no Plano da Metacognição. 

No Capitulo VI, dados da primeira e da segunda parte do 

estudo são reunidos em uma análise sobre a auto-imagem dos 

estudantes, suas representações e a apropriação que fazem do 

conhecimento. Este Capitulo intitula-se Significados do Estudo e 

da Aprendizagem no Plano da Consci~ncia Intencionada. Os valores 

apontados pelos estudantes, as suas relações com a classe 

social, refletindo-se na sua visão de Universidade dentro da 

sociedade brasileira e nas dimensões de politização que 

potencialmente podem produzir consci~ncia social, estão relatados 

no Capitulo VII _ Significado do Estudo e da Aprendizagem no 

Plano da Consci~ncia Politica e Social. 

No Capitulo final, Capitulo VIII, algumas constatações 
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epistemológicas, fruto do pensar a pesquisa, são relatadas, em 

Aprendizagem e Produção da Consciência. Questões delas oriundas 

ficam como interrogações que se configuram em sugestões para 

outros estudos. 
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Capitulo II 

A SOCIEDADE, A UNIVERSIDADE E AS CLASSES SOCIAIS 

" A simultaneidade de diferentes eras, cada uma com o 
seu tempo desenvolvimental é o paradoxo brasileiro. 
Pode-se presumir que o homem aprende a caminhar, 
depois a correr, e então a guiar uma bicicleta, então 
sucessivamente a usar um cavalo, uma bicicleta, o 
automóvel e o avião a jato. É mais dificil aprender a 
usar isto tudo simultaneamente. Este é precisamente o 
caso do Brasil, um continente amorfo onde diferentes 
periodos históricos coexistem, cada um com a sua 
dialética própria" (Rios, 1971, p. 59). 

No Brasil de hoje convivem diferentes per iodos 

históricos com formações econômicas e sociais distintas. Enquanto 

os _ paises possuidores de ciência e tecnologia iniciaram seu 

processo de industrialização há mais de 150 anos, no Brasil ele 

começa apenas em 1917 com uma produção incipiente de bens de 

consumo não 

substituição 

tardiamente 

duráveis, configurando assim o processo de 

de importações. o capitalismo instalado 

não se dá em um processo de evolução histórica 

através de conquistas parciais do dominio dos processos de 

industrialização. Ao substituir o modelo agrário-exportador, 

mercantilista ainda, a nova formação social traz consigo não 

apenas a substituição de importações como também a aceitação da 

hegemonia dos centros de poder e dominação. 

A partir de 1955, com o advento da indústria de bens 

duráveis no pais, o capitalismo industrial desenvolve-se. Na sua 

face de interdependência, se associa ao internacional sendo por 

este controlado, muitas vezes em condição de subserviência, 

favorecendo mais o empréstimo e a importação de capitais, do que 

a produção de mercadorias com tecnologia e know-how nacionais. 
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Continua, no entanto, convivendo em simultaneidade com 

o capitalismo com base no setor primArio, anterior à formação 

industrial, pois o Brasil foi, e ainda é, um pais agrârio com 

as forças da sua oligarquia se fazendo presentes nas esferas de 

decisão da sociedade. Assim, as bases econômicas da sociedade 

brasileira, assentando-se predominantemente nos modos de produção 

capitalista industrial e agrário, t~m suas relações de produção 

caracterizadas por controle da propriedade na mão do 

industrial/empresârio, rural ou industrial, da holding ou do 

truste/cartel e se expandem através dos monopólios (bancos 

controlam empresas, bancos são controlados por outros bancos, 

muito freqüentemente internacionais). 

Desta forma, contingentes populacionais do campo 

pequenos e médios proprietârios, trabalhadores rurais, bóias

frias - deslocam-se para as cidades. Os mais afortunados passam a 

esfera terciâria e vão engrossar o contingente de trabalhadores 

do comércio, ou do serviço pdblico, chegando alguns, até mesmo a 

manter um pequeno negócio. Os menos afortunados vão engrossar as 

fileiras do exército industrial de reserva quando não conseguem 

emprego na fAbrica que, por sua vez, em virtude da antes referida 

pressão do capital internacional, pode operar sazonalmente, 

produzindo para exportar apenas quando não lhe são impostas 

restrições alfandegârias maiores. Ou ainda, vão ampliar os 

contigentes da construção civil que acolhe todos os migrantes do 

.sexo masculino, mas que, por força conjuntural (maior ou menor 

repasse de capital para o social, de acordo com os interesses 

populistas, ou tranquilizadores, ou desenvolvimentistas das 

classes no momento no poder - rural/industrial/militar ou mistura 

de todas) também opera sazonalmente tanto produzindo pleno 
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emprego quanto alto desemprego. O contingente feminino, oriundo 

do campo, vai também para a fábrica ou para o trabalho doméstico, 

uma forma de escravismo especial. 

Desta maneira, o grande capital contribui para que a 

distribuição populacional no Brasil atinja hoje uma concentração 

de 73,6% nas zonas urbanas, com a conseqüente favelização 

demasiadamente conhecida (IBGE/PNAD, 1988). 

É preciso entender ainda que o pais se organiza hoje 

dentro de uma lógica não muito bem percebida, onde se instala a 

produção de bens pesados, incluida ai uma inddstria bélica, ao 

que parece muito bem sucedida. Esta é fruto das tentativas de 

militarização do pais, produzidas aparentemente para tentar 

manter ideologias liberais supostamente ameaçadas pelos 

comunistas. O golpe de 64, após sua instalação e conseqüentes 

diferentes fases de repressão, volta sua visão para os objetivos 

previstos no plano Brasil Potência Mundial Emergente. Na 

tentativa de 

fazer o jogo 

incremento do 

prevista. 

instituir o desenvolvimentismo nacional, 

do capital internacional,importando-o 

processo e para a produção de bens de 

passa a 

para o 

capital 

Como se dá este jogo do capital internacional? A que 

serve? Aquilo que K~ynes chama o fluxo circular ( o dinheiro flui 

da empresa para o povo e deste para a empresa com os 

conseqüentes vazamentos: parte vai para a poupança; parte para os 

empréstimos retirados dos bancos; parte para as mercadorias 

estrangeiras e parte para os impostos ) não produziu aqui a 

não ser uma prosperidade mediata- o milagre econômico - que em 

poucos anos transformou-se em recessão passando-se então, a 

tentar contrabalançar importações com exportações. A prosperidade 
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não se instalou porque os investimentos não acompanharam o 

crescimento das rendas para poder absorver as poupanças (Hunt & 

Shermann, 1978, p. 169). O dinheiro solicitado aos demais 

paises, aqui trocado por mercadorias, cujos preços são regulados 

e aviltados, muitas vezes, pelos mesmos paises que cedem os 

empréstimos, passou a constituir enorme divida externa cujo 

pagamento vem se tornando impossivel. Somente no serviço da 

divida são gastas hoje as reservas que se consegue com as mesmas 

exportações, aviltadas ou não em seus preços. 

Este processo serve à necessidade de expansão do 

capital dos paises industrializados que, por sua vez, ampliaram 

suas poupanças, e para manter o equil~brio de suas economias 

mais produção, mais bens e serviços, mais renda, mais produção, 

mais poupanças nos bancos que cedem mais empréstimos, mais 

impostos, mais importações devem também aumentar as 

possibilidades de investimentos lucrativos. Com isto, os paises 
:; 

não suficientemente industrializados, importadores de ciância e 

tecnologia, e o Brasil é um deles junto com os paises do Terceiro 

Mundo, servem a esta necessidade na medida em que apresentam mão 

de obra barata, matéria prima abundante e custos de produção 

conseqüentemente menores. O .capital se equilibra na medida em 

que se reproduz sob esta forma de investimento. Os lucros ai 

obtidos vão continuar gerando o equilibrio das economias 

desenvolvidas e dominando as economias não suficientemente 

desenvolvidas, cuja dependência é-lhes de todo conveniente. 

Isto · explica a existência hoje de um modelo 

concentrador de renda, onde 35,6% das familias vive sem 

rendimentos ou com menos de dois pisos salariais e o PIB 

(Produto Interno Bruto) cresce à uma taxa média de 2,0% I ano. 
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Neste modelo, as disparidades são grandes e, conquanto os 

indicadores sociais revelem sutis alterações,no ~ltimo decênio 

como a diminuição da taxa de mortalidade infantil (de 87,8 para 

63,22 em 1000) e a elevação da expectativa de vida (de 60,08 para 

64,89 anos), continuam existindo cerca de 40 milhões de 

analfabetos (18%) e semi-analfabetizados (19%) e cerca de 25,6 

milhões de brasileiros com apenas oito anos de estudos 

(IBGE/PNAD, 1988). 

Mas cabe a questão : Quem decide sobre este estado de 

coisas? Como se dâ no fluxo da história o controle do processo? 

Se a "estrutura social e o Estado nascem constantemente 

do processo de vida dos individuas determinados ••• tal como 

atuam e produzem materialmente ••• "(Marx, 1984, p.47); se, no 

Brasil, a produção material da existência é tão diferenciada e se 

parecemos abranger num mesmo território e, em um espaço de tempo 

dado, tantas fases da história (propriedade tribal, feudal, 

mercantilismo, capitalismo); se abrigamos tantas contradições 

afinal que Estado é este? 

Como •forma autônoma, separada dos reais interesses 

particulares e gerais" (Marx, 1984, p.48) o Estado subsiste ao 

longo da história, ultrapassando diferentes ditaduras (1930/1937; 

1964/1984), periodos democrâticos, periodos monarquistas e 

republicanos. Por que subsiste? Talvez porque saiba manter o 

poder politico em qualquer e acima de toda circunstãncia. Tendo o 

poder politico "possui a dominação" e, com isto "apresenta seu 

interesse como interesse geral" (Marx, 1984, p.49).E qual é este 

interesse? O interesse das classes dominantes cuja intervenção 

prâtica na condução das politicas econômicas e sociais ainda 

que por vezes elas pareçam não existir - se faz sentir a despeito 
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de toda a inquietação que as contradições antes 

ocasionando. Estes interesses dizem respeito 

condição de privilégios de toda ordem, desde a 

concentração da propriedade em poucas mãos, 

investimento de capital estrangeiro, ao 

apontadas venham 

à manutenção da 

manutenção da 

à entrada do 

incremento do 

individualismo liberalizante como principio moral para 

justificar a busca do lucro máximo, a despeito do aumento do 

contingente de pobreza no pais e da concentração da riqueza nas 

mãos de pequena parte da população (em 1988, apenas 1,5% da 

população recebia mais de 20 salários m!nimos por mês). 

Certamente a manutenção destes interesses passa também por um 

processo mais sutil, porém não menos insidioso, de reprodução da 

consciência através do sistema educativo pois, para legitimação 

de todo o sistema social, a escola constitui importante elemento 

de inculcação ideológica. Assim, auto-imagem, hetero-imagem, 

crenças, valores e representações e formas de ação podem ser 

conformadas não só pela fam!lia e pela 

também pela escola. 

Como são mediados estes interesses? 

classe social como 

A manutenção de uma classe politica consoante com 

estes interesses tem se dado através da dominação. A ocupação de 

todos os postos de decisão no governo, nas companhias estatais e, 

mesmo em muitas das que fazem parte da sociedade civil, por 

representantes destes mesmos interesses, também é uma constante. 

A hegemonia econ8mica e ideológica continua, assim nas mãos da 

burguesia, classe social que nascida no capitalismo agrário e 

desenvolvida no industrial, não só aceita a dominação burguesa 

estrangeira, apoiando a expansão do capital transnacional, como 

ainda garante para si a hegemonia dos setores fundamentais, desde 
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0 industrial, ao agrArio e ao financeiro. 

Se, as formações econômicas de modo abstrato permitem

nos falar de um proletariado e de uma burguesia nacionais como 

classes sociais em oposição dentro desta sociedade*, também 

podemos afirmar como o fizeram antes Bourdieu e Passeron e 

Baudelot e Establet, que a escola capitalista , dividida em sua 

estrutura, reproduz a sociedade. 

As desigualdades da sociedade são reproduzidas na 

educação repassada aos cidadãos e a sociedade dependente parece 

não ter forças para mudar a estrutura social, a sua escola e a 

sua Universidade o Desta forma, . mantém a seletividade do 

ensino, reproduzindo as desigualdades sociais, expulsando do seu 

meio os estudantes dos extratos sociais mais baixos, impondo a 

cultura de classe dominante, diminuindo a qualificação da mão de 

obra e, conseqüentemente, suas possibilidades de ascensão e 

participação social (Mande!, 1979; Freitas, 1982; Bowles & 

Gintis, 1986). 

Em tão in!qua conjuntura, o que representa a 

Universidade no sistema educacional de uma sociedade capitalista 

dependente? 

Sabendo que o sistema educacional é excludente pois 

apenas 42% dos estudantes que ingressam na primeira série 

atingem a segunda, e dentre estes, apenas 1% chegam ao ensino 

superior (IBGE/PNAD, 1988), podemos compreender que a aspiração 

* Cabe observar que a existência de classes antagônicas não 
constitui privilégio do capitalismo. Elas existem também nas 
sociedades comunistas, onde, para alguns autores como Castoriadis 
(1985)e Mota & Piza (1987), as classes em oposição são a 
trabalhadora e a tecnoburocracia. 
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por uma forma de vida "decorosa" só serA obtida por aquele que 

puder chegar a adquirir conhecimentos e informação que lhe 

favoreçam o status econômico e social. O sistema exclui e a 

Universidade completa a tarefa. 

Para estes estudantes que venceram as barreiras da 

exclusão, a Universidade seria vital como mecanismo de ascensão 

social, como asseguradora de status intelectual diferenciador e 

como detentora dos meios de repartição de méritos, porém, tais 

funções não se destinam às classes dominantes, que dela não 

necessitam para assegurar seus privilégios, nem às classes 

dominadas, pois ao proletariado o acesso é quase impossível 

devido aos mecanismos de seletividade da própria escola 

capitalista (Rios, 1971; Portantiero, 1978; Oliven 1980 e 1982; 

Cunha , 1983; Levin,1984). 

Assim, a Universidade na sociedade capitalista 

dependente é disputada fundamentalmente pelos estratos médios da 

população, a chamada pequena burguesia *, na sua tentativa de 

igualar-se tanto à burguesia quanto aos intelectuais e 

burocratas** na busca de reprodução como categoria social. 

Na verdade, a busca do titulo expedido por este 

cartório oficial que daria acesso ao status social desejado, nada 

mais é do que a busca de apropriação de uma fração de mais-valia 

*Pequena burguesia - a rigor não pertencem ao modo de produção 
capitalista (MPC) e sim à forma de produção simples de mercadoria 
(PSM), constituindo uma classe de transição. Inclui o pequeno 
industrial, o pequeno comerciante, o artesão, o campon~s 
proprietário e o trabalhador autônomo entre outros. 

**Intelectuais e burocratas segundo análise de Cueva (1974, 
p.104), não possuem o estatuto de classe social, pois "não se 
geram ao n!vel da matriz econômica (MPC) e sim, surgem ao n!vel 
superestrutura! na instância jur!dico-pol!tica (burocracia) ou 
ideológica (intelectual), constituindo uma categoria social. 
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extraida do proletariado. 

Ao estudar a situação e aspiração destes grupos sociais 

face à sua importância para a definição da Universidade no 

contexto da sociedade brasileira, observa-se uma caracteristica 

dialeticamente diferenciadora e igualadora : tanto podem assumir 

posições conservadoras quanto revolucionárias (Cueva, 1974). 

A pequena burguesia tornar-se-ia revolucionária quando, 

defendendo seus interesses, abandonasse seus próprios pontos de 

vista e seguisse os do proletariado, porém, normalmente seu 

reacionarismo se faz sentir quando, ameaçada pela concentração de 

capitais e pelo desenvolvimento das forças produtivas, necessita 

da burguesia para evitar sua passagem à condição de proletário. 

Na produção de efeitos ideológico-politicos esta classe parece 

não compreender o processo de exploração e opressão do capital e 

muito menos o caráter classista da sociedade capitalista, tende 

a defender o Estado e a ordem, vendo-o como poder arbitral e 

protetor, e a manter uma ilusão . de independ~ncia. Aceita 

incondicionalmente o principio do mérito e atribui às 

desigualdades sociais a distribuição diferenciada de talento e 

esforço (Cueva, 1974; Sharp, 1980; Oliven 1982 e 1986). 

A burocracia e os intelectuais surgindo ao nivel da 

superestrutura não t~m relação imediata com o modo de produção 

capitalista. Os intelectuais, responsáveis pela produção e 

disseminação de idéias, constituem, segundo Cueva (1974) uma capa 

social especifica, que embora gozando de autonomia é penetrada 

pelas contradições de classes. Suas tend~ncias ideológicas por 

conseguinte são também contraditórias e dependentes de sua origem 

social, do status do intelectual na sociedade entre outros. Já os 

burocratas, que constituem o quadro administrativo-repressivo do 
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Estado , podem, por sua posição de autonomia relativa, atuar 

diferencialmente contra algum interesse da classe dominante e 

defender interesses próprios. 

A educação supetior para estes grupos ou classes 

sociais , cujas aspirações estão delineadas, constitui-se em um 

importante bem a ser disputado no mercado. Na verdade ela 

constitui um capital cultural, um produto que se tornará 

propriedade pessoal do universitário por escolha sua ou de sua 

familia, limitado apenas pelas suas próprias possibilidades e 

habilidades pessoais e pelas tecnologias de aprendizagem 

disponiveis ou recursos financeiros da familia (Bowles & Gintis , 

1975) . 

No próximo capitulo, veremos como o estudante se 

apropria deste capital cultural. Em uma retrospectiva histórica, 

confirmamos esta apropriação que se dá através dos séculos, não 

sem um espaço de politização. O lugar destinado ao filho das 

elites burguesas do passado é hoje cedido ao filho da pequena 

burguesia. No Brasil, que apresenta diferentes formações 

econômicas e sociais, onde as iniqüidades convivem com os 

privilégios, jamais este lugar foi ocupado de forma neutra. 

Sociedade, Universidade e classes sociais evoluiram em 

diferentes periodos históricos e as oportunidades de estudo e 

aprendizagem também se modificaram, porém, não se modificou a 

procura pelo capital cultural simbolizado no conhecimento 

distribuido pela Universidade. 
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Capitulo III 

O ESTUDANTE E A UNIVERSIDADE BRASILEIRA: uma história de diflcil 
acesso, poucas oportunidades de estudo e alguma inserção polltica 

Uma breve revisão histórica mostra-nos que a 

universidade brasileira tem assumido a função de produtora do 

capital cultural necessário à reprodução das classes sociais de 

maior força na sociedade, por mecanismos que incluem a 

elitização, a dificuldade de acesso e de oportunidades de estudo. 

A elitização do ensino superior mantém-se pela 

existência do "numerus clausus" que restringe o acesso a este 

nivel mediante rigorosos concursos de ingresso. Contudo, o Brasil 

ostenta o mérito de ser, na América Latina, o pais com maior 

ndmero de estudantes matriculados no ensino superior: para uma 

população de 407.763.000 de habitantes, estão no ensino superior 

5.613.133 estudantes. Dentre estes, o Brasil possui o maior 

ndmero de matriculas (1.367.609) seguido pelo México (1.199.120), 

Argentina (846.155), Venezuela (444.450), Peru (447.300), 

Colômbia (391.490) e Cuba (235.224) (CEPAL, 1987). 

Embora grande, este número não atende às 

necessidades de escolarização a nivel de terceiro grau da 

população de 18 à 24 anos do pais. Esta restrição guarda 

caracteristicas de permanênci~ histórica quando examinamos 

diferentes perlodos (Vide Tabelas 1.1 e 1.2 em Anexos 1 e 2 ). 

As dificuldades do acesso ao ensino superior 

Desde o periodo Colonial sabemos que havia cerca de 
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2800 " doutores " no Brasil, formados na Europa, e outros tantos 

candidatos a estudantes. Discute-se, contudo, a existência ou não 

do ensino superior na colônia. Para Cunha (1980), este teria 

existido nos colégios fundados pelos jesu!tas,mas a despeito da 

discussão, não possuímos dados sobre o ndmero de estudantes 

matriculados nestas escolas. 

No per!odo do Brasil Império, cerca de 14 instituições 

de ensino superior foram criadas no pais, iniciando-se a escassa 

abertura de oportunidades de acesso ao ensino superior a 

partir de 1808 com os cursos de Medicina , Cirurgia e Anatomia 

(RJ e Bahia), de Economia, de Agricultura, Qu!mica (1817), 

Desenho Técnico(1818) e a Escola Real de Artes e Oficios (1816) 

(Franco, 1983) *· 

Em 1907, contávamos com 5795 estudantes 

matriculados nos cursos Jur!dico, Médico e Farmacêutico e 

Politécnicos (DGE/MAIC, 1927). De 1890 a 1929, já no per!odo 

Tabela I 
Estudantes Matriculados-IES e Universidades 

ano estudantes matriculados 

1907 5.795 

1933 24.166 

1959 89.566 

1968 240.870 

1985 1.367.609 

* Conta-se entre as importantes exceçÕes do perl odo, a fundação 
da atual escola de Agronomia e Veterinária da Universidade 
Federal de Pelotas em 1884, provavelmente a dnica iniciativa fora 
do eixo da corte - Rio de Janeiro, Salvador, Olinda. 
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Republicano, 64 novas instituições do ensino superior foram 

criadas e 2 universidades. Em 1920, segundo o PUC/IPES (1969), 

contavam-se 56 diferentes cursos, entre os quais, 12 eram de 

Agronomia e Veterinária, 9 de Medicina, 7 de Direito , 6 de 

Engenharia, 5 de Odontologia, 4 de Ciências Econêmicas, 2 de 

Farmácia e, com um curso apenas cada uma, as áreas de 

Arquitetura, Belas Artes, Biblioteconomia e Qu!mica (Tabela I). 

De 1930 a 1960, havia 338 Instituições de ensino 

superior e 17 universidades, com 24.166 alunos no ano de 1933 

(IBGE, 1950). Já em 1959, havia cerca de 89.586 alunos que 

optaram por 424 diferentes cursos oferecidos (IBGE, 1950).De 1961 

a 1985, o Brasil ampliou consideravelmente o n'dmero de 

estabelecimentos de ensino superior passando, a contar com cerca 

de 800 instituições e 68 universidades. Já em 1968, matricularam

se nos 630 cursos oferecidos por 158 estabelecimentos, cerca de 

240.870 alunos (PUC/IPES, 1969). Vide Tabela II. 

Tabela u 
IES e Universidades no Brasn 

Perrodos IES Universidades 

1890-1929 64 2 

1930-1980 338 17 

1961-1988 788 83 

No ano de 1985, matricularam-se nos 3923 cursos 

oferecidos por 859 instituições, cerca de 1.367.609 estudantes 

(IBGE,l987). OU seja, em um periodo aproximado de 160 anos (1800 
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1960) chegamos a ter menos de cem mil (89.586) estudantes nas 

17 universidades e nos cursos isolados. Menos de uma década 

depois, este ndmero era 2,5 vezes maior e, em menos de três 

décadas, cerca de 15 vezes maior. Contudo, a relação necess4ria 

entre estudantes e população que também se alterou -passando de 

0,3% em 1968 (Rios, 1971) para 0,99% em 1986 ( Leite, Morosini & 

Martini, 1988), ainda estA aquém das necessidades de um pais 

democrAtico e em processo de crescimento populacional acelerado. 

Este sumArio balanço do ensino superior no Brasil, 

conquanto nos mostre seu amplo crescimento quantitativo nas 

tU timas décadas, não nos permite avançar na compreensão das 

questões que influem sobre a aprendizagem do estudante de nivel 

superior. Permitem-nos sim, inferir as dificuldades de acesso a 

este nivel de ensino, pela relação com a população total e pela 

estagnação do ndmero de matriculas em determinados anos. 

Quantidade e qualidade do ensino superior são variáveis 

que vêm se degladiando ao longo dos anos com vantagem ora de uma, 

ora de outra. No inicio do século, foi preciso atender aos 

reclamos de quantidade e ampliar de imediato as oportunidades de 

acesso dos estudantes ao ensino superior, o que veio a ocorrer em 

periodos distintos: o primeiro salto quantitativo deu-se por 

volta dos anos 30 e nas viradas dos anos 1964/65, 1967/68 e 

1971/72. HA, contudo, periodos de crescimento negativo como o 

de 1938 a 1942 e o periodo de 1983 a 1985 (Vide tabelas 1.1 e 1.2 

em Anexos 1 e 2). 

É possivel que os periodos de crescimento maior possam 

ser associados a momentos históricos de governos fortes de 

tendências modernizadoras, com ênfase no atendimento às 

reinvindicações sociais das áreas urbanas, como no inicio do 
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Estado Novo * e nos anos de consolidação do periodo militar, pós 

intervenção de 64. Nota-se neste dltimo um acentuado incremento 

do ndmero de vagas, também ocorrido nos anos de 68/69, 

quando da Reforma Universitâria, e de 71/72, quando da 

instituição do ciclo bâsico nas universidades. Tanto a Reforma 

Universitâria quanto sua decorrância, o ciclo bâsico, na verdade, 

aumentaram as oportunidades de acesso, no entanto, outra variâvel 

explicativa pode ser somada a esta, ou seja, a abertura de vagas 

em escolas privadas criadas por força dos pr6pios dispositivos 

governamentais. Jâ a partir da era de Vargas, a iniciativa 

privada começa a investir no ensino superior. No perlodo pré-64, 

amplia-se em mais 3,9 vezes e no perlodo pós-64, amplia-se em 

mais 6,1 vezes em relação a si pr6pia, crescendo mais do que as 

escolas pdblicas fundadas no perlodo. 

As migrações internas em busca de trabalho tâm dado 

lugar a imensas aglomerações urbanas em cidades como São Paulo e 

Rio de Janeiro,originando o desmesurado crescimento das 

universidades das capitais. Não hâ dispersão dos estudantes em 

estabelecimentos interiorizados de boa qualidade, como seria 

desejâvel, não apenas pela escassez dos recursos econômicos, 

quanto pela falta de bolsas de estudo e pela necessidade de 

trabalho dos jovens (Mignone, 1988). 

O aumento do ndmero de estudantes nas Universidades 

provocou uma série de alteracões nesta modalidade de ensino, 

destacando-se entre elas, a ampliação do ndmero de estudantes do 

ver também que as escolas pdblicas criadas no periodo 
são as atuais grandes universidades brasileiras 

*É preciso 
de Vargas, 
Universidade 
Universidade 
(Fâvero,1980). 

de Minas Gerais, Universidade de São Paulo, 
do Brasil e Universidade Rural do Brasil 
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sexo feminino, que cresceu em 40% segundo Rama (1988). Em algumas 

instituições, este número chega a ser maior do que o de 

estudantes do sexo masculino, como é o caso da PUC/Sp, PUC/RS e 

puC/Camp. (Vide Tabelas 2.1 e 2.2 em Anexos 3 e 4). 

Na verdade, as vagas no ensino superior se ampliam por 

pressão do pdblico que, apesar de acusá-la de •resultante da 

transferência liquida de impostos dos pobres e dos muito ricos 

para as classes médias altas • (Vessuri, 1986,p.26)continua vendo 

nelas a maior oportunidade de obtenção de seu capital cultural. 

Contudo , a ampliação de vagas continua contraditoriamente se 

opondo às dificulades e limitações de ingresso, confirmando a 

função reprodutora da educação, cujo carro chefe é o ensino de 

3o.grau. Devido a esta legitimação do ensino superior como 

capital cultural, historicamente as oportunidades de 

aprendizagem vêm sendo restritas e, por isso, elitizadas. 

As oportunidades de estudo e as aprendizagens dos estudantes de 
ensino superior em diferentes periodos históricos 

Ao longo dos tempos verificamos, que o ensino superior 

tem sido, se poss!vel, negado ao jovem brasileiro. No Brasil 

Colônia esta proibição era formal: o jovem só podia aspirar à 

educação no Colégio Jesu!ta ao qual, por sua vez, era negado o 

status de ensino universitário. As poucas oportunidades de acesso 

existentes, estudar na Europa, primeiramente, e depois nas 

escolas que foram fundadas a partir de 1808, estavam destinadas 

aos homens, jamais às jovens brasileiras , sendo que a formação 

previa a diplomação do Bacharel, figura de elite na sociedade, ou 

seja, Bacharel sim, mulher não! e Bacharéis também fazem 

politica. 
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Nos primeiros anos de Rep~blica, e no inicio do século 

a situação manteve-se inalterada. A partir da década de 20/30 o 

ensino superior ampliou-se em qualidade, com um maior n~mero de 

opções, 

juventude, 

tendo sido em parte atendidas as aspirações da 

especialmente da burguesia nacional. Prevenindo 

especialmente as manifestações por mais escolas p~blicas, a 

grande tônica do ensino superior foi agir de forma que política 
• 

e ideologia não invadissem as universidades, ou seja, Politica 

e ideologia, não! 

Segue-se a este período um acelerado processo de 

modernização e industrialização, que permitiu ao estudantada 

acompanhar o passo do Estado na busca de melhores dias para o 

pais. Politica e ideologia dizem sim, na Universidade, a partir 

de 1955, seguindo-se um período fértil em que a politização 

do estudante é sua maior aprendizagem. 

Com isto, ele uniu-se às forças políticas que antes e 

após 64 desejavam ver o pais reconstruido sob uma nova ordem 

social. Estudar era compreender os grandes problemas nacionais, 

discuti-los à luz de teorias progressistas e colocâ-las em 

prâtica através dos movimentos estudantis (UNE, . AP, JUC entre 

outros). Acentuou-se a ação politica dos estudantes até a 

implantação da Reforma Universitária, e da vig~ncia dos Atos 

Institucionais que cortaram toda a manifestação que pudesse 

interferir na ordem social. 

Amordaçados os estudantes passaram a viver a nova 

Universidade da Reforma. A sequ~ncia de situações vivenciadas na 

aprendizagem depois da Reforma e pelo contexto politico-social 

determina a cooptação de alguns estudantes, a revolta de outros, 

mas seguramente, a despolitização da grande maioria. 
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A partir dos anos 80 os estudantes passaram a viver a 

década da democratização: participar é preciso, sacudir a 

estagnação do periodo e buscar um novo espaço para si através da 

universidade, passa a ser a tônica da ação do estudantado. 

Cada um destes per!odos se caracteriza por uma 

expressão s!ntese: Bacharel sim , mulher não! (séc. XVII, XVIII e 

XIX); Bacharéis também fazem pol!tical (1828-1924); Pol!tica e 

ideologia não! (1925-1954); Pol!tica e ideologia siml (1955-

1968); Estudantes amordaçados! (1969-1979) e Estagnação e 

democratização! (1979-1990), como veremos a seguir. 

Bacharel sim, mulher não! ( Séc. XVII,XVIII e XIX) 

Nos séculos XVII. e XVIII as possibilidades de estudo 

dos jovens brasileiros prendiam-se aos poucos cursos 

desenvolvidos nos colégios jesu!tas. A partir do Colégio de S. 

Paulo (25/01/1554), vários outros estabelecimentos, alguns 

mantendo cursos equivalentes a n!vel superior (Cunha, 1980), 

foram organizados. Estes cursos desenvolviam aprendizagem em 

Humanidades, Artes e Teologia. 

O que aprendiam os estudantes nestes colégios? Os 

padres, professores da Companhia de Jesus, produziam um tipo de 

ensino retórico e escolástico * , com apoio na Ratio Studiorum, 

que fixava o que se deveria aprender nos n!veis inferiores e 

superiores, e proporcionavam informações gerais de uma cultura 

básica, -latim, gramática e retórica- onde o mundo era visto de 

forma estática e conservadora. O saber era rigorosamente 

*Escolástica - filosofia ensinada nas escolas católicas cujo 
objetivo era chegar a verdade revelada através do exerc!cio da 
atividade racional onde o dogma seria demonstrado. 
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hermético , ordenado, hierarquizado e sempre sob a égide do 

Absoluto, representado na Terra pelos preceptores padres, a quem 

os alunos deviam irrestrita obedi~ncia. O livro e a oratória eram 

os recursos principais de aprendizagem, não havendo 

qualquer preocupação com o trabalho, no sentido de qualificação 

profissional. A alienação às questões da Colônia também fazia 

parte dos curriculos. 

Os estudantes com mais posses, iam para a Europa, 

especialmente para Coimbra, e continuavam a aprender segundo uma 

visão fechada e ordenada do mundo, com aulas repetidas de ano 

letivo para ano letivo e enquanto na Colônia, o ensino superior 

continuava proibido (Fávero , 1980). 

Praticando uma economia agrária exportadora, a 

sociedade brasileira de então mantinha caracteristicas 

patriarcais. As relações familiares estabeleciam privilégios ao 

filho mais velho, o herdeiro que recebia, por morte dos pais, 

o nome, o titulo, se houvesse, e a propriedade. Em vida do pai, 

permitia-se-lhe estudar nos colégios jesuitas, que, como vimos, 

não conseguiam ser equiparados aos cursos superiores 

portugueses, onde haviam cursos de Artes, Teologia e Humanidades. 

Mais tarde, na Europa, em Coimbra, poderiam seguir os estudos de 

Direito e de Teologia e, em Montpellier, na França, os estudos de 

Medicina *· Ser bacharel ou ser doutor eram suas duas 

possibilidades maiores. O privilégio, estudar, era concedido ao 

* A respeito destes cursos, Machado de Assis coloca na frase do 
Próprio Imperador, o conselho à mãe do estudante -Dom Casmurro: 
"Mande ensinar-lhe Medicina, é uma bonita carreira, e nós temos 
aqui bons professores. Nunca foi à nossa escola? É uma bela 
Escola. Já temos médicos de primeira ordem que podem ombrear com 
os melhores de outras terras" (1959, p.758). 
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herdeiro , não à herdeira. As mulheres não chegaram a ser 

estudantes no Brasil, mesmo aquelas de classe aristocrática, 

sendo-lhes facultado o acesso ao recolhimento em casas de 

religiosas**· 

Para muitos autores brasileiros o ensino superior no 

Brasil, apesar das escolas jesu!tas extintas em 1759 pelas 

Reformas Pombalinas, s6 teria existido a partir de 1808 com a 

vinda da Fam!lia Real Portuguesa. Porém, mesmo com a Familia 

Real e .os 15.000 sdditos que a acompanharam, a situação de 

dependância se mantinha. 

A juventude brasileira de então encontrou reais 

oportunidades de acesso ao ensino superior a partir de 1828, com 

a criação dos cursos jur!dicos no ano anterior ( em São Paulo, 

Convento de São Francisco e em Olinda, Convento de São Bento) que 

visavam à formação do bacharel, figura de elite na sociedade 

tradicional brasileira.Os estudantes destes cursos receberam um 

impacto de novas idéias filosóficas, culturais e literárias, 

fruto do rico periodo de mudanças pelas quais passava o mundo 

civilizado, principalmente o europeu. 

A par dos cursos juridicos, a partir da Repdblica 

Velha, surgem cursos de Engenharia, escolas Politécnicas e, em 

1908, o curso de Filosofia do Mosteiro Beneditino de São Paulo, 

diversificando de forma ainda que restrita a possibilidade de 

escolha profissional. 

Enquanto estas oportunidades de escolha de cursos 

superiores se ofereciam aos jovens brasileiros, às moças 

**A iniciativa do Convento das Ursulinas em Sal vador, em 1741 de 
criar uma escola de artes liberais feminina, conta-se entre as 
raras oportunidades de estudo para filhas de familias abastadas 
ainda que fosse em nivel primário (FGV, 1981). 
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brasileiras era vedado o ensino superior. Chama a atenção o 

requerimento de Fellisbella Agueda de Oliveira que desejava 

estudar Medicina nos Estados Unidos, com a subvenção dos cofres 

do tesouro, o que lhe foi negado.No entanto, segundo Silvia Tigre 

Maia (FGV, 1981), desde 1879, foi permitido às mulheres ser 

estudantes de Medicina no Brasil. 

Bacharéis também fazem pol!tica (1828-1929) 

As escolas de Leis continuaram a ser quase a única 

escolha poss!vel dos estudantes. Com isto, além de formar o 

bacharel com suas caracter!sticas de enciclopedismo, estas 

escolas trouxeram à tona "o envolvimento do estudante no 

processo pol!tico" Rios, 1971, p.32). Os bancos acadêmicos 

também teriam sido o local onde os estudantes teriam gestado 

secretas sociedades nas quais fermentaram as idéias de Abolição 

da Escravatura e da instituição da R~pública. 

Algumas destas idéias teriam se formado em função do 

próprio tipo de curr!culo desenvolvido nestas escolas 

tradicional e retórico alienado talvez, não permitindo um 

completo envolvimento do estudante. Suas horas livres eram 

ocupadas com grupos de iguais na discussão dos já salientes 

problemas nacionais, entre os quais movimentos preparatórios à 

Abolição. As noticias da Europa, da França em especial, e dos 

Estados Unidos da América também teriam contribu!do para o 

aquecimento das idéias de liberdade e progresso. Muitas das 

posições abolicionistas e republicanas baseavam-se no 

Positivismo, na época, um revolucionário movimento de idéias que 

começava a crescer na Europa. Para Rios desde 1817 poder-se-ia 
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dizer que os estudantes teriam se envolvido com problemas 

politicos: teriam participado da Revolução de 1817, da Revolta 

Baiana de 1778 e da Rebelião de Minas Gerais de 1789. Porém a 

história real de revoltas estudantis começa somente depois de 

!827 com a criação das Escolas de Leis de Olinda e São Paulo para 

atender à "notória falta" de graduados em leis de que o pais se 

ressentia.Na verdade, estas escolas teriam aparecido, em termos 

de necessidade social: 

(") ••• quando os revezes no Sul desencorajaram as 
carreiras militares e dirigiram a juventude 
masculina para vocações civis " (Rios, 1971,p.32). 

Aqueles estudantes que completavam seus cursos na 

Europa, quando de seu regresso, em periodo de férias ou já 

formados, representavam a primeira brecha na sociedade brasileira 

de então (Rios, 1971). Alguns deles, mesmo havendo assimilado 

algo do humanismo dos jesuitas, mas também seu gosto pela 

retórica, pelo teatro, pelo raciocinio abstrato, carregavam em si 

própios o germe da contradição -bacharéis, cheios de sonhos sobre 

a realidade européia, que precisavam enfrentar no Brasil um 

engenho de açdcar onde a escravatura ainda imperava. 

"0 estudante então, como agora, estava em 
contradição consigo próprio, com sua familia, sua 
classe, com a sociedade que o havia engendrado, e 
com a escola produto desta sociedade" (Rios,1971,p.31). 

Com alguma frequência, e com esparsos registros, 

sabemos que os estudantes continuaram a se envolver em questões 

politicas: em 1906 os estudantes de Direito de São Paulo aderiram 

à greve dos funcionários e por isso viram sua faculdade ser 

fechada {Ribeiro, 1985); em 1909, em meio à campanha eleitoral 
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para PresidAncia da Repilblica, v A rios estudantes foram 

massacrados por militares no Largo de São Francisco, no Rio de 

Janeiro (Mendes Junior, 1982; Ribeiro, 1985,). Não apenas contra 

as autoridades constituídas, moviam-se os interesses politicos 

dos estudantes, também a favor do Estado e da ordem, como ocorreu 

em s. Paulo, em 1917, no Congresso da Mocidade Brasileira. 

Também no sentido de congregar o estudantado, são 

anotadas iniciativas de vulto. Entre elas, seguramente conta-se, 

a fundação da Casa do Estudante em 1929, no Rio de Janeiro, 

semente da futura UNE. Seu objetivo era proporcionar residência 

aos universitários e constituir-se em um centro cultural, 

inclusive com editora própria. Um restaurante universitário 

também fazia parte do projeto que teve como seus primeiros 

presidentes os estudantes Ana Amélia Carneiro de Mendonça e 

Paschoal Carlos Magno. 

Politica e ideologia nãol (1925-1954) 

Com este objetivo precipuo, segundo Cunha (1980),foi 

efetuada a Reforma Rocha Vaz em 1925. A partir de então,seguiu-se 

um periodo politico de profundas alterações no ensino superior. 

Alterações estas que promoveram a primeira expansão do ensino em 

termos de abertura de novas possibilidades de escolha 

profissional, mas, também, de controle dos estudantes. Sua 

participação na vida pitblica brasileira, ainda que timida por seu 

nilmero reduzido e pelas dificuldades de comunicação 

caracteristicas da época, contudo, já era antevista como 

virtualmente perigosa aos interesses governamentais. 

No periodo politico de 30 a 46, era de Vargas, 
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Repdblica Nova, os estudantes vêem, em meio à crise instalada no 

pais, o surgimento de alterações significativas no ensino 

superior, a começar pelo Estatuto das Universidades Brasileiras 

(1931) que, a par de organizar a vida acadêmica, institu!a os 

Diretórios de Estudantes, naturalmente sob a tutela do Estado. A 

criação do Ministério de Estado dos Negócios da Educação e Sadde 

(1931), órgão centralizador das decisões do Estado, em matéria de 

ensino, começa a ser viabilizada por Francisco Campos. A reforma 

que leva o seu nome, lança as bases da organização do ensino 

superior, com os curriculos seriados. Conquanto tenha diminu!do o 

ndmero de estudantes no ensino superior nestes primeiros anos do 

Estado Novo (Vide Tabelas 1.1 e1.2 em Anexos 1 e~), a eles se 

abriram novas possibilidades de escolha, pela ampliação dos 

cursos existentes. A Universidade 

(") ••• tinha sua razão de ser desde que preparasse 
uma nova elite ilustrada e modernizadora, capaz de 
garantir a continuidade do poder" (Fâvero, 1980,p.45). 

Com ela o Estado atendia às "demandas da burguesia 

nacional e de suas classes médias" ( FEE , 19 8 3 , p • 2 8 ) • A 

Escola Nova, como movimento ideológico, inspirada nas idéias de 

democracia de Dewey, trazidas por Anisio Teixeira, cresceu no 

debate nacional, ao qual acorrem, opondo-se com ardor, estudantes 

e intelectuais, renovadores e tradicionais. (1932). Além do 

debate, as questões politicas que envolviam democracia e 

liberdade eram sempre assumidas pelos est"udantes. A questão da 

escola pdblica, reacendida pelos . escolanovistas vs escola 

confessional, volta à tona em reuniões gerais como o "Congresso 

Regional de Liberdade de Consciência" (Ribeiro, 1985). 

Conservadores e progressistas, com lideranças 
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definidas, começaram, no interior da Universidade, o debate que 

iria se prolongar por muitas décadas. No ano de 193A as 

lideranças estudantis estavam divididas entre o Clube da Reforma 

de Carlos Lacerda e Evandro Luis, conservadores ou tradicionais, 

e a Federação Vermelha dos Estudantes Comunistas de Mârio Lago e 

Adão Pereira Nunes (Ribeiro, 1985). 

Em 1937, por força do próprio Governo Vargas que 

mantinha a percepção de que a educação, ser um 

importante 

controlada 

instrumento de difusão ideológica, deve ser 

pelo Estado" (FEE, 1983, p.28), foi criada a UNE*· 

Surgiu assim a entidade que com suas lutas interviria 

decididamente na realidade brasileira. 

As manifestações politicas dos estudantes,segundo 

Forachi (1965), poderiam ter-se . ampliado nesta fase sob 

orientação de grandes partidos (UDN e PSD) que estariam se 

articulando para depor Vargas • 

Com a criação da UNE, o governo pretendia manter a 

entidade estudantil sob seu controle e, através dela, os 

estudantes universitários em geral. Até 1955, parece que o 

controle da entidade situou-se entre os militantes direitistas, 

ou conservadores, ou não comunistas. 

Movimentos de protesto no periodo do Estado Novo 

mostraram, no entanto, que os estudantes cqptinuavam enxergando 

as contradições da sociedade brasileira e opondo-se às forças de 

repressão ou de supressão das liberdades individuais.Dentre estes 

*De acordo com Poerner (1979, p.132) a UNE foi fundada em 11 de 
agosto de 1937 a partir da instalação do 1. Conselho Nacional de 
estudantes. Este Conselho realizou suas primeiras reuniões na 
Casa do Estudante do Brasil nos dias · 12 e 13 de agosto de 1937. 
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movimentos, conta-se, em 1943,a passeata dos estudantes paulistas 

pela liberdade do Presidente do Diretório 11 de Agosto e em 1945, 

a manifestação dos estudantes pela anistia de presos pol!ticos. 

Segundo Poerner (1979), Mendes Jdnior (1982) e Ribeiro 

(1985), a presidância do principal órgão estudantil brasileiro 

a UNE deveria estar nas mãos de estudantes de confiança, 

preferencialmente partidários do governo e não comunistas. Para 

afastar a esquerda da direção da UNE, contam estes autores que em 

1951, agentes externos, especialmente contratados, teriam 

influ!do nas eleições que levaram à posse de Olavo Jardim na 

presidância da entidade. Com isto, a UNE rompe com a União 

Internacional dos Estudantes - UIE 

Mesmo assim, os estudantes continuaram a se envolver 

com questões de cunho nacionalista; a campanha "o petróleo é 

nosso" e a lei de Remessa de Lucros ampliaram o debate pdblico 

(1952) insuflado pelas campanhas estudantis. Nos anos seguintes 

não mais foi poss!vel silenciar os estudantes, ou impedir que o 

ensino superior não fosse invadido pela politica ou pela 

ideologia. 

Politica e ideologia, sim! (1955-1968) 

A partir do governo Juscelino Kubistchek (1955-1960) o 

pais entra em acelerado processo de industrialização e 

modernização. Desenvolvimento, planificação e nacionalismo são 

as palavras de ordem do per!odo. Os estudantes começaram a 

acompanhar o passo do Estado; queriam uma universidade nova, com 

mais vagas e novas carreiras profissionais que acompanhassem o 

desenvolvimento industrial. Campanhas inicialmente timidas vão 

ganhando identidade e colocando os estudantes universitários, com 
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a UNE no comando, em contato cada vez maior com o povo. 

Em 1956, a direita cedeu •spaço à esquerda no controle 

da instituição, encontrando-se entre as iniciativas de lutas no 

periodo a campanha contra o aumento das passagens de bonde no Rio 

de Janeiro, a formação da União Operária Estudantil contra a 

carestia, a aliança com sindicato (1956), o movimento da American 

Can que ameaçava destruir as fábricas de latas brasileiras (1957) 

campanha de Roboré contra a negociação do acordo de exploração na 

Bolivia (interesse da Gulf) (1958), e a comissão parlamentar de 

inquérito sobre a Shell e Esse (1959). 

Intensificou-se a ação politica dos estudantes: a 

politica e ideologia "não oficiais", invadiram instituições 

universitárias e destas passaram às ruas, chegando mesmo, anos 

mais tarde, em determinados momentos, a serem os estudantes as 

"últimas" vozes discordantes das ações governamentais no pais. 

o engajamento no movimento pela Reforma 

Universitária, que já fora bandeira de luta de estudantes latino-

americanos em épocas passadas, nos Congressos de Estudantes 

Latino-Americanos de 1908 (Montevidéo), 1910 (Buenos Aires), 1912 

(Lima) (Graciani, 1982), ganhou espaço nas esferas acadâmicas. Em 

1960, os estudantes baianos fazem greve contra a má qualidade do 

ensino. Segue-se em Salvador o I Seminário Nacional de Reforma 

Universitária. A carta da Bahia, produção deste seminário, foi um 

grito de alerta contra a Universidade arcaica, elitista, 

desligada dos problemas do povo e do pais, contra a Universidade 

que discrimina filosófica ou ideologicamente, contra a 

-
marginalização dos estudantes, contra os métodos bacharelescos e 

teoricistas, desligados da prática e da experimentação cientifica 
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e contra a cátedra vitalicia (~rantes,1979). 

universidade foi consenso entre os estudantes, 

sociedade foi seu compromisso social. 

Mudar esta 

transformar a 

Com a crise da "Legalidade" instalada no pais após a 

renúncia de Jânio Quadros, as criticas dos estudantes à sua 

própia instituição, deslocaram-se para o apoio concreto à ação do 

Governador Leonel .Brizola do Rio Grande do Sul, na restauração do 

poder ao Vice-presidente da República, João Goulart. Sob o 

comando de Aldo Arantes, a UNE deslocou-se para o Rio Grande do 

Sul, onde estudantes, trabalhadores e simpatizantes do movimento 

chegaram a formar batalhões, esperando a luta armada, que não 

ocorreu. Conciliatoriamente o pais volta à legalidade, através da 

instalação de um regime parlamentarista, o qual, no entanto, não 

foi referendado pelo voto popular. Houve greves em todo o pais e 

os estudantes continuaram mobilizados. Agora não só a Reforma 

Universitária é bandeira de luta, mas também a reforma agrária, 

politica, juridica, econômica e bancária ••• (Arantes, 1979). 

Em março de 1962, no II Seminário Nacional de Reforma 

Universitária (Curitiba, Paraná) a questão das reformas ganhou 

novo foro - o amadurecimento politico dos estudantes adquirido na 

práxis politica, assinala que o âmago da questão não estava na 

mudança de algumas caracteristicas da Universidade e sim, se 

centralizava na questão do poder decisório. A participação dos 

estudantes na gestão da Universidade garantia o caminho aberto 

para a Reforma. Participação esta que se traduziria na proporção 

de 1/3 para cada um dos segmentos : 1/3 professores; 1/3 

estudantes; 1/3 funcionários. A participação dos estudantes nos 

órgãos colegiados da Universidade era prevista na Lei de 

Diretrizes e Bases de 1961, devendo as instituições decidirem a 
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forma como esta se daria. As negociacões não foram a bom termo e 

os estudantes realizaram a maior paralisação já havida no Brasil: 

36 Universidades aderiram à greve do 1/3 e os estudantes 

invadiram e ocuparam o MEC. 

Ainda neste ano realizou-se o III Seminário de Reforma 

Universitária em Belo Horizonte, MG. Também neste ano acontecia 

em Porto Alegre, a Universiade/63, jogos olimpicos internacionais 

que reuniram a juventude universitária de vários paises, 

concretizando mais um canal alternativo de participação e 

envolvimento do estudante. 

Com toda esta "efervesc~ncia" dos universitários a 

nivel nacional, a UNE passou a ser uma força politica das mais 

atuantes e respeitadas no pais. A movimentação dos estudantes, 

muitas vezes acusados de subversivos e comunistas, ganhou espaço 

e aceitação popular quase que irrestrita, maior ainda, por meio 

da UNE Volante e dos seus CPCs. 

A UNE Volante era uma caravana composta por 20 a 25 

pessoas que percorriam o pais por tr~s meses "fazendo agitação e 

propaganda da reforma universitária" (Arantes, 1979, p.11) e 

acompanhados de participantes do CPC - Centro Popular de Cultura. 

Iniciou em Porto Alegre e foi a todo pais com exceção de Rio de 

Janeiro, São Paulo e Cuiabá. Foram realizadas 200 assembléias, 

reuniões para lideres e apresentações teatrais. Cerca de 50 mil 

pessoas participaram, tendo sido fundados 12 CPCs. As peças 

falavam de elitização do ensino, atraso do pais e expoliação pelo 

capital estrangeiro ("Auto dos 99% - elitização; "Miséria ao 

alcance de todos", "Brasil versão brasileira"; filmes: "Cinco 

vezes favela"; disco: "O povo canta"; livro: "A questão da 

Universidade" (Arantes, 1979; Sanfelice, 1986). Estes 
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elementos contribuiram para o desenvolvimento de uma consci~ncia 

critica, que permanece na memória daqueles que vivenciaram este 

periodo, como o mais fértil da intelectualidade jovem do pais.* 

Nos anos que seguem, a "democracia populista",de 

modelo nacional desenvolvimentista, cujo dltimo presidente eleito 

foi João Goulart, cedeu espaço, por força do movimento militar de 

1964, à "democracia excludente" apoiada no trinômio 

desenvolvimento, segurança e modernização. 

Neste contexto, uma diferença fundamental se instalou 

descaracterizando a fisionomia das lutas estudantis: enquanto os 

estudantes, sucessivamente, e através de diferentes frentes, 

lutavam por uma educação que conduzisse o pais a um 

desenvolvimento autônomo, o novo regime considera a educação como 

parte importante do modelo de modernização que 

(") ••• corporifica as doutrinas da interdependência e os 
padrões nacionais de organização, que integram os 
poderes politicos e econômicos e consolidam a 
hegemonia dos proprietários dos meios de produção" 
(Graciani, 1982, p.66). 

Posições diametralmente opostas recrudesceram os 

ânimos de ambos os lados. Restaurar a ordem, para o governo 

militar no poder, significava, entre outros, impedir as greves e 

as manifestações estudantis. As principais atitudes autoritãrias 

foram: a intervenção da Universidade de Brasilia (13/4/1964); a 

dissolução da diretoria da UNE com a retirada do pais de alguns 

*Dele emergiram grandes nomes das artes, do teatro, da literatura 
e de mdsica brasileira como Oduvaldo Vianna Filho, Paulo Pontes, 
Leon Hirzshmann, Ferreira Guiar, Carlos Diegues, Carlos Vereza, 
Ceci! Thiré, Flavio Migliaccio, Fco. Buarque de Holanda, entre 
tantos outros. 
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dos seus ex-lideres ; proposta de extinção .da UNE que teve sua 

sua sede invadida; nova legislação (Lei 4464 de 9/11/1964) sobre 

a representação estudantil. No entanto, ao contrArio do esperado 

pelo governo, a -Lei Suplicy serviu como pretexto para a 

reorganização dos estudantes, através da tentativa de reestrutu

ração da UNE e da realização do XXVII Congresso (1965). 

Apesar da repressão, os estudantes denunciaram, neste 

Congresso e em vArias passeatas, a tortura (Ruy Guerra, Ezequiel 

Gomes), as prisões, espancamentos e expatriamento de colegas bem 

como as intenções de intervenção na Universidade que estavam 

sendo planejadas pelo governo (Sanfelice, 1986). 

Os estudantes · ainda esperavam que a democracia fosse 

restaurada - a organização do XXVIII Congresso o comprova. Com 

toda a repressão o Congresso, proibido oficialmente, foi 

realizado. Os estudantes voltaram a analisar a situação nacional 

e a posicionar-se contra a ditadura; seus Atos Institucionais, 

sua politica econômico-financeira de abertura ao capital 

internacional. 

Segundo Sanfelice (1986), a radicalização do governo e 

dos estudantes foi total neste momento. De parte do governo 

militar a missão era expurgar os estudantes subversivos e acabar 

com a politica e a ideologia na universidade e canalizá-la para 

os partidos politicos. As greves que com frequência estavam 

eclodindo traziam repercussão econômica. Como proposta o governo 

trazia aos estudantes a possibilidade de engajarem-se no MUDES 

(Movimento Universitário para o Desenvolvimento Econômico-

Social), por ele ideado e presidido por Nei Braga; a reformulação 

da Universidade, fruto do Convênio MEC-USAID (23/06/65) e o 

DNE (Diretório Nacional de Estudantes). 
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De sua parte, os estudantes mantêm-se firmes em suas 

decisões: lançaram o Dia Nacional de Luta contra a Ditadura 

(setembro de 1966), depois chamado o Massacre da Praia Vermelha; 

reinivindicaram a Reforma Universitária, dentro das propostas da 

antiga UNE, e entrada dos excedentes na Universidade; 

denunciaram a "infiltração imperialista" na Universidade e nos 

meios de comunicação e assumiram "o compromisso de lutar pela 

libertação do pais" (UNE, 1967; Sanfelice, 1986). 

Segundo Graciani, as decisões estudantis, ainda 

lideradas por uma UNE que não se considerava extinta e conseguia 

realizar até mesmo o seu XXXIX Congresso (1967), ganhavam corpo 

através de "protestos e passeatas que s6 cessaram com a 

promulgação do Ato Institucional ndmero 5 (AI-5), em dezembro de 

1968 e do Decreto-Lei ndmero 477, em fevereiro de 1969, que 

atribuem às autoridades educacionais: o poder de desligar e 

suspender estudantes envolvidos em atividades que fossem 

consideradas subversivas, i. é, perigosas para a segurança 

nacional" (1982, p.62). 

Com o AI-5 e o Decreto-Lei 477, o periodo mais rico e 

fértil do movimento estudantil entrava em seus extertores, e os 

estudantes,sumariamente amordaçados, passaram a viver o momento 

que se impunha, guardando seus 

transformação da Universidade nos 

sociedade brasileira. 

Estudantes amordaçados (1969-1979) 

protestos e desejos de 

registros da história da 

O novo Estado brasileiro que dizimara os dltimos focos 

de oposição representado pelo estudantada universitário, parte 
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para a concretização da Reforma UniversitAria • "A nova postura", 

enfatiza Graciani (1982, p.71) 

(") ••• servia ao capitalismo dependente, adaptando o 
sistema de ensino superior em função da reprodução da 
força de trabalho, garantindo a manutenção da estrutura 
do esquema de seleção, cooptando as camadas médias 
que constituíram mais tarde a classe tecnocrAtica 
auxiliar do governo militar e a classe consumidora dos 
bens produzidps." (Graciani, 1982, p.7) 

O autoritarismo que se aguçou, acrescido da Reforma, 

despolitizou os estudantes. Oliven (1980 e 1982 ) ao analisar 

o fenômeno diz que a classe média que havia dado apoio ao 

movimento de 64 ao sentir as ameaças . das classes operárias deu-se 

conta de sua · exclusão "da arena pol!tica" e do mercado de 

trabalho, passando a pressionar o governo pelo que lhe havia 

restado: a qualificação educacional. A pressão que as classes 

médias desencadeiam culmina com a Reforma Universitária que 

favoreceu a expansão do ensino superior pdblico privado (Vide 

Tabela II ), acarretando o aumento da quantidade e o decréscimo 

de qualidade do ensino superior, especialmente na escola 

privada. Nestas, o caráter paroquial e apol!tico do seu ensino, 

não produziria mais do que as condições essenciais para a 

obtenção do diploma. 

"Por outro lado, um processo de desmobilização 
estudantil foi colocado em curso visando, 
principalmente, as Universidades. O Decreto- Lei 477, o 
fechamento dos Centros Acadêmicos, a 
proibição das passeatas dos calouros tiveram como 
objetivo inibir qualquer concentração estudantil" 
( Oliven, 1980, ~· 157). 

Com seu individualismo exacerbado e sob pressão do 

autoritarismo, cresceu a despolitização dos estudantes. Para 

Oliven, não mais a sociedade e suas contradições poderiam ser a 
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bandeira de luta dos estudantes agora "amordaçados". A partir de 

então (") ••• as contradições sociais passam a ser visualizadas 

como algo que deva ser superado não pelo confronto entre as 

classes sociais, mas com base no confronto individual" { Oliven, 

1981, p. 158). 

Contudo, a paroquialização do ensino superior e a 

Reforma do ensino, com sua departamentalização, a matricula por 

disciplinas, a instituição do ciclo básico e do vestibular 

classificat6rio não foram os dnicos meios de despolitização. 

"É na fragmentação do grau acadêmico de graduação, no 
parcelamento das habilitações e na dispersão dos 
universitArios por diferentes matriculas, créditos e 
prédios que realmente se encontra o cerne do novo 
projeto a alienação da classe estudantil de seu 
pr6pio curso, de seu grupo, de seu compromisso humano 
e profissional, o distanciamento da classe estudantil 
da sociedade para a qual se qualifica na Universidade" 
{Leite, 1985, p.3). 

Via de regra, a participação politica dos estudantes 

nos movimentos sociais e suas ações pdblicas abalaram o cenário 

politico do Brasil e de paises em que os regimes politicos se 

caracterizam pela imposição da força. Seus protestos foram além 

das paredes universitárias, onde, como aprendizes intelectuais 

começaram a decifrar os conceitos teóricos e a entend~-los à luz 

da problemática social que conheceram. Neste sentido, apesar das 

mordaças que lhes foram impostas, os movimentos estudantis t~m 

mostrado uma certa clarivid~ncia profundamente catalizadora das 

aspirações nacionais. 

Estagnação e democratização {1979-1990) 

Os anos oitenta guardarão.para sempre as imagens dos 
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estudantes que tiveram a ousadia de investir contra o governo 

comunista chin~s. Como muitos dos movimentos da juventude, este 

também foi barbaramente interrompido pela morte de seus lideres e 

daqueles que os seguiram. Na Praça da Paz Celestial calaram-se as 

vozes que exigiam democracia ••• Sonho muitas vezes inating!vel 

para muitos povos, a democracia era também exigida aqui no 

movimento Diretas JA (1984) que embalou as vozes dos estudantes, 

e da população em geral, em com!cios históricos como o da 

Cinelândia no Rio de Janeiro (1.000.000 de participantes). Os 

protestos não eram mais reprimidos. Os governos militares 

esgotaram então o modelo politico de autoritarismo e incompetente 

gerenciamento das dividas e da inflação e melancolicamente 

promoviam a passagem à democracia plena. Tal passagem foi 

acompanhada de um processo de estagnação social e econômica ao 

qual a Universidade e os estudantes não ficaram indiferentes. Na 

verdade, o número de greves havidas no per!odo- 1980 (24 dias), 

1981 (26 dias), 1982 (30 dias), 1984 (84 dias), 1987 (30 dias) e 

1989 (60 dias) - dizem bem das resist~ncias armadas na esfera da 

instituição Universidade Pública e Federal. 

Acusado de ser um dos estudantes mais caros* do mundo 

o universitArio da Universidade Pública brasileira assistiu à 

pa~sagem de década em clima misto de euforia e pessimismo, 

participação e participacionismo, totalmente diverso daquele 

vivido por seus colegas do passado ou por aqueles da Praça da Paz 

Celestial. 

*Segundo Relatório da Secretaria do Planejamento o aluno 
universitArio custa US$4579,00/ano; segundo o MEC o aluno da 
UFRGS custa US$9292,00/ano e segundo a Reitoria da UFRGS este 
mesmo aluno custa US$6000,00/ano (ZH, jul, 1990) • 
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O receio das manifestações politico-partidárias dos 

estudantes universitários, ainda em 1979, produzia legislação 

impeditiva ao seu envolvimento em instituições alheias ao ensino 

superior : Lei 6680 de 16/08/79; Decreto 84035 de 1/10/79; 

Portaria 1104 de 1/10/79.0 temor de sua participação, no entanto, 

não encontrava razão de ser, pois os estudantes em geral estavam 

despolitizados. Mesmo reunidos sob a bandeira da UNE, sem 

qualquer repressão, no 32o. Congresso da entidade (Piracicaba, 

outubro, 1980), conseguiram como saldo apenas a cisão maior das 

esquerdas na disputa pela gerância da entidade que a esta altura 

não mais detinha a hegemonia no campo da politica estudantil 

(Veja, out.80). 

A politica estudantil, na verdade, passou a ser a 

politica individual ou individualista ou de pequenos grupos 

comandados politicamente de fora da Universidade e envolvidos em 

questões setorializadas muitas vezes externas à Universidade. 

Com todo o clima de mudança do per!odo (em que houve 

eleições para governadores e deputados constituintes, em 1982; 

morte do Presidente eleito, Tancredo Neves, e subida ao poder do 

Vice, José Sarney; advento da Nova República; promulgação da 

Nova Constituição, em 1988, e eleição direta para Presidente em 

1989, os estudantes não mais conseguiram ser os porta-vozes das 

posições ideológicas radicais que levantaram as massas no passado 

recente. Assim, participaram de questões locais (Diretas para 

Reitor, Congresso de DCEs, Estatuinte Universitária, verbas para 

os RUs e Casas de Estudantes) e nacionais (Projeto Geres~ 

Constituinte livre e soberana; paralisações diversas próprias ou 

acompanhando greves de docentes, de funcionários, de 

trabalhadores; movimentos de apoio às atividades dos sindicatos, 
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cuT/CGT e colonos "sem-terra", questões ideológicas e outros). 

porém, este envolvimento é setorializado, não mais de massas. 

Mesmo quando congregam grande ndmero de participantes estes 

pertencem a um determinado segmento. 

São dignos de nota os trabalhos dos acadêmicos de 

Medicina na transformação de seus currículos com vistas à sadde 

da população e não das elites, discutidas em reuniões dos ECEM 

(Encontro Cientifico dos Estudantes de Medicina) e das DENEM 

(Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina). Esta luta dos 

estudantes sob o tema Saóde é Revolução congrega 76 DAs e cerca 

de 48.000 estudantes (DENEM, 1987 ; DENEM, 1988). 

Setorializado tem sido também o movimento dos 

estudantes das instituições particulares de ensino contra a 

Portaria 140 do Ministério da Fazenda que aumenta as mensalidades 

daquelas instituições. Assim, sem qualquer restrição às suas 

atividades, pois o Decreto Lei 7395, de 31/10/85, restaurara o 

direito à organização estudantil e eliminara a clandestinidade da 

UNE, de modo geral, os estudantes quando não estão envolvidos com 

o estudo propriamente dito, estão em casa esperando o desfecho da 

dltima greve. Outros estão participando ativamente das 

atividades político-partidárias e produzindo jornais, panfletos 

e boletins com criticas à Universidade, às eleições e às 

nomeações e ainda apoiando as lutas dos trabalhadores e dos 

colonos pela Reforma Agrária. 

No periodo em pauta, o acesso à Universidade continuou 

restrito, apesar do aumento do ndmero de interessados e da sobra 

de vagas ( Quimica e Fisica na USP e Ciências Sociais, Matemática 

e Estatística na UFRGS em 1986). Nas pdblicas, em especial, o 

acesso permaneceu com os filhos das familias que ganham 10 ou 

53 



mais salários minimos (UFRGS/PROPLAN 1985; Veja,jan.1985; 

Schwartzman 1988) enquanto a escola privada recebeu os demais. 

Manter-se nos cursos escolhidos quando do vestibular, 

contudo, não tem sido fácil para os estudantes. Só na UFRGS 8,74% 

abandonaram seus cursos em 1987 (UFRGS/PROPLAN, 1989), outros 

foram reprovados, cancelaram matriculas ou trocaram de cursos, 

fazendo novos vestibulares e limitando ainda mais o ingresso de 

outros estudantes. 

A ausência de uma cultura estudantil em nossas 

universidades e de uma identidade com o curso, a falta de um 

engajamento politico unificador, como o havido no passado, 

poderiam estar contribuindo para estas trocas constantes à 

procura de um ideal inexistente? As escolhas feitas pelos 

estudantes em periodo prematuro, · aos 15/16 anos revelam-se 

inadequadas aos 19/20 anos. Conseguir vagas em cursos de menor 

status contribui para as trocas de cursos, porém o fato gerador 

do maior número de anos necessários à conclusão do curso parece 

ser a necessidade de ingresso no mercado de trabalho para o auto

sustento e para a manutenção do próprio curso escolhido, fato 

possibilitado pela matricula por créditos e pela inexistência de 

bolsas de estudo e vagas em casa de estudantes em número adequado 

(Zero Hora, 21/5/89; Zero Hora, 8/6/89; Zero Hora, 17/6/89; Zero 

Hora, 20/8/89; Zero Hora 17/9/89; Jornal do comércio, 8/5/89). 

Mesmo os processos de democratização que caracterizam 

os anos 80 não foram suficientes para estimular o estudante a 

viver a sua Universidade. Na configuração social e econômica 

desta década a Universidade talvez seja para o estudante apenas o 

espaço limbico, 

cultural que 

protegido, 

talvez lhe 
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sociedade em crise. 

O estudante e a Universidade brasileira 

Como vimos na revisão histórica, a Universidade tem 

sido um espaço de aprendizagens diversificadas para o estudante. 

Em que pese o dificil acesso, a Universidade vem sendo tomada 

pelos jovens na busca de capital cultural, entendido como um bem, 

um passaporte necessário à conquista de uma posição de status na 

sociedade desigual e dependente. 

elites 

Neste processo, 

burguesas deixam 

ao longo dos tempos, os filhos das 

de ser os principais beneficiados, 

cedendo lugar aos filhos das classes médias. 

O papel diferenciador de status do ensino de 3o. Grau, 

impede o questionamento de sua eficácia e o processo de 

aprendizagem que lhe é correlato permanece descuidado, como uma 

questão de segunda ordem, um problema que diz respeito aos 

estudantes. Estes, por si próprios, ao longo dos séculos, 

trataram de conquistar novas oportunidades de estudo: quer 

através da abertura de cursos, quer através do aumento de 

matriculas e da Reforma Universitária, quer através do aumento do 

número de representantes nas decisões do ensino. 

Nesta trajetória histórica observamos que, a par das 

aprendizagens do dominio do conhecimento especifico dos cursos, 

desenham-se outras aprendizagens. Estas dizem respeito à dimensão 

politica. O ativismo estudantil, que reaparece mesmo em periodos 

de estagnação, visto por muitos como uma questão de terceiro 

mundo, na verdade, constitui-se em uma constante na formação do 

jovem. 
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Reprimi-lo ou expandi-lo em diferentes épocas, serviu 

apenas para consolidar a Universidade, frente à história, como o ~ 

espaço intelectual onde se pensa a · sociedade; onde, apesar do 

dificil acesso e das poucas oportunidades de estudo, os 

estudantes buscam sua inserção politica na sociedade e, até 

mesmo, sua modificação. 
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Capitulo IV 

O ESTUDANTE E A APRENDIZAGEM : significados diferentes em 
diferentes contextos sociais 

As aprendizagens no âmbito da Universidade, como vimos 

no capitulo anterior, são mdltiplas e variadas, ocorrendo com ou 

sem planejamento e previsão. Serâ este o dominio do conhecimento 

que nós educadores universitários temos? Ou a questão das 

aprendizagens do estudante não nos sensibiliza como importante 

porque a consideramos decorr@ncia natural, imediata de nosso 

ensino? 

Esta questão vem sendo contestada nos dltimos vinte 

anos . A pesquisa na ârea especifica desvela conhecimentos sobre 

as aprendizagens do estudante de ensino superior antes não 

pensadas. Nos paises industrializados, por exemplo, a questão dos 

movimentos estudantis, da politização e do reacionarismo, do 

acesso e das oportunidades de estudo, que entre nós são 

relevantes e talvez até obscureçam o estudo da aprendizagem como 

processo global, não são postas como fundamentais, não deixando 

porém, de ser discutidas à luz destas descobertas. 

Na verdade, o que se procura é detectar as mudanças 

produzidas pelo ensino na formação intelectual do estudante.Esta 

questão parece trazer em seu enunciado uma dimensão cartesiana ou 

formalista, guardando similariedade com as propostas de pesquisa 

inseridas dentro do esquema epigenético. Se assim o fosse, não 

teria feito sentido para nós, que procuramos ver o estudante como 

um ser humano em dimensão de totalidade, como um transindividuo, 
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ser de relações mdltiplas, individual na existência e social na 

essência. 

Nossa posição levou-nos a procurar uma linha de 

pesquisa que fosse compativel. Com esta intenção selecionamos os 

estudos qualitativos e quantitativos, que passamos a descrever 

neste capitulo, pois eles se destacam por possuir validade 

ecológica (conceitos e teorias são vAlidos dentro do contexto em 

que se inserem) e dimensão fenomenogrAfica (o sujeito explica 

seu quadro referencial referente a sentimentos, pensamen~o e 

ações que permitem entender condutas e formas de ser e estar no 

mundo). 

Descrevemos também a trajetória desta· linha de 

pesquisa, predominantemente européia, procurando mostrar sua 

evolução e o processo cumulativo de produção do conhecimento que 

nos possibilita hoje, discutir inclusive o~ significados que a 

aprendizagem assume em diferentes contextos sociais. Essa 

discussão se dA ao final deste capitulo. 

No todo, a revisão da literatura embasou a pesquisa que 

realizamos no Plano da Metacognição (Capitulo V) abrindo espaço 

também para as questões de aprendizagem colocadas no Plano da 

Consciência Intencionada e no Plano da consciência Politica e 

Social.(Capitulos VI e VII) 

As questões iniciais sobre a aprendizagem do estudante de ensino 
superior: abordagens de estudo e sua medida 

Em 1970 , chamou a atenção do mundo acadêmico a questão 

das aprendizagens especificas do estudante de ensino superior 

colocadas por Perry em trabalho publicado sob o titulo de Formas 

de desenvolvimento ético e intelectual nos anos de college: um 
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esquema"(Forms of intellectual and · ethical development in the 

college years). O autor afirma que diferentes mudanças 

acontecem com o estudante durante seus anos de aprendizagem na 

universidade, em especial quanto a habilidade de pensamento. 

Interessado em saber como o relativismo que permeia uma sociedade 

pluralista, era apreciado pelos estudantes, ele encontrou 

diferentes posições, reveladoras do crescimento intelectual dos 

estudantes. Assim, ao longo dos anos de estudo os estudantes 

podiam progredir mudando seu pensamento: desde uma visão de mundo 

em termos bipolares nós/certo/bom versus outros/errado/ruim 
I 

até a posição em que os estudantes experienciam a afirmação 

de sua identidade entre mnltiplas responsabilidades. Considera-se 

que este trabalho constituiu o marco, o "insight" inicial para a 

linha de pesquisa sobre a aprendizagem do estudante 

universitário. 

Nos trabalhos que revisamos, a partir de Perry, uma 

caracteristica metodológica é tendencial e perpassa as 

pesquisas, especialmente européias: tentar entender a 

aprendizagem do estudante de dentro, ou seja, a partir do próprio 

estudante, de suas experiências do dia a dia, do significado que 

atribui ao ato de aprender. 

Trabalhando com esta metodologia, Svensson (1976 e 

1977) foi responsável por alguns dos primeiros estudos que se 

seguiram sobre as dimensões qualitativas da aprendizagem dos 

estudantes de ensino superior. A partir da compreensão de textos 

selecionados, Svensson propôs aos estudantes que identificassem o 

quê e o como de suas leituras, ou seja, como abordavam o estudo 

que faziam. Nesta avaliação o autor passou a empregar os 

descritores Bolista e Atomista, construtos importantes dos 
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quais derivaram-se as abordagens profunda e superficial. A 

contribuição de Svensson, além destes construtos, prende-se à 

dimensão qualitativa de seus estudos que demonstraram a 

importância de entender o processo de compreensão e de 

significação contido no ato de aprender. 

Marton e Saljo (l976a), trabalhando igualmente com 

leitura de texto e entrevistas posteriores com os estudantes, 

encontraram uma diferença contrastante em n!veis de 

processamento: o profundo e o superficial: 

"No caso do processamente superficial os estudantes 
dirigem sua atenção para a aprendizagem do texto por si 
(o signo),isto é, eles tem uma concepção reprodutiv~ da 
aprendizagem o que significa que eles são mais ou menos 
forçados a adotar uma estratégia de memorização. No 
caso do processamento profundo, por outro lado, o 
estudante se direciona para o conteddo intencional 
do material de aprendizagem (o que é significado), 
isto é, ele se direciona para a compreensão do que o 
autor quer dizer". (Marton e Saljo, 1976a p.7 e 8) 

Mas é Entwistle que, reunindo os achados de pesquisa então 

dispon!veis, elabora instrumentos de medida que tornam viável 

conhecer as abordagens de estudo de um número maior de 

estudantes. Usando análise fatorial,.denominou quatro principais 

abordagens de ·estudo: significado, reprodução, estratégica e 

realização. Estas categorias incluem abordagens, estilos e 

patologias de aprendizagem. As escalas que construiu chamam-se 

"Approaches to Studying Inventory " e "Course Perceptions 

Questionnaire" (Entwistle e Ramsden,1983). 

Uma abordagem de estudo, segundo Entwistle (1979), é o 

conjunto das intenções e do processo de estudo que o estudante 

utiliza para aprender, desde a leitura, a compreensão e 

interpretação de um texto até a realização de uma prova ou exame, 

passando pela leitura da bibliografia ou aplicações práticas de 
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suas aprendizagens. Na escala de abordagens, são definidas 

variáveis que compreendem trAs posições preferenciais dos 

estudantes para aprender: abordagem profunda (uso de evidências 
.. 

e relacionamento entre idéias e motivação intrínseca para 

estudar) abordagem superficial, (preso ao conteúdo dado, medo do 

fracasso e motivação externa) e abordagem estratégica (hábitos 

não organizados de estudo, atitudes negativas para com a 

aprendizagem, motivação para a realização pessoal). Nos estilo~ e 

patologias, entendendo-se estas como doenças do estilo, por uso 

indevido ou exagerado do mesmo, a escala apresenta a aprendizagem 

de compreensão ou holista, com a patologia do "globettroting" e a 

aprendizagem de operação ou serialista com a patologia da 

imprevidência (Entwistle e Ramsden, 1983). O uso das escalas que 

medem as abordagens de estudo vem se ampliando, no entanto, 

Entwistle & Waterson (1987, p.61) chamam a atenção para a 

impropriedade de categorizar os estudantes como profundos ou 

superficiais. 

de 

"Suas abordagens variam de tarefa para tarefa e de 
professor · para professor. É a abordagem que se 
categoriza e não o estudante, contudo o balanço 
relativo entre o uso de abordagem profunda e 
superficial pode refletir diferenças entre 
individuas e pode ser medido pelo uso de 
Inventários." 

Ainda sobre o tema, merecem referência os estudos 

Biggs (Australia) e Schmeck (USA). Biggs desenvolveu 

inventários sobre abordagens de estudo,conhecidos como: o SBQ-

Study Behaviour Questionnaire(1976) e o SPQ Study Process 

Questionnaire (1979). Um inventário de Processos de Aprendizagem 

foi construido na América por Schmeck, reunindo os estudos sobre 

abordagens anteriormente feitos. Diferentemente de outros autores 
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que vâem a aprendizagem de uma forma mais ampla, para Schmeck 

esta é parte da teoria do processamento da informação e da 

psicologia das diferenças individuais. Assim, sua escala mede a 

profundidade de processamento, o processamento elaborativo, a 

retenção de fatos e o estudo metódico. Nesta escala, alcançam 

alta pontuação os estudantes mais exitosos (Bermeosolo, 1986). 

Resultados de Aprendizagem 

Os primeiros estudos de abordagens foram seguidos de 

tentativas de relacionamento com os resultados de aprendizagem. A 

questão era: se sabemos como os est~dantes abordam suas tarefas 

de estudo, poderemos antecipar seus resultados de aprendizagem? 

Marton e Saljo (1976) descrevem relações lógicas e 

emp!ricas entre resultados e abordagens. Em estudo qualitativo, 

relacionaram resultado e processo (1976 a) e resultado como 

função da concepção da tarefa (1976 b). Segundo eles, os 

objetivos de uma pessoa ao estudar para aprender variam entre 

dimensões que são na origem, qualitativas, ou seja, o estudante 

pode,de maneira superficial, atentar para o signo, o discurso em 

si, ou, de maneira .intencional atentar para o significante, o 

conteúdo do disc_urso. Neste sentido o estudante desenvolve 

distintos n!veis de processamento na sua aprendizagem o que 

conduz a diferentes resultados. Dependendo da concepção que o 

estudante faz da tarefa que deve realizar e do procedimento de 

avaliação que é proposto pelo professor, fica solicitado do aluno 

o que ele traz de mais superficial ou mais profundo. Como existem 

diferenças nas abordagens e nos n!veis de compreensão, 

existem conseqüentemente, diferenças nos resultados de 
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aprendizagem. Resultados de aprendizagem satisfatórios também 

foram associados a satisfação com boas notas nos exames e com 

motivos pessoais :·_ (Entwistle e Ramsden, 1981; Saljo, 1981; 

watkins, 1983). 

Ao nivel da auto-avaliação dos alunos, Entwistle 

considera que esta sofre os efeitos dos cursos e das orientações 

de aprendizagem. As abordagens, provAvelmente, se relacionam com 

os métodos de avaliação usados em cada diferente departamento e, 

ao mesmo tempo, com a maneira pela qual o estudante percebe este 

ensino. Assim, os resultados de aprendizagem são função das 

abordagens mas, também dos métodos de ensino, do bom "ensino" e 

da "liberdade para aprender" em cada departamento (·Entwistle e 

Ramsden, 1981; Entwistle e Ramsden, 1983). 

Em suma, como afirma Dahlgren (1984), a diferença 

qualitativa de processo envolve uma difereça igual de resultado. 

A aprendizagem é um fenômeno com mu~tas faces e, assim como hA 

diferentes coisas para aprender, hA também diferentes resultados 

e processos. Para a autora, o significado não é uma propriedade 

inerente à cultura ou à , natureza, ele seria imposto pela 

consciência a qual, por sua vez estaria em constante evolução. 

Neste particular, apesar de aceitarmos a existência de diferentes 

abordagens de estudo, não acreditamos que o significado d~ 

aprendizagem não seja inerente à cultura. Concordamos que a 

consciência pode evoluir, porém sendo reflexo da cultura na qual 

estA imerso o estudante, ela pode impor significados, como 

veremos adiante. 
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sstilos de aprendizagem 

Um estilo ,. de aprendizagem é "uma ampla 

caracterização dà maneira preferida pelo estudante para manejar 

as tarefas de aprendizagem" (Entwistle, 1979, p.368). Os estudos 

sobre estilos de acordo com Bermeosolo (1986), surgem em 1976, 

quando Gordon Pask, pesquisador britânico, revisou os trabalhos 

de Perry sobre as habilidades de pensamento bem como os estudos 

de Bruner, Guilford e Kagan (impulsivo/refletivo), e Wilkin 

(dependência/independência de campo). A distinção holista-

serialista vem desde então caracterizando os estilos de 

aprendizagem, tendo sido mais tarde, confirmada e reapropriada 

por outros pesquisadores. Contudo, Pask trabalhou em laboratório 

e esta distinção estaria mais próxima de uma estratégia do que de 

um estilo. Seriam manifestações extremas de processos mais 

fundamentais, podendo ser obtidas por reforçamento. Para o autor 

os estudantes poderiam agir com compreensão, como holistas, ou 

com operação, como serialistas, havendo outros ainda que agiriam 

de forma versátil. Assim, o termo estilo de aprendizagem para os 

pesquisadores europeus, deriva de Pask. · Para outros 

pesquisadores, o termo derivaria de _Tallmadge e Shearer que em 

1969 teriam-no proposto para caracterizar as diferepças de 

rendimento acadêmico dos estudantes. Um estilo seria 

predisposição do estudante para adotar uma estratégia, ainda 

vista como conjunto de atividades de processamento da informação 

(Ber.meosolo, 1986). 

Os estilos e sua significação: 

a) compreensivo - o estudante usa a estratégia holista, ou 
globalizante, para dar conta das tarefas de aprendizagem; 
b)operativo o estudante usa estratégia serialista ou 
detalhista e sequencial para aprender; 
c) versAtil o estudante usa estratégia holista e serialista. 
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As patologias associadas são: 

a) globettroting- passagem rápida às conclusões sem evid~ncias~ 
b) imprevid~ncia- dificuldade no uso de analogias e na construção 
de um quadro referencial do todo. 

Abordagens e estilos, embora explicassem as maneiras 

preferidas dos estudantes para aprender, não indicavam relação 

direta com resultados. As variáveis de contexto passaram a ser 

buscadas como elementos influentes nesta relação. 

O contexto influencia as abordagens de estudo 

As variáveis de contexto envolvem a organização 

curricular, as formas de avaliação e os procedimentos de ensino 

dos diferentes departamentos de uma unidade de ensino superior. 

•os resultados de investigação mostraram que 
enquanto as categorias de descrição definidas por 
pesquisas anteriores eram certamente aplicáveis, 
elas não caracterizavam o estudante 
individualmente no espaço institucional, i.é, 
dependendo do contexto, um estudante é capaz de 
usar diferentes abordagens para diferentes 
tarefas• (Elton e Laurillard, 1979, p. 94). 

Os efeitos da organização curricular, -do ensino e da 

avaliação sobre as aprendizagens do estudante se fazem sentir 

sobre os estudantes de diferentes áreas que se percebem como se 

estivessem estudando em diferentes ambientes. Assim, cada 

departamento exerce diferentes influ~ncias sobre as abordagens 

de estudo. Os estudantes valorizam aqueles ambientes cujos 

professores os ajudam a aprender, criando um contexto favorável, 

de clima de apoio. Ao · contrário, um contexto ameaçador, cria 

ansiedades e dificulta as aprendizagens (Ramsden, 1979). 

As variáveis contextuais influenciam o nivel de 

interesse , por sua vez influenciado por fatores personalógicos, 
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que por seu turno, interferem na percepção da tarefa, o que 

poderA determinac a abordagem de eàtudo a ser usada (Ramsden, 

1979J Entwistle e Ramsden, 1981JWatkins e Hattie, 1981J Entwistle 

e Ramsden, 1983). 

Em diferentes contextos, existem indicações de que os 

estudantes usam variadas abordagens porque são exigidos 

diferentemente. Neste sentido a influ~ncia do professor é 

significativa: seu entusiasmo, sua intenção de ajudar, a 

aceitação das dificuldades dos alunos e as formas de avaliação 

são caracteristicas que repercutem nas maneiras de aprender e 

nas atitudes para com as aprendizagens. Neste aspecto, as formas 

de avaliação freqüentemente empurram os estudantes para 

abordagens superficiais, pois nada mais lhe exigem do que 

memorização e respostas reprodutivas. 

No entanto, os estudos de contexto tornam-se mais 

elucidativos quando examinamos aspectos da cultura estudantil, ou 

seja, de influ~ncia igualmente importante da instituição 

Universidade sobre suas habilidades, atitudes e valores. 

Cultura estudantil 

Com outra linha de pesquisa, em termos metodológicos 

oposta à dos pesquisadores britânicos e seus seguidores, Feldman 

e Newcomb (1976) descrevem estudos sobre a cultura estudantil que 

auxiliam na compreensão dos referenciais de contexto. 

A perspectiva, o foco da orientação, é o impacto que a 

instituição ocasiona no estudante, a influência que ela exerce 

sobre ele no seu grau de conhecimento, de habilidade, atitudes e 

valores. 
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•Designados como agentes socializadores 
(primariamente o conjunto dos professores) agem em nome 
da organ~zação para treinar, desenvolver, modificar, ou 
de certa forma agir sobre os individuas (estudantes) 
que acorrem à ela de maneiras mais ou menos 
formais" ( 1976, p. 228). 

Os estudantes assim que ingressam nas universidades e 

nos campi desenvolvem orientações individuais e coletivas com 

relação ao seu ambiente, as dltimas podendo constituir-se em 

formas de apoio ou resistência aos objetivos da universidade. 

Na tipologia de socialização interpessoal, Feldman 

e Newcomb descrevem o modelo que inclui o contexto social dos 

novos membros da comunidade acadêmica e a composição social dos 

membros mais antigos.Esclarecendo que as condutas dos indivíduos, 

recém chegados à Universidade podem ser influenciadas pelos 

membros mais antigos da organização. Neste sentido, a 

universidade cairia no "coletivo-serial," pois "processaria" os 

novos estudantes nesta cultura. 

Segundo Feldman e Newcomb (1976, p.229), o que se 

espera dos estudantes é que desenvolvam distintas culturas. 

•Um conjunto 
ambiente e 
com estes 

de entendimentos 
um conjunto de 
entendimento~." 

partilhados sobre o 
açQes congruente 

O termo cultura aqui empregado, se entende como 

valores, normas e orientações partilhadas que podem ser passadas 

de uma geração para outra. Nesta perspectiva, a subcultura do 

estudante é uma forma de responder coletivamente aos problemas 

encontrados., uma forma de adaptação ao contexto. Para esclarecer 

melhor, apresentam a tipologia de Clark e Trow, 1966, que 

descreve quatro tipos de subculturas estudantis: 
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Envolvimento 

Quadro 1 

Ti~ologia das subculturas que emergem 
daé diferentes experiencias pessoais e 
institucionais de aprendizagem 

Envolvimento com IDÉIAS 

mu1to pouco 

ACADEMICO ESCOLAR/ COLLEGIATE 
com a FACULDADE 

NAO CONFORMISTA VOCACIONAL 

mu1to 

I 
pouco 

As quatro dategorias são geradas a partir de duas 

variáveis: o grau pelo qual os estudantes se envolvem com idéias 

(muito ou pouco) e a extensão pela qual o estudante .se identifica 

com sua faculdade. Na cultura acadêmica e não conformista os 

estudantes estão muito interessados nas idéias. A distinção para 

eles reside na "submissão" dos estudantes às demandas da 

universidade vs. genuino interesse intelectual, e em ligar o 

interesse intelectual com o curriculo oficial vs. perseguir seus 

próprios interesses. Estes estudantes trabalham muito, tâm boas 

notas e se ligam aos seus cursos, referindo-se a eles mesmo fora 

da sala de aula. 

Na cultura não conformista aparece o não conformismo 

agressivo, uma "des-ligação" critica com a faculdade, uma 

hostilidade à administração da instituição. clara Estes • 

estudantes são envolvidos com idéias que aprendem em sala de aula 

ou na sociedade ou em disciplinas como Arte, Literatura e 

Politica. São estudantes independentes e criticos e geralmente, 

seus pontos de referância estão fora da universidade. 

Na cultura escolar o envolvimento é maior com a 

instituição. Estes estudantes são leais e dedicados a ela mas, 
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resistentes às demandas intelectuais mais complexas. Seus 

valores estão ~ligados à vida social e às atividades 

extracurriculares. Na cultura vocacional, a universidade é vista 

como o local para obtenção do diploma ou do treinamento 

profissional desejado. Apresentam pouco envolvimento com a 

instituição e as idéias. 
,_,...~-r> 

Observa-se que estes tipos, na verdade,não descrevem as t 

aprendizagens do estudante e sim as subculturas em que vivem na 

universidade, ficando claro que um mesmo estudante pode 

participar de mais de uma destas culturas. 

Chama a atenção neste estudo sobre o impacto das 

universidades sobre os estudantes, a confirmação da 'existAncia de 

subculturas estudantis dentro da cultura universitãria, da 

definição das orientações de est~do pelas subculturas e da 

determinação dos estudantes pela instituição, ao contrário do 

proposto por Dahlgren. Em uma nota de rodapé, por exemplo, os 

autores referindo-se a Clark e Trow (1966), dizem que eles teriam 

admitido que "a cultura não conformista é uma categoria residual" 

(Feldman & Newcomb, 1976, p.233). 

Nela se incluiriam os estudantes boêmios, os hippi~s, 

os rebeldes compulsivos, os estudantes alienados e, o que nos 

parece mais saliente, os ativistas e os estudantes politicos 

radicais os quais estudantes não estariam necessariamente muito 

envolvidos com idéias. Embora não se incluam exatamente dentro da 

categoria, não podem ser classificados em outras. Nestes casos, 

a cultura que influencia os estudantes não é a da universidade, 

a qual ficaria resguardada; ela provém de uma outra instância, a 

sociedade. 

Nesta concepção haveria espaço para a autodeterminação 
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do estudante? 

· Certament~, os estudos sobre subculturas estudantis 

favoreceram o desenvolvimento de uma visão de pesquisa cujo foco 

é a realidade do estudante, seu mundo, como ele o entende e 

significa, que deu espaço ao conhecimento sobre orientações 

de estudo. Estas envolvem uma dimensão de totalidade onde 

certamente os conceitos de cultura estudantil estariam inseridos. 

As orientações de Estudo 

As orientações de estudo ou educacionais, como as 

chamam alguns autores, " são uma visão de mundo .. global das 

experiências de aprendizagem do estudante e podem ser 

representadas como uma série de conceitos interrelacionado& que 

descrevem a aprendizagem em niveis crescentes de generalização" 

(Gibbs, Taylor e Taylor, 1984, p.165). 

No nivel mais geral, situa-se o contexto pessoal de 

estudo -objetivos, valores e propósitos- que se liga ao nivel 

mais amplo do contexto institucional. 

Na visão das orientações de estudo, as aprendizagens do 

estudante de ensino superior prendem-se a duas ordens igualmente 

importantes e, igualmente associadas, a de contexto institucional 

e a de contexto pessoal. É deste contexto pessoal, determinante 

determinado, • que o estudante vê as demandas do seu curso e, se 

entrosa ou rejeita o contexto geral, não havendo traços que o 

definam. Reside na qualidade de sua relação com o curso, que pode 

mudar constantemente, a orientação educacional assumida. A 

orientação educacional não pretende descrever tipos de estudantes 

mas orientações gerais que influenciam suas abordagens de estudo 
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(Gibbs, Taylor e Ta~lor, 1984). As orientações educacionais dos 

estudantes são, na '· verdade, categorias de estudo que visam 

trazer para dentro da pesquisa o "mundo" do estudante nos 

aspectos acadêmico, vocacional, pessoal e social. 

Mas, confirmar que o contexto pessoal e o institucional 

influencia as aprendizagens ainda não parece suficiente pois o 

estudante sofre determinações que certamente afetam suas ações e 

condutas e portanto refletem-se no ato de aprender. Tais 

determinações dizem respeito ao contexto social e também ao 

politico-ideol6gico. Neste aspecto, encontramos um ponto de 

convergência entre as aprendizagens feitas pelo estudante 

brasileiro, descritas no capitulo anterior, e as feitas pelos 

estudantes de outras realidades sociais. 

Mesmo sem pretender o aprofundamento destas 

determinações, Entwistle, da Grã-Bretanha, e Kozeki, da Academia 

de Ciências da Hungria, em trabalho conjunto, propuseram-se a 

estudar as dimensões da motivação para aprendizagem (1984, 1985; 

1988) e as orientações de estudo em distintos contextos politico-

sociais, permitindo-nos uma reflexão sobre as 'diferentes 

significações das aprendizagens. 

Em artigo recente (1988), afirmam que estudos 

anteriores demonstraram claras conexões entre abordagens 

contrastantes e diferentes formas de motivação. As orientaçpes de 

estudo que estes pesquisadores identificaram, representam 

agrupamentos de processos de ensino e motivação. Ainda que não 

trabalhassem com alunos de ensino superior e sim de escolas 

secundárias da Hungria (n=614) e da Inglaterra(n=579), os 

resultados encontrados merecem destaque pela caracteristica 

contrastante dos regimes politico- ideológicos onde se dá a 
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educação destes jçvens. 

"Os estudantes hdngaros mostraram mais interesse 
no trabalho, mas também menos respeito para com os 
professores do que os estudantes britânicos. Eles 
adotaram abordagens profundas e também, os seus escores 
mais altos em estilos holistas, sugeriram que a 
aprendizagem levada a ~feito poderia não estar 
firmemente apoiada em conhecimento de detalhes. Os 
alunos britânicos mostraram o padrão oposto, com altos 
escores em abordagens superficiais implicando em 
aprendizagem conteud!stica, porém, os altos escores em 
serialismo indicaram que o conhecimento obtido, ainda 
que estreitamente enfocado, era bem apoiado em dom!nio 
de detalhes.• E, mais ainda: •os alunos britânicos 
estavam inclinados a apoiar-se na memorização e a 
adotar um r!gido procedimento de abordagem de 
aprendizagem enquanto os alunos hdngaros estavam mais 
propensos a relacionar aprendizagem com a vida real e a 
trabalhar colaborativamente• (Entwistle e Kozeki, 
1988,s/p.). 

Estas constatações permitem refletir sobre as 

orientações de estudo em sistemas sociais diferentes. Parece-nos 

que os sistemas "ordenam" a organização curricular e que um só é 

verdadeiro quando comparado ao outro e quando se tem em vista as 

determinações históricas das diferentes culturas em que emergem 

as aprendizagens. 

Entendendo a pesquisa como uma atividade • intelectual 

inevitavelmente politica, atrevemo-nos a "interpretar" as 

orientações de estudo comprovadas: uma direcionada à memorização 

e ao conhecimento de detalhes e a outra direcionada à realidade 

e ao conhecimento holista, profundo. • 

Não estariam estas orientações relacionadas com a 

estruturação do conhecimento? Não seria esta estruturação, forte 

(controle que os professores t~m sobre a seleção, organização e 

avaliação de conteddos)* em uma realidade e fraca em outra, 

definindo diferentes dimensões de aprendizagem? 

Seria poss!vel, a partir destas mensagens encontrar 
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relações entre ~oder e controle social espelhando-se na 

construção do conhecimento e, portanto, nas aprendizagens do 

estudante de ensino superior? 

O conhecimento poderia ser visto como propriedade 

privada, impermeável em uma cultura, ou como permeável e 

dialético em outra. Poderia ter forte controle no seu modo de 

transmissão e, por isto ser direcionado às elites em uma das 

hipóteses . A disciplina e os procedimentos rigidos das abordagens 

de aprendizagem fariam parte de um contexto, enquanto no outro, o 

conhecimento é distribuivel para muitos e a avaliação situar-se-

ia em maneiras de compreender o mundo. 

Se estas reflexões, apoiadas em Bernstein (1971), 

suscitadas pela pesquisa de Entwistle e Kozeki e pelos estudos 

que revisamos, fazem sentido, precisamos compreender como se dá a 

aprendizagem do estudante em nosso contexto, na universidade 

brasileira e latino-americana. 

Estudo e aprendizagem em nosso meio, assim como em 

diferentes sistemas sociais, certamente adquirem significados 

diversos quando apropriados por estudantes historicamente 

situados. Significados estes que fomos aprender com os próprios 

estudantes, nos planos que compõem este estudo: metacbgnição, 

consciência intencionada e consciência politica e social. 

• 

*Estruturação para Bernstein (1971) refere-se à interrelação 
pedagógica, ao que pode e ao que não pode ser transmitido entre 
professor e aluno. Na estruturação forte há uma aguda separação; 
se a estruturação é fraca, há fronteiras obscuras entre o que 
pode e o que não pode ser transmitido;conhecimento é distribuivel 
para muitos e a avaliação situar-se-ia em maneiras de compreender 
o mundo. 
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Capitulo V 

SIGNIFICADOS DO ESTUDO E DA APRENDIZAGEM NO PLANO DA METACOGNIÇAO 

Ao planejar esta pesquisa, tendo em vista os objetivos, 

procuramos saber como os estudantes sabem que sabem, ou seja, 

como entendem e significam suas próprias aprendizagens. Neste 

plano, denominado por nós de Metacognição, trabalhamos em duas 

etapas. Na primeira (fase quantitativa), partimos do conhecido,ou 

seja, do conhecimento ao qual tivemos acesso, exposto no capitulo 

anterior. Validamos e adaptamos o Instrumento de Abordagens de 

Estudo (Entwistle e Ramsden, 1983) e aplicamos o mesmo a uma 

amostra de 300 estudantes, dentre os quais, analisamos mediante 

Análise Fatorial os resultados de 235 instrumentos.Neste 

capitulo, descrevemos a amostra intencional selecionada, os 

procedimentos de validação do instrumento, sua aplicação, o 

procedimento estatístico utilizado e analisamos ~s fatores 

resultantes. 

Dois anos após, submetemos uma subamostra intencional, 

constituída por 24 estudantes que haviam participado da primeira 

fase e estavam agora concluindo seus cursos, a uma entrevista 

semi-estruturada (fase qualitativa). A análise destas 

entrevistas, descrita também neste capitulo , permitiu entender 

os resultados da primeira fase bem como definir melhor os 

significados dados pelos estudantes aos atos de estudar e 

aprender. 
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A realização do estudo - la. Fase 
!,( 

O estudÓ foi levado a efeito com alunos da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Fundada em 1934, esta 

universidade possui 82 departamentos, 23 escolas, faculdades ou 

institutos que oferecem 83 cursos de graduação em quatro 

diferentes áreas do conhecimento, onde estão matriculados 

16.435 estudantes, orientados por 2390 professores 

(UFRGS/PROPLAN, 1989). 

Trezentos estudantes de 3o. e 4o. semetre de . cursos, 

representativos das quatro áreas do conhecimento abrangidas pela 

UFRGS: Area I - Ciências Exatas e Tecnologia, Area II - Ciências 

Biomédicas, Area III - Ciências Humanas e Sociais e Area IV 

Letras, Artes e Mnsica, foram escolhidos como informantes. Assim, 

participaram da fase inicial de pesquisa os alunos de Medicina 

(Area II) e Engenharia (Area I), cursos este escolhidos por 

apresentarem matriculas predominantemente de sexo masculino e por 

serem seus alunos aqueles que tradicionalmente alcançam no 

Concurso Vestibular os escores mais altos; dos cursos de 

Enfermagem (Area II) e Pedagogia (Area III) por qpresentarem 
..... ~ 

matriculas predominantemente de sexo feminino e por serem alunos 

que por ocasião do Concurso Vestibular obtêm os escores mais 

baixos; dos cursos de Fisica/Quimica (Area I) e Letras (Area IV) 

por apresentarem matriculas de estudantes de sexo masculino e 

feminino que obtêm escores médios nos exames vestibulares. 

O instrumento, a coleta e o processamento dos dados 

A estes estudantes foi proposto responder a um 

instrumento , versão adaptada de Entwistle & Ramsden (1983) 

denominado "Inventário de Abordagens de Estudo" (Anexo 5). •Este 
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inventArio foi planejado para assessar 10 subescalas através de 
f 

4 dominios e produ2iu tipicamente 4 fatores principais, os quais 

mais recentemente foram descritos como profundo, superficial, 

organizado e estratégico" (Entwistle e Waterson, 1987). 

A primeira intenção que tivemos ao validar o 

instrumento foi confirmar ou não as relações existentes entre os 

itens do mesmo e as poss!veis orientações de estudo dos 

estudantes brasileiros da UFRGS, que julgávamos serem diversas 

das orientações dos estudantes britânicos. Para isso, foram 

utilizadas, com permissão do autor, os itens do Inventário de 

Abordagens de Estudo (versão 1983), acrescidos de 6 itens da 

versão 1979 (intencionalidade, sociabilidade e externalidade). Em 

revisão posterior estes !tens foram abandonados pelo próprio 

autor. O acréscimo de 5 itens sobre memória, com apoio em 

revisão feita por Izquierdo (1986), completaram o instrumento. Os 

75 itens que passaram a compor o Inventário foram misturados 

aleatoriamente no que se refere à ordenação dos mesmos (Anexo 6). 

A validação da compreensão dos itens foi 

sucessivamente sendo testada desde a primeira ap+icação do 
6 

Instrumento na versão 1983 • Esta forma do in~trumento, após 

sua tradução , foi discutida com 5 alunos de diferentes cursos 

(Engenharia, Enfermagem, Análise de Sistemas, Comunicação e 

Jornalismo).* Isto posto, o instrumento foi aplicado a 32 alunos 

da Escola de Enfermagem da UFRGS com os quais foram feitas 

entrevistas individuais para testar a compreensão de cada item. 

A versão 1983, acrescentaram-se os itens da versão 1979 e os 

itens sobre memória baseados em Izquierdo (1986). 

*O instrumento foi dado a três professores, especialistas em 
lingua inglesa e confirmada a validade da tradução. 

76 



oois alunos fluen;es em inglês responderam ao instrumento nesta 

' 
lingua e após dois meses responderam à versão em português, 

reconfirmando-se os resultados observados anteriormente. 

Por outro lado, como as versões que dispdnhamos não 

mencionavam o tipo de escala usada e como a escala intervalar 

empregada na testagem piloto foi apontada como contraditória, 

pois determinados itens negavam a questão negativamente colocada, 

fez- se a opção pela escala nominal. Segundo Rummel (1970), a 

análise fatorial, procedimento estatistico a ser levado w efeito, 

não sofre alterações quer a escala seja nominal, ordinal ou 

intervalar. 

"A anAlise fatorial pode ser significativamente 
aplicada mesmo em escalas do tipo sim ou não, ou 
presença -ausência( ••• )" (Rummel, R., 1970,p. 17). 

Uma vez validado o instrumento, este foi preparado para 

aplicação, resultando uma versão final denominada como a 

original, InventArio de Abordagens de Estudo (Anexo 6). O . 

referido instrumento consta de uma primeira parte onde se 

solicitam dados pessoais do estudante: ndmero de matr~cula, data 

de nascimento, sexo, idade, estado civil, c.urso, semestre, 

disciplinas que está cursando, ndmero total de créditos çbtidos, 

opção pelo curso no Concurso Vestibular, participação em órgãos 

colegiados da Universidade e se exerce atividade remunerada. 

1 Constaram ainda desta parte duas questões abertas: "Qu~ tipo ' de 

aluno você julga ser?" e "Que tipo de aluno seus professores 

julgam que você é?" • Na segunda parte, após uma introdução 

convidativa ao preenchimento, foram incluidos os 75 itens da 

versão validada do inventArio. 

Na dltima página solicitaram-se sugestões para o estudo 
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e informou-se aos alunos que o mesmo teria continuidade. Para 

tanto, no espaçol à disposição, sugeriu-se que fosse deixado por 

escrito nome e endereço de quem quisesse continuar fazendo parte 

da pesquisa. 

O instrumento foi aplicado à amostra escolhida de 300 

alunos, distribuidos entre os cursos de Engenharia (50), Medicina 

(50), Letras (50), Enfermagem (50), Fisica e Quimica (50) e 

Pedagogia (50). 

A aplicação do instrumento foi realizada pessoalmente 

pelo pesquisador e um assistente em periodo de aula cedido por 

diferentes professores de disciplinas dos 2os. e 3os. semestre 

dos respectivos cursos. Por motivos diversos foram ·· aproveitados 

os instrumentos relativos a 235 estudantes. 

As respostas dos estudantes foram analisadas 

detidamente de modo a oferecer informações gerais sobre a 

distribuição de manifestações e, em seguida, foi utilizada a 

AnAlise Fatorial com a intenção de ter agrupados os itens dó 

instrumento com base nessas mesmas manifestações. 

Os dados processados pela AnAlise Fat9rial com 

rotação Varimax, permitiram agrupar os itens em /"15 fatores com 4 

rodadas sucessivas pelo programa SPSS (Nie et alii, 1978 ). *. Esta 

primeira seleção de fatores relaci~nou, portanto, os itens do 

instrumento com as respostas dadas pelos alunos às questões 

abertas do mesmo. Informações gerais e descritivas dà amostra 

também foram obtidas. Num segundo momento os dados foram 

reprocessados. Os padrões de relações foram · identificados pelo 

*A descrição destes primeiros resultados consta no trabalho 
"Brazilian Students' Learnings" (Leite e Feldens, 1988). 
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mesmo programa SPS~ com rotação Varimax para que se pudesse obter 

o máximo de semelhança de agrupamentos na análise fatorial. Com 

esta técnica pres supõe-se a obtenção de padrões de interconexão 

entre grupos de variáveis, itens do instrumento, que são igual e 

consistentemente considerados pelos sujeitos. Estas variáveis que 

guardam conexão são agrupadas em fatores que caracterizam uma 

dimensão de orientação de estudo dos estudantes. 

Durante esta etapa, procurávamos saber se as 4 

orientações de estudo propostas por Entwistle e sucessivamente 

revalidadas por diferentes estudos, seriam encontráveis entre 

estudantes brasileiros. Foram feitas duas rodadas encontrando-se 

58,5% de variança para 4 fatores com EigenValue acima de 1,46119. 

Os agrupamentos de variáveis obtidos não guardam total semelhança 

com os grupamentos obtidos por Entwistle no estudo de 1983, como 

analisamos adiante. Apenas 7 itens da escala, cujos EigenValue 

foram menores do que 1,46119, não encontraram relação na escala • . 

Os estudantes e as abordagens de estudo 

Do total de respostas ao instrumento fof~ estimadas as 

frequ~ncias relativas a 235 alunos. Dentre estes, 42,1% ~ão do 

sexo masculino e 57,4% do sexo feminino; 88,5% são solteiros e 

80,9% tem idades que variam entre 18 e 23 an,9s ; 32,3% trabalham, 
.. 

incluindo-se neste trabalho 5,1% que desenvolvem alguma atividade 

remunerada na própria universidade. Desta amostra 92,3% dos 

estudantes afirmam ter ingressado no curso de sua primeira opção 

no vestibular. Apenas 6,4% do total de alunos exerce alguma 

função de representação acad~mica ou de participação como membro 

de Colegiado de Curso ou Diretoria de Centro Acad~mico (Gráf.1e2). 
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Grâfico 1 Grâfico 2 
Descrição da Amostra Descrição da AmoStra 

1t • 
e 

Sexo Sõ estuda X 87.7~ 42.8~ fSTA~ 

Estado Civil 1t Estuda e Trabalha M rET.R~ 

Estuda e Trabalha 

~ ldad~ 
dl 24 anoa na 15..1~ 

Universidade 

Observa-se ainda que estes estudantes têm suas 

matriculas iniciais concentradas nos anos de 1986 e 1987 (63,9%), 

havendo , porém estudantes cuja matricula inicial na Universidade 

realizou-se em 1984 (1'4,9%) e até mesmo em anos anteriores : 1974 

(1), 1975 (1) e 1979 (2), embora estejam cursando semestres 

iniciais de seus cursos de origem.(Vide Gráfico 3) 

Gràfico 3 
Ano Matrlcula Inicial 

ano matrlcula 

• 
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Ao agiupar os itens positivamente respondidos pelos 

estudantes chama a atenção a importância que todos eles dão à 

organização holista dos temas de estudo bem como o ~stimulo do 

professor ao estudo. A maior parte dos estudantes refere que 

tenta conseguir os livros de que precisa para estudar, diz que 

quer aprender mais sobre os assuntos que lhe interessam, gosta de 

disciplinas bem organizadas e de informações claras sobre os 

trabalhos que deve realizar como se depreende do exposto na Tabe-

la III. 

Porém, grande parte dos estudantes nega que está na 

Universidade apenas para conseguir um emprego melhór ou que está 

apenas interessado no diploma, ou que não desejava a continuidade 

da educação como se pode ver na Tabela IV. 

Ao agrupar os itens pelo procedimento da Análise 

Fatorial, no entanto, as negações e afirmações redistribuem-se em 

fatores que permitem interpretações diferenciadas, vide Tabela V, 

caracterizando as Orientações de Estudo dos estudantes da UFRGS. 

Estes fatores, pela ordenação de itens que .• representa-.. ~ 

ram foram por nós denominados de Orienta·Ção Superficial, 

Orientação para o Significado, Orientação _para a Reprodução e 

Orientação para a Profissionalizaçã9. A seguir descrevemos estes 

fatores, comparando os agrupamen~os de itens encontrados com os 
··-·. 

agrupamentos descritos por Entwistle & Ramsden (1983). 
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TABELA III 

ITENS MAIS ~ESPONDIDOS AFIRMATIVAMENTE PELOS ESTUDANTES 

No. do Descrição do !tem % 
!tem 

100 Lembro melhor de um assunto quando 91,48 
consigo organizA-lo em um todo, quando 
consigo ligA-lo com !tens anteriores. 

90 Uma novidade, um estimulo trazido pelos 91,06 
professores parece que me ajudam a 
guardar melhor o conteúdo estudado. 

74 De uma forma ou de outra tento conseguir 85,95 
os livros que preciso para estudar. 

58 Prefiro disciplinas claramente 85,53 
estruturadas e bem organizadas. 

66 Gosto de ser informado sobre o que deve 83,82 
ser feito em relatórios e outros 
trabalhos escritos. 

76 Minha principal razão de estar aqui é que 82,55 
posso aprender mais sobre assuntos que 
realmente me interessam. 

41 De um modo geral prefiro trabalhar cada 82,12 
parte de um problema ou tópico de estudo 
ordenadamente, elaborando um de cada vez !, 

~·-t 

7 3 Ao tentar entender novas ià'eias, 7 9, 14 
freqüentemente procuro relacionA-las com 
situações de vida real às quais elas 
possam se aplicar. 

37 Tento relacionar as idéias de uma matéria 78,72 
com as de outras sempre que poss!vel. 

94 

65 

95 

Um de meus propósitos na vida é 
estabelecer minha própria filosofia e 
valores e, então viver com eles. 

Quando estou lendo, tento memoriza•r fatos 
importantes que poderão ser úteis mais 
tarde. 

Lembro melhor de um assunto quando ele me 
é exigido com frequância. 

82 

72,02 

75,74 
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·'· TABELA IV 

ITENS MAIS RESPONDIDOS COM NAO PELOS ESTUDANTES 

No. do Descrição do item % 
item 

56 A principal razão de eu estar neste curso 83,82 
é que este me ajudará a conseguir um 
emprego melhor. 

80 De fato estou mais interessado no diploma é0,85 
que obterei aqui do que nas disciplinas 
que estou fazendo. 

44 Muitas vezes sou criticado por introduzir 80,00 
material irrelevante em relatórios 'ou 
outros trabalhos • 

. 
67 A continuação da minha educação foi 77,44 

alguma coisa que me aconteceu mais do que 
algo que eu realmente desejasse. 

63 Escolhi meu curso atual porq~e mais tarde 75,31 
ele me dará mais chances de um emprego 
realmente melhor. 

88 Geralmente não tenho tempo para pensar 68,93 
nas implicações daquilo que leio. 

50 

35 

Eu me divirto com a competição: 
estimulante. 

acho-a. -. 65, 10 

Certamente desejo passar 
provas, mas não faz muita 
somente passar de raspão. 

~": 

nas próximas 
diferença se 

63,40 

28 Fico em pânico quando rt~o sei responder 61,27 
logo à primeira questão de uma prova. 

";:' 

92 Eu acredito em participar ativamente em 58,72 
associações e grêmios. 

36 Professores parecem desejar que eu seja 54,46 
mais criativo ao fazer uso de ~minhas 
próprias idéias. 
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I TABELA V 

ANALISE FATORIAL DO INVENTARIO DE ABORDAGENS DE ESTUDO 

VARIAVEIS 

I 

ABORDAGENS DE ESTUDO 

Abordagem Superficial 44 
Medo do Fracasso 36 
Met. Est. Desorganizado 42 
Est. Holista (Ab. Compreen.) 35 
Serialismo (Imprevid~ncia) 31 
Abordagem Profunda 
Abordagem Estratégica 
Relac. de Idéias 
Uso de Evidência 
Mot. Intrinseca 
Mot. para Realização 
Preso ao Conteódo 
Superficialismo (Globettroting) -
Motivação Extrinseca 
Atitudes Negativas 

II 

45 
41 
38 
41 
40 
46 

.. 

FATORES 

III 

,_ 
~~:-

~-!il.( 34 
45 

., 

IV 

60 
44 

Os quatro fatores encontrados explicam 58,5% de variança. 
Pesos dos itens no fator abaixo de 0,30 foram omitidos • 

• 
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Ao prim~iro fator encontrado denominamos Orientação 

superficial. Este envolve na sua composição Abordagem 

superficial (44), Medo do Fracasso(36) e Método de Estudo 

Desorganizado (42), apresentando como componente estil!stico a 

Abordagem de Compreensão ou Estilo Holista (35) e como patologia 

a Imprevid~ncia ou Serialismo (31). Este fator aproxima-se em 

parte do fator III de Entwistle e Ramsden (1983) denominado de 

Orientação para a Realização que se caracteriza por pesos altos 

em métodos de estudo desorganizado ou orientação não acad~mica. 

Porém, não envolve atitudes negativas as quais vão aparecer em 

nosso estudo com um peso maior no fator que 

Orientação para a Profissionalização. 

denominamos 

Ao segundo fator agrupado pelo procedimento levado a 

efeito denominamos Orientação para o Significado , com pesos 

semelhantes para Abordagem Profunda (45), Abordagem Estratégica 

(41), Relacionamento entre Idéias (38), Uso de Evid~ncia (41), 

Motivação Intr!nseca (40) e Motivação para a Realização (46). 

Estes resultados permitem-nos afirmar sua coincid~ncia com o 

agrupamento delineado por Entwistle & Ramsden (198?) pÕis ligam
?" 

se relacionalmente Abordagem Profunda, com Relacionamento entre 

Idéias, Uso de Evid~ncia e Motivação Intr!nseca que caracterizam 

a Orientação para o Significado. Porém, no caso do estudante 

brasileiro, a Motivação para a · RealizaÇão e a Abordagem 

Estratégica, que lhe é caracter!stica, aparecem neste fator, 

talvez porque o estudante que busque o significado para suas 

aprendizagens também busque realização pessoal e procure através 

de abordagens estratégicas dar o "jeitinho" de obter tudo que 

necessita para estudar. No fator III aparecem relacionados o item 

relativo a Preso aos Conteddos (34) e Superficialismo ou 
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Globettroting(45). Este fator pode . ser caracterizado como uma 

orientação para a Reprodução, pois retine uma fixação no Conte'ddo 

com o que Entwistle & Ramsden (1983) colocam como patologia do 

Globettroting a qual denomina uma tendência para generalizações 

sem evidências suficientes ou a perspectiva de reproduzir coisas 

não suficientemente pensadas. Forte Motivação Extr!nseca (60), 

associada a Atitudes Negativas (44) agrupam-se no Fator IV que a 

nosso ver caracterizam uma Orientação para a Profissionalização 

cuja força impulsionadora parece situar-se fora da Universidade, 

sendo esta a base cartorial necessária, vista de forma negativa 

mas imprescindível para a consolidação da formação profissional. 

A seguir descrevemos as orientações .~- de estudo, 

esmiuçando os significados que as ~ubescalas trazem para a 

compreensão das abordagens de estudo dos estudantes. 

Os significados das Orientações de Estudo 

Em resumo, aplicando a forma validada.,:e~ modificada 

do "'' Inventário de Abordagens de Estudo encontramos as seguintes 

Orientações de Estudo cujos significados descrevemos no Quadro 2: 
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QUADRO 2 

Significado das Subescalas do Invent4rio de Abordagens de Estudo 

Abordagens e Subitens do 
Inventário 

FATOR I 
ORIENTAÇAO SUPERFICIAL 

Abordagem Superficial 
Medo do Fracasso 

Mét. de Est. Desorganizado 

Estilo Holista 

Serialismo 

FATOR II 
ORIENTAÇAO PARA O SIGNIFICADO 

Abordagem Profunda 

Relacionamento 
idéias 

entre 

Uso de Evid~ncia 

Motivação Intrinseca 

Motivação para Realização 
Abordagem Estratégica 

FATOR III 
ORIENTAÇAO PARA REPRODUÇAO 

Preso ao Conte~do 

Superficialismo (Globett.) 

FATOR IV 
ORIENTAÇAO PARA A 
PROFISSIONALIZAÇAO 

Motivação Extrinseca 

Atitudes Negativas 
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Significado 

Preocupação com memorização 
Pessimismo e ansiedade com re 
lação aos resultados acad~micõs 
Dificuldade para trabalhar re 
gular e efetivamente -
Prontidão para mapear conte~dos 
e pensar divergentemente 
Exagerado apoio em detalhes 

Questionamento ativo da apren_ 
diz agem 
Relaciona o que é dado em uma 
disciplina com outras e com 
situações reais 
Relaciona as evid~ncias para 
chegar as conclusões 
Interesse no valor intrinseco 
da aprendizagem 
Competitividade e segurança 
Consci~ncia das implicações das 
demandas acad~micas feitas pe 
los professores -

Apoio nos professores para 
a definição das tarefas de 
aprendizagem 
Sempre pr9nto para saltar as 
éonclusões 

Interesse nos cursos pela 
qualifica9ão que oferecem 
Falta de ~nteresse e aplicação 
aos estudos 



Usando uma estatistica inferencial sobre as respostas 

ao InventArio de Abordagens de Estudo, foi possivel encontrar 

quatro fatores/çategorias ou Orientações de Estudo preferenciais 

dos estudantes universitários. Na amostra estudada o primeiro 

agrupamento ou categorização pode ser denominado de Orientação 

Superficial. As variáveis aqui reunidas sugerem que os alunos 

utilizam uma abordagem superficial ao estudar a qual se apóia 

preferencialmente na desculpa de que não hâ tempo para pensar nas 

implicações das leituras e estudos, colocando-se nos professores 

a culpa pelos erros ou fracassos, os quais, contudo, não são 

admitidos, mesmo que em assuntos banais. 

Aparece nesta Orientação, um método<- de estudo 

desorganizado, onde as distrações tornam dificil. iniciar um 

trabalho, ou então o hAbita de deix~r uma tarefa para depois o 

que exige esforço maior em cima da hora de entregA-la. A 

Orientação Superficial também sugere estar ligada ao medo do 

fracasso que se expressa na tensão e depressão trazida pelo 

acómulo das tarefas. O componente estilistico - Holista - parece 

situar-se mais no hábito de olhar o todo com alguma/ dispersão, 

fazendo longas cadeias de pensamento ao ler um livro, ou pelo 

gosto de trabalhar ao redor de suas própria~ idéias, 
' 

mesmo que 

não levem muito longe, ou ainda, dei~ar a imaginação divagar para 

tentar entender uma idéia mais dQ que prqpriamente, buscar um 

quadro de referência para o todo. 

A análise fatorial reuniu itens que caracterizam uma 

abordagem onde os · professores são vistos como aqueles que 

"tornam verdades simples em verdades desnecessariamente 

complicadas" • Por outro lado, os itens deste agrupamento revelam 

atitudes negativas dos estudantes que freqüentemente se 
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questionam sobr~a validade do trabalho que fazem no curso que 

freqüentam. Como patologia associa-se à Imprevidência no 

aspecto da dificuldade em seguir uma orientação ou pista. 

A divagação conseqüente mostra o estudante seguindo 

cada linha de pensamento tão longe quanto ele possa ir, ou então 

apresentando uma dificuldade em guardar fatos ou detalhes por 

neles se apoiarem em demasia. A esta caracteristica se associam 

as conclusões pensadas, superficiais, próprias do estudante que 

se diz "apressado" o qual, ao tentar entender tópicos 

novos,explica-os para si próprio de·uma forma que outras pessoas 

parecem não acompanhar. 

Já na Orientação para o Significado a.grupam-se 

variáveis que expressam um questionamento profundo do ato de 

aprender, do ato de ler, do próprio contendo que é dado em aula 

ou do que é lido nos livros. Ao lado destas variáveis aparecem a 

preocupação com aquelas evidências que permitem confirmar se uma 

conclusão se justifica ou não, bem como a procura de alternativas 

que permitam a interpretação de um achado, ou o fascinio pelos 

"quebra-cabeças" ou problemas que estimulam COJ:lc_lus·õés lógicas. 
~i!J-' 

Também o relacionamento entre idéias parece ser priorizado pelos 

estudantes que se orientam para a busca de significado, ou seja, 

ao tentar entender novas idéias~ estes estudantes procuram 

relacioná-las com situações de vida real, ·bu de uma matéria com 

outra, esforçando-se em esquematizar um novo assunto para ver 

como as idéias se ajustam entre si. 

A motivação intrinseca, isto é, o gosto de estudar 

mesmo que não seja pela obrigação imediata, acompanha a 

Orientação para o Significado. Neste caso, o fator inclui um 

gosto pelo estudo onde o contendo acadêmico é visto como 
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atraente, como a~go que prende a atenção. Ao lado da motivação 
,j'l' 

intrinseca aparece também a Motivação para a Realização com 

ênfase na idéia de "fazer tudo realmente bem nas disciplinas" • A 

esta motivação segue-se uma Abordagem Estratégica, onde o 

estudante diz que procura modificar as condições para estudar se 

elas não forem favoráveis, ou tenta conseguir os livros de que 

precisa para estudar. Abordagem esta que parece ser reveladora da 

energia positiva de que estA imbuido o estudante. 

Foram agrupados no Fator III os itens que em conjunto 

caracterizam, no caso brasileiro, a Orientação para a Reprodução. 

Os estudantes que responderam ao instrumento, cujos itens foram 

agrupados no fator III, parecem necessitar do apoio dos 

professores para a definição de suas tarefas de aprendizagem, 

estando por isso, presos ao conte~do "dado" pelo professor em 

aula, preferindo disciplinas claramente estruturadas e bem 

organizadas. Neste sentido, a memorização é sua ação preferencial 

para "guardar" os conte~dos, pensando ao ler que devem memorizar 

os fatos importantes para utilizA-los mais tarde. Podem, assim, 

ser estratégicos quando afirmam que, ao lado ~a ~'tn~morização, 

tentam ter em mente, ao fazer um trabalho ou prova, exatamente 

aquilo que o professor parece desejar. Aparece com peso alto 

nesta abordagem, a patologia .: do superficialismo ou 

"globettroting", caracteristica dos estudantes que possuem pouco 

conhecimento de detalhes, mas uma "boa idéia" sobre muitas 

coisas. 

Conforme esta orientação, os estudantes referem lembrar 

melhor as coisas quando se concentram na ordem em que elas foram 

apresentadas pelo professor. Nesta medida, se o professor traz 

para aula um estimulo, uma novidàde, estas ajudam "a guardar" 
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melhor o assunto. Ve uma forma ou outra, estes estudantes parecem 

depender do professor cujo ensinamento reproduzem, aparentemente 

sem questionamento. 

No Fator IV agruparam-se os itens que caracterizam uma 

orientação fortemente apoiada na motivação extrinseca, que 

prioriza objetivos fora da Universidade ou seja, objetivos de 

profissionalização. Para os estudantes que se localizam em torno 

desta orientação, a Universidade é o meio necessário para a 

obtenção do diploma no qual estão mais interessados do que nas 

disciplinas que _ cursam. O agrupamento sugere que a principal 

motivação dos estudantes para estar no curso reside no fato de 

que isto os ajudará a conseguir ou ter a chance de um emprego 

melhor. Talvez por isto mantenham uma certa atitude negativa 

caracterizada no fato de não terem propriamente escolhido sua 

educação, que teria acontecido em suas vidas, não sendo algo tão 

desejado. Ao olharem para trás, à vezes se admiram do motivo que 

os levou ao curso em referência. Assim, centram;.. se nos conteddos 

e lêem muito pouco além do que é exigido para a realização dos 
-........ ~ 

trabalhos acadêmicos (Anexo 7) • 
Só 

A ocorrência e a permanência das Orientações de Estudo (2a. Fase) 

fase, 

' ·-
Dois anos após o primeiro estudo, _ _iniciamos uma segunda 

...: 

utilizando um roteiro de entrevista semi-estruturada. 

Inquirimos, dentre os mesmos estudantes, um grupo de 24 que 

então cursavam o 6o e 7o semestres de seus cursos. Nosso objetivo 

era saber o que sabiam a respeito de suas próprias aprendizagens 

(Vide roteiro em anexo). Estes 24 estudantes foram 

intencionalmente escolhidos dentre aqueles que realizaram a la. 
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parte da pesqui,a, de forma a guardar nesta subamostra as 

caracteristicas de representatividade da amostra inicial em 

termos de cúrsos (Medicina, Engenharia, Fisica, Letras, 

Enfermagem, Pedagogia )1 sexo, idade, participação em órgãos de 

representação estudantis e trabalho. 

As entrevistas foram gravadas, codificadas, transcritas 

na integra e analisadas segundo procedimentos propostos por 

Bogdan & Biklen ( 1982), André . ( 1983) e Lane ( 1984). Tendo em 

vista o objetivo relativo à metacognição - como cada· estudante 

sabe o que sabe, sabe como aborda o estudo e aprende - realizamos 

uma leitura geral das entrevistas e verificamos que determinados 

temas fluiam em suas manifestações. 

Agrupamos precariamente os tópicos e temas recorrentes 

e as falas dos estudantes sobre eles: dificuldades para aprender, 

tempo dedicado ao estudo, maneiras de aprender e estudar. Numa 

segunda leitura, procuramos sintetizar estes tópicos e · temas em 

subcategorias iniciais buscando então os significados implicitos 

e explicitas. Emergiram também, da leitura de algumas 
'l'..-':•'-:i': ·~ 

entrevistas, a formação de conceito e a soluçã~- de problemas. 

Tendo como referente as orientações de estudo da 

fase anterior, voltamos a revisar as primeiras sinteses e 

sentimos a necessidade de ler novamente as entrevistas de forma 

global. Procuramos os dados de que ".dispnnhamos sobre os conceitos 

dos alunos e as porcentagens de sua orientações de estudo. De 

posse das informações quantitativas, voltamos a desdobrar as 

informações· qualitativas entendendo as subcategorias iniciais 

como parte possivel das categorais ou orientações antes 

configuradas. Na verdade, as informações que os estudantes nos 

davam, no seu conjunto, referiam à ocorrência e à permanência das 
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mesmas orientaçõ~l· 
.r?•' 

Porém, 'a dimensão que o dado quantitativo não nos dera, 

era agora possivel de ser vislumbrada, ou melhor, as orientações 

não ocorrem de forma isolada. 

O aluno não é superficial ou profundo ou reprodutor ou 

profissional: ele adota diferentes orientações de estudo para 

aprender e atinqir seus objetivos em diferentes momentos e 

contextos. Em qeral, porém, hA preponderância de uma orientação 

sobre as demais. 

Ao nivel da Metacognição; podemos inferir que estas 

orientações permanecem ao longo dos anos de estudo. Porém, certas 

sutilezas das orientações s6 foram apreendidas nesta 2a. fase, 

quando se confirm~u a suposição de que as orientações de estudo 

não são mlituamente exclusivas e sim, ocorrem juntas mas, com 

diferentes ênfases. Confirmou-se igualmente a não existência de 

orientações polarizadas, mas uma relação entre elas que se define 

em função do interesse pela disciplina, da motivação pelo seu 

estudo em virtude de sua importância no curriculo, ou da 

capacidade do professor em ministrá-la. Parece-,· "'também, que 

haveria disposições internas e externas que favoreceriam o uso de 

uma orientação qu outra. Da mesma forma,., as êxig~ncias do 

contexto - departamento, curso, Univérsidade condicionariam a 

opção pelas diferentes orientações. ;Q status do curso 

freqüentado, o clima ou cultura do curso ou carreira profissional 

também induziriam estas opções. A seguir, apresentamos os 

significados da aprendizagem ao nivel da Metacognição, dados 

pelos estudantes categorizadas sob as formas de Orientações de 

Estudo - Superficial, Significado, Reprodução e 

zação. 
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orientação Superf,;j.cial 

No caso do estudante da UFRGS a orientação superficial, 

apesar de aparecer como primeiro fator quando da anAlise 

quantitativa,sendo portanto, bastante caracteristica por sua 

ex,pressividade, não se constitui no entanto, em um aspecto 

isolado do discurso dos estudantes. Esta orientação parece ser 

um produto do contexto e da situação, ocorrendo apenas em algumas 

disciplinas, como afirma o estudante*: 

a)"A parte prAtica fica assim: se tu aprendeu, 
aprendeu. Se tu não quiser nem ir não precisa e 
ninguém vai saber. Eu estudo ••• bom, dependendo da 
cadeira ••• por exemplo, cirurgia eu não gosto. 
Eu não gosto da cadeira de cirurgia, né?~Não quero 
ser cirurgião. Então, nessa cadeira, por exemplo, 
eu estudei prA passar." (Est/Med 11). 

b)"Agora, realmente, isto é, desde pequeninha, eu 
não tenho o hAbito de estudar diariamente, estudar 
por estudar. Eu geralmente estudo quando eu tenho 
uma prova, né? Quando eu preciso prA fazer 
trabalhos."(Est/Enf 18). 

c)"Bom, depende muito. No meu caso depende muito 
como é que eu me sinto com aquela matéria. Se é 
uma coisa que eu gosto eu procuro estudar.e me sair 
bem, mas às vezes - eu não tenho a m±nlma vontade 
de estudar e até ••• postergo até~ os ótimos dias 
de prova para começar a estudar e , ai eu não vou 
muito bem." (Est/Med 12). 

Logo, no geral, o aluno adota uma orientação 

superficial quando estuda para passar, ou quando não estA 

motivado para estudar a matéria e parece estar receoso de não 

"sair-se bem." 

*Neste estudo, reproduzimos a fala dos estudantes tal como foi 
possivel captA-la através de gravações em aparelho semi
profissional (GE no. 3-5350A Cassette Recordar). Procuramos 
manter nas transcrições a linguagem falada pelos estudantes tal 
como ela se deu, ou seja, incluindo g!rias, expressões corretas 
ou não, sob o ponto de vista linguistico e gramatical, pausas e 
incompletude do pensamento. 
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Outros :.~studantes relatam a superficialidade do que 

lhes é solicitado, a falta de exigências, que, segundo sua ótica, 

os faz trabalhar, menos, de forma irregular, sem maior esforço: 

"Agora, prá ' Faculdade mesmo, estudando um 
pouquinho s6 já estA bom, não precisa ••• eles não 
exigem demais. Eu .acho que eles exigem conforme o que 
eles dão. Eu acho que eles não fornecem muita coisa e 
por isso não podem exigir muito. Acho que o método que 
eles usam é meio largado. Tipo assim, tu não exige 
muito de mim que eu não exijo muito de ti. em geral 
qualquer provinha todo mundo tira A. Eu não acho 
dificil. Acho que o nosso curso é bem o tipo de coisa 
que dá prá fazer com outras coisas junto, sabe? tu não 
precisa ficar o tempo todo estudando. Estuda um 
pouquinho e já tá bom. (Est/Let 24) 

Um certo pessimismo e a "culpa" dos professores que ou 

não exigem, ou usam métodos "largados", ou são incompetentes ao 

avaliar, pois todos os alunos tiram A, parecem caracterizar os 

estudantes que usam comumente esta abordagem. 

Esse mesmo aluno que posterga o estudo, caracteristica 

importante da orientação superficiai, relata uma dificuldade em 

"concentrar-se" para estudar. Sua dispersão leva-o a tratar com 

superficialidade o texto que lê, fazendo-o divagar!., ou mesmo 
I , . 

conversar com colegas a ponto de até esquecer o qúe estava sendo 

dado. 

"Por exemplo, se eu estou numa mesa da 
biblioteca, dai eu olho:.: se eu tô afim de ler com 
atenção mesmo para procurar a~render alguma coisa 
••• Certamente é mais forte do qué eu aquele impulso de 
ficar conversando. Então ••• às vezes eu até me isolo 
num canto da biblioteca prá tentar ••• prá tentar me 
concentrar naquilo que eu tô lendo e, assim às vezes eu 
consigo. Ai eu consigo captar alguma coisa, mas às 
vezes tem aquela que tu chega no fim da página e não 
lembra nada que tava na página. Te dá uma sensação 
assim: Pô, eu vou chegar no fim dessa faculdade 
sabendo menos do que quando eu entrei." (Est/Med12). 

Ao final de sua afirmação aparece um certo pessimismo, 

um certo questionamento sobre o que faz no seu curso que parece 
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revelador de su~ ansiedade em relação ao resultado de suas 
J~ 

aprendizagens. 

A visão dos estudantes que apresentam o traço de 

orientação superficial, ,além da critica que coloca a 

responsabilidade pelo não estudar nas outras pessoas, se 

configura como constante o .estudo antes da prova, na hora da 

prova, bem como a fragmentação do conhecimento proposta pelas 

atividades ditas teóricas: 

"E, é isso a!. A prova tá marcada pro dia 20. Se é 
muito contendo eu começo um pouco antes senão, 
assim, perto da prova eu começo a estudar os 
contendas das provas. É bem assim ( ••• ) Assim 
a gente faz trabalho porque é muito · contendo em 
muito pouco tempo. Então a gente divide o grupo, 
faz semiri.ários. E ai é que tá o erro. O meu grupo 
tem dois ·:.'seminários para resolver. Então a gente 
estuda aquilo ali e os outros pegam as cópias e 
não estudam os outros assuntos, né? Então, o que 
cai prá mim eu estudo, dentro do meu grupo, prá 
apresentar, por causa da nota. E, aquela outra 
parte fica toda mal resolvida ( ••• ) Então, a 
gente vai, sabe? Diminuindo ••• E o que tu sabe 
realmente é o que tu vai apresentar. Tu fica com 
uma parte, não fica com o todo!" (Est/Enf 13). 

Na realidade, o aluno estuda o m!nimo tendo em vista a 
_ . .,..;' 

-~·i<" 

nota, mas reconhece que naquele assunto, naquele ~ontendo, o seu 

conhecimento diminu.iu, em vez de aumentar, pois ele fica com 

apenas uma parte, não conseguindo ver o todo. 

Em geral esse aluno chega a organizar resumos, 

mapeamentos de contendos com relativa facilidade: 

"Pego a bibliografia. Vou na biblioteca, procuro 
os livros, o que que os livros dizem. Tiro um 
resumo daquilo ali e pronto. O meu estudo é isso 
ai. " (Est/Enf 13). 

Estudando por partes em geral compactadas, o estudante 

adota uma abordagem que pode favorecer o detalhe, a seqÜ@ncia em 
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~ resumo que dA ~a visão geral do todo, como relata o estudante 

sobre a sua experi~ncia com a lingua estrangeira. Este estudar 

paulatinamente, 1 não significa~ esforçar- se, mas fazer 

coisas em pouco tempo para não "desg~star": 

poucas 

Ao 

"Ingl~s não, o·professor dá o negócio, tu vai fixA 
em casa. Na aula ••• até faz (?) aprende na aula 
também. Aprende na biblioteca. Eu aprendo onde eu 
abro o livro, começo a ler e começo a fazer os 
exercicios. Eu tenho que fazer, escrever. Por 
exemplo, exerclcios. Exercicio 1, 2, 3. · Eu 
gosto de fazer as coisas paulatinamente, bem 
feitas, bem entendidas. Eu detesto ac~mulo de 
trabalho ( ••• ) Sabe como é que é os trabalhos. 
Tem que fazer trabalhos mas tem que cuidar prá não 
dar demais senão, desgasta. O cara pega horror, tu 
não quer ler nada, não quer fazer nada, e é 
necessário." (Est/Let 23). 

analisar a abordagem superficial, Entwistle 

considera-a o oposto da abordagem profunda. Em nosso meio, o 

fator que chamamos de superficial, se bem que em proporções 

diferenciadas, é empregado por quase todos os estudantes É 

inegável, contudo, que esta orientação é externa e "em direção à 

tarefa e seus requisitos" como colocam Entwistle & Ramsden, e 

"implica num processo de aprendizagem no qual o material estranho 

estã para ser impresso na memória por um periodo limitado e com 

uma intenção especifica de satisfazer deman~as externas"(l983, 

p.l95). 

Não consideramos a abordagem em ~ápreço um processo de 

aprendizagem, mas uma forma de abordar as tarefas propostas. Para 

muitos autores, como Laurillard (1987, p.205) por exemplo, . esta 

é uma forma de processamento, com caráter de automatismo que se 

darâ " se o ambiente estiver adequadamente estruturado". Neste 

sentido, o estudante refere-se ao serialismo, ao estudo 

paulatino, à necessidade dos resumos que são necessários para 
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haver uma compre~nsão do texto. Conseqüentemente esta forma de 

estudar é compatível sempre com as demais abordagens. Ela pode 
I " 

ser uma parte do processo, mesmo para aquele estudante que 

preferencialmente estuda buscando o significado, ou estuda com 

profundidade. Assim , a abordagem superficial seria, não apenas 

empregada para as disciplinas em que se estuda só para passar na 

prova, mas também para iniciar um verdadeiro 

aprendizagem. 

processo de 

Neste caso seria também uma primeira tomada de contato 

com um texto, um contendo, um livro. Porém nem sempre isto 

ocorre, podendo acontecer também que esta orientação de estudo 

seja privilegiada p~lo estudante em detrimento das demais. Nesta . ,, 
possibilidade seqll"ramente o estudante não construir A o 

conhecimento necessârio às suas aprendizagens. 

A abordagem categorizada como superficial envolve o 

tipo de processamento, anteriormente descrito por Marton (1976), 

onde o~ estudantes aten~am para o signo, o texto em si, e não 

para o que é significado. 
~..,.,. . 

't~-

Cabe ressaltar ainda que os estudante~que empregam a 

orientação superficial, além de não estarem preocupados com o 

significado também manifestam uma certa "desorganização" 

organizada para estudar, vale dizer, eles buscam completar 

informações a partir da informação jâ dada, do caderno do ano 

anterior ou da prova jâ utilizada. Para tanto estabelecem 

inclusive uma certa "central de informações" nos seus locais de 

encontro como o subcentro ou o Diretório Acadêmico. A procura dos 

"macetes" e das "dicas" contrapõe-se à leitura do livro texto que 

"não serve praticamente de nada", "te deixa mais dúvidas", 

"perdido", como no relato: 
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"Porque dependendo da disciplina, tu não tem 
acesso ao livro ••• te dão o livro-texto mas na 
verdade o teu livro-texto não te serve 
pratic~mente de nada. Pelo menos nas disciplinas 
que eu tive até agora. O livro texto serve prá te 
deixar com mais dúvidas do que te esclarecer 
alguma coisa, mui tas· vezes. .As vezes tu pode achar 
alguma coisa interessante. Mas muitas vezes te 
deixa mais perdido ainda. O material que eu uso, 
praticamente é o material que é dado em aula. E 
alguma coisa da disciplina eu vou pesquisar na 
biblioteca ou pegar, que a gente na engenharia 
utiliza muito os semestres anteriores. Eu tenho um 
irmão mais velho que fez Engenharia Mecânica. 
Também já passou por isso e eu pego os cadernos 
dele, livros que ele tem, provas antigas de outros 
alunos. Basicamente eu faço um bom resumo, os 
pontos, os tópicos que eu acho mais importantes." 
(Est/Eng 04). 

Resulta do exposto que se esta orientação preponderar 

sobre as demais, ,crs alunos não construirão o conhecimento 

necessário às suas abordagens. 

Orientação para o Significade 

O estudante que prioriza a busca de significado parece 

que necessita questionar o que aprende, o que lê e,, ..,.~ o próprio 
-r,E. .. 

conteúdo que é dado em aula •• Isto não aconteêe em todas as 

disciplinas mas ~ com aquelas pelas quai~ o estudante se 

interessa. Normalmente este intere~~se está ligado à maneira 

como é ministrada a disciplina ~, ao inte~esse intrinseco do 

estudante pelo tema , o que o faz dedicar-se mais e estudar mais. 

"Psiquiatria eu tive esse semestre também. Essa eu 
estudei bem mais do que as coisas que estavam. Eu 
li outros livros, procurei outras coisas além de 
psiquiatria psicanálise e análise e outras que 
fugia totalmente da cadeira, do curriculo porque 
eu tô muito interessada nisso, né? Ai eu estudei 
bem mais. Fui bem na prova, participava muito das 
aulas. Nós tivemos uma monografia também • Me 
dediquei à monografia. Então foi uma cadeira assim que 
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realmente;,)! aproveitei, né? Pude estudar ' a 
ponto de 1 discordar de algumas coisas. Então prA 
discordar de ~algumas coisas eu preciso realmente 
estudar outras prA chegar pro professor: Ohl Não 
concordó em tal coisa. ( ••• ) Nessa monografia eu 
fiz sobre sexualidade, né? Então eu estudei vArios 
temas, vArios au.tores fora do Freud por exemplo, 
porque a psiquiatria, a psicanAlise é bem 
freudiana. Então comecei a ler outras coisas: 
Lacan, Reich. VArios outras coisas tentando uma 
abordagem maior. ~ ai coloquei vArios outros 
aspectos desses outros autores sobre sexualidade e 
conclui com minha conclusão do que eu acho, que eu 
concordo mais, dependendo do autor. (Est/Medll). 

Mas, o estudante que busca significado precisa 

reconstruir o conhecimento visto e a informação transmitida, as 

quais não aprende somente assistindo aula. A aula é uma pequena 

fração dentro de u~ processo que inclui o esforço pessoal de 

organização de grAflcos, resumos, · esquemas; a leitura de 

anotações, de "xerox" de livros; a troca de informações com 

colegas, a leitura de "anotações" do ano passado e de provas 

anteriores; a execução de exercicios, a resolução de problemas e 

a elaboração pessoal de conceitos. Para isto, é preciso pensar, 

nem sempre tão depressa quanto o estudante gostaria, o que o 

leva a ter consciância do processo e de suás"' pr6pr ias 
$;-./' 

capacidades, como afirma o estudante: 

"Assistindo as aulas não se aprende tudo. 
Normalmente o ,ritmo das aulas ele é bem... eu 
penso devagar e normalmente eu não consigo 
acompanhar o professor. Então eu chego em casa e 
leio o livro-texto, se a discip~na tem, releio as 
notas de aula e , normalmente ••• bom isso prA aprender 
a teoria em geral. Senão eu faço 
problemas ••• e repasso a aula, complementando com o 
livro-texto ." (Est/Fis 03). 

Ou como informa o estudante de Medicina: 
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"Eu t,nto prestar atenção o máximo possivel. A 
coisa -~ meio passiva. A gente s6 fica anotando. Eu 
anoto o que eu acho que seja importante ( ••• ) 
Minha técnica de estudo? Bom eu reúno o material 
primeiro. Eu tento ir numa biblioteca se eu não 
tiver o livro eu, sei lA, peço emprestado e tiro 
xerox ( ••• ) ~ começo a ler. Leio e fico 
sublinhando. Primeiro eu tento ter uma visão 
geral. Por exemplo naquele dia eu vou ter que 
estudar depressão.· D~i eu tento ver o que é depressão 
depressão, colocar na minha mente pelo menos uma 
visão assim, geral. Tento imginar depressão antes 
de pegar o livro. Depois eu tento, restringir, 
abrir espaço na minha cabeça do que seja assim, 
depressão. E a partir disso eu , eu leio o 
livro ou o caderno, xerox e tento colocar essas 
informações dentro daquele espaço que eu ' abri na 
minha mente. Porque prA·eu conseguir chegar nesta 
técnica ai durou um monte de tempo ( ••• ) eu leio 
bastante, leio uma vez ••• as partezinhas que são 
mais complicadas eu leio de novo, sublinho 
bastante, eu rabisco todo o livro ••• · eu anoto no 
caderno, faço um resuminho no caderno. Tento ver 
assim, àht Definição, classificação, manifestação 
clinica (sinais e sintomas), aht Tratamento e esse 
tipo de coisas. Tento abrir espaços para cada 
setor. Ai eu tento preencher. Por exemplo, o xerox 
dA o tratamento tal, mas, no livro jA dA outro 
enfoque, mais a psicoterapia por exemplo. Ai tento 
conciliar, sempre como dA obviamente. Nem sempre a 
gente tem material prá. isso." (Est/Med 09). 

Na aula, o aluno, que busca significado, presta muita 

atenção. Não apenas na aula que gosta, mas no geral, em todas. 

Nesse caso, o estudante tenta conseguir o material de~~-que precisa 
'",;;!' 

para estudar e isto inclui o livro e o livro-texto,o qual 
... 

sublinha até ter uma visão geral do tema. Como vemos o estudante 

acima, ao relatar uma abordagem de .,'estudo refere o espaço que 

precisa 
-::~:.-

abrir na mente para estudar, o objéto mental que tenta 

construir conectando provavelmente estruturas neuronais 

anteriores que lhe permitam, a partir do que foi dado, ampliar 

estas estruturas, complementando as informações já adquiridas com 
. 

novas informações, que ele mesmo organiza a partir de uma 

compilação que faz das informações disponiveis. Chama atenção 

também a referência que faz à uma abordagem holistica, de visão 
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geral, seguida ~e uma posterior sintese (restringir) antes da 

leitura de informação mais ampla e serialista oportunizada pelo 

livro. O procedimento acima relatado não é comum e o próprio 

aluno diz que levou um.;tempo para chegar a esta "técnica". 

Tratando-se de estudante de Medicina esta técnica leva-nos a ,. ~ 

pensar no "homem neuronal" que assume a aprendizagem como um 

processo de maturação progressiva de uma estrutura especializada 

ou como a estabilização de combinações sinápticas pré-

estabelecidas ou seja, como função fundamental do sistema nervoso 

central (Changeux, 1983; Hadji, 1984). Ou seja, uma mobilização 

de neurônios na composição de um grafo, uma rede particular de 

conexões, correspondente a um determinado objeto mental. 
~ 

.,'i• 

Cada obje~o mental exige uma conexão especial entre 

neurônios cujas sinápses são estimuladas ou convocadas a partir 

do exterior, dos estimules externos, do sistema de regulação 

global do pensamento. Nesse contexto, o "estar atento" é premissa 

do processo, pois a atenção "será a economia das relações do 

cérebro com o ambiente" (Hadji, 1984, p.207). 
~ 

Quando o estudante afirma que tenta ~ aprir espaços na 
;,:,."" 

mente", talvez ele esteja significando o exercicio mental ou ato 
/ 

de pensar. Pensar seria então confrontar os ~rafos formados, ou 

os conjuntos de neurônios reunidos, com a realidade. E, ao 

exercer esta capacidade, que exige~esforço bonstante, coerência e 

ordem são introduzidos no processo. Assim, aprendizagem se 

constrói e reconstrói sob a capacidade constante de esforço, 

atenção e reflexão pela consciência, cuja função neste caso seria 

a de vigilância sobre a mAquina cerebral em sua vinculação com a 

realidade. 

Este esforço, e as relações necessárias com outros 
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objetos mentais, fica claro quando outro estudante relata a sua 
I 

experiência, característica de um processo de aprendizagem que 

passa pelo exerclcio do pensamento: 

"O que eu aprendi no colégio são coisas estanques. 
Eu aprendi ·matemática, história. Eu aprendi 
cálculo. Então são coisas estanques, são separadas. 
Agora, na fisica tu .começa a juntar isso numa sacola 
para trabalhar. TU vai juntando, juntando. No momento 
que tu não aprendeu direito um conceito lá 
no Cálculo I, tu pode até passar por ele mas, mais 
adiante tu vai precisar dele e ai tu sempre volta para 
estudar de novo. -Então, é nessa situação que eu digo 
que tu vai sempre forçando a estudar, forçando a 
estudar muito, muito e muito. Muito mais coisas que às 
vezes tu deixou de aprender direito ou s6 viu." 
(Est/Fis 01). 

Talvez dentre todas as constatações que possam ser 

feitas entre os estudantes que priorizam o significado, a mais 
l, 

importante e óbvia :~eside no fato de que a aprendizagem decorre 

de um esforço para pensar, para ativar e exercitar o cérebro. Tal 

se dá, como podemos ver; na referência do mesmo aluno sobre a 

maneira como resolve os problemas: 

"Por exemplo, a gente pega partes de um problema 
determinado, uma constante. Então a gente pega o 
primeiro e vê na aula como é 9ue foi desenvolvido 
o problema. Primeiro se fez ~sso, · se determinou 
••• Por exemplo método. Tem um prob~e~a lá que 
envolve quatro partes. Tu preci~s de quatro 
condições prá ti resolver. Então tu tem· que pegar 
e solucionar cada uma destas quatro partes 
independente. Então , geralmenj:.e o problema é 
complexo neste sentido porque não é uma resposta 
pronta assim: ~ Ah! É tal!Quem é o fulano de tal? E o 
fulano de tal! Nào 1 Como é que tu chega a tal resposta 
que eu quero, que ~·a gent:e viu na aula?. 
Bom , primeiro a gente pegou, analisou a fórmula, o 
problema e deduziu que a equação que desenvolve 
um campo magnético é esta. Muito bem! Segundo:como 
é que esse campo magnético vai atuar? Ah! A gente 
pegou, viu e tal ••• Então, são várias partes que 
a gente vai juntando até chegar a essa conclusão. 
Eu acho que é mais ou menos isso.Eu acho que essa 
é a realidade geral dos problemas. Então, alguns 
problemas são conceituais que tu, ãh! Olha o 
problema e tem que detectar qual é a questão 
interna que tá pedindo. É uma questão de conceito, 
de saber o que que é." (Est/Fis 01). 
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changeux 

que a 

àfirma que • nenhuma estrutura existe sem a 
~r 

cria e a marttém" • Esta atividade exercida ao 

atividade 

longo dos 

anos das primeiras aprendizagens deixa " traços dentro da 

estrutura, tornando-se ela D,'esmo estrutura. "(Changeux , 1983, 

p.372). ~a correlação estr~tura-função/atividade que favorece a 

resolução de problemas. 

O aluno cuja fala agora se examina, domina a estrutura, 

a força de atividades anterior'es que a criaram. Desta maneira, 

ele "formula" o problema, vale dizer, ele identifica as variáveis 

que conhece, através da análise da fórmula e ele identifica as 

variáveis a serem determinadas através do que se pede no 

problema. Por fim, ele equaciona com as variáveis cÓnhecidas a 

' maneira de obter aàt variáveis desconhecidas. Ainda, talvez 

favorecendo a idéia de estruturas p~é-existentes, ele refere a 

identificação de conceitos dentro do problema, ou seja, a questão 

interna do problema. Neste ponto, o exerclcio de atividade 

neuronal remete não só às operações de cálculo quanto às de 

comparação. A resolução dos problemas se configura como exerclcio 

infinito, do qual se tira mais proveito quanto mais~ · o faz, 
" ..d!: 

quanto mais se o faz, mais dele se retira .? em termos de 

aprendizagem. Dal a necessidade do esforço ant~s refer~ida. ' 

Ainda sobre a questão do qonceito, este mesmo aluno 

explica como constrói a imagem mental ou o retrato falado da 

abstração denominada conceito. 

"A questão do conceito é uma coisa interessante 
porque a Fisica é conceitual, ou seja, o que é uma 
força? A força tem uma definição, · mas a definição 
não é um conceito. O conceito é aquela coisa que 
tu interiorizou. Aquele conceito que tu vai 
utilizar. Então ao longo dos teus penosos anos 
aqui tu vai interiorizando e nisso a Flsica é 
muito rica, ela tem muitos conceitos ( ••• ) Agora, 
o conceito geral tu vai.aprender fazendo. Mas, tu 
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aprende na aula. É o retrato falado, né? Como é 
que a IYgente elabora um conceito? Uma definição é 
uma definição ,uma definição matemAtica.Agora um 
conceito, é tu pegar aquilo e entender • Como é 
que tu entende força? Ahl Uma força é tal. Então é 
como o conceito de Deus. Deus tu pode definir, mas 
Deus cada um ~em prA si, né? Então .a idéia que eu 
tenho de conceito é isso, é tu interiorizar a 
coisa, mesmo que tu não saiba explicar direito. 
Quando tu explícar 1 tu vai dar uma definição ( ••• ) 
Então, esses conceito quebram, ••• , não, esses 
fatos quebram toaa e idéia anterior que tu tem 
Então a partir desses fatos tu vai ter que 
elab0rar um novo conceito, uma coisa que tu possa 
entender ( ••• ) E, ·assimilar o conceito é dificil,porque 
tu pode saber a definição. A definição que é bonitinha. 
É um monte de fórmulas, lA. Mas, tu não sabe o que 
aquilo representa. Tu não sabe explicar com outras 
palavras. Isto tu vai aprendendo ao longo do tempo 
( ••• ) Porque tu vai ter que abandonar alguns conceitos 
que tu tinha prA assimilar outros."(Est/Fis 01). 

De acordo com suas palavras o conceito não é uma 

definição. Conceito se aprende fazendo. Novamente surge a idéia 

da atividade mental construindo a aprendizagem. O aluno refere 

também a interiorização como condição de poder explicar 

abstrações com as próprias palavras. Ai sim, o conceito, no seu 

entender, estaria assimilado e disponivel para ser utilizado na 

resolução de quaisquer problemas. 

"""' Há um outro aspecto também interessa~e neste relato: 
.= 

o conceito quebra ~toda a idéia anterior. O aluno refere-se à 

necessidade de abandonar.alguns conceitos para assimilar outros. 

Ele refere, portanto, uma flexibilidade mental necessária, uma 

curiosidade intelectual, 
' ...( ''Í(,.)..#~ 

próxima da abertura ao novo. "Novo", 

porém construido em cima da atividade mental como constante. 

Aqui ele refere o trabalho com idéias. Ott em 1976, destacava a 

dimensão da aprendizagem de conceitos considerando-a como uma 

força "sentida" na intimidade do pensamento, para a criação do 

novo, seja em termos tanto de novas formas de percepção, novos 
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modelos como novas formas de conhecer o mundo e organizar o 
/( 

universo. Dentrd das possibilidades de acesso ao conhecimento 

dispon!vel, o modelo neurobiol6gico parece responder melhor ao 

que encontramos como signi~icado pelos estudantes. 

Orientação para a Reprodução 

Esta categoria, a1nda que, na análise Fatorial inicial, 

tenha resultado no terceiro agrupamento entre os ent-revistados 

revelou-se um fator de acompanhamento indispensável até mesmo em 

relação aos estudantes que têm, na busc.a de significado, a sua 

motivação maior. Entre os 24 estudantes da amostra intencional, 
! 

esta abordagem é persistentemente enfatizada, o que pode indicar 

o seu uso por todos os estudantes. Pode ainda caracterizar o tipo 

de exigência feita, pelos diferentes cursos, aos seus estudantes. 

O traço comum da reprodução é a "decoreba", a fixação 

ao conteddo, às vezes sem a compreensão do texto, às vezes por 

medo de esquecer. Assim os estudantes explicam como estudam: 

(a)"Muita coisa eu decorava.Como? 
e tentar gravar. Eu fazia resumo 
assunto, ~ e desses resumos eu 
(Est/Enf 18). 

"""-=:: 

LeJ ~árias vezes 
~r assunto, por 
tentava decorar" 

(b)"Em geral as provas .de lingua estrangeira tu 
tens que começar a estudàr um bom tempo antes, né? 
Principalmente em fun~ão do vocabulário prá não 
esquecer, assim que é · muita 'c oisa às vezes. Em 
9eral eu costumo estudar uns três dias antes ( ••• ) 
E como eu te disse: é lendo e escrevendo, fazendo 
esquemas, assim. Eu faço rascunho, resumo e 
escrevo, escrevo até conseguir fixar aquilo." 
(Est/Let 15). 

(c) "Na primeira prova ta v a tudo na ponta da 
lingua, engatilhado. Quando começava a entrar o 
outro conteddo já tinha esquecido novamente. A 
não ser que tu tivesse gravado mesmo( ••• ) Nesse 
quer dizer, fazendo quinhentas vezes aquele 
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exercicio, a pessoa grava. Eu acho que até 
consegueJ'memorizar muita coisa." (Est/Fis 07). 

O fato de todos os estudantes apresentarem algum traço 

desta abordagem parece e,star ligado ao tipo de formação ou 

exig~ncia anterior à U~iversidade, ao hábito de estudo 

condicionado pela escola em geral, como um estudante explica: 

resulta 

"Eu tava no 2o. ~ grau , eu sempre ••• estudava no 
••••• ,e eu me acostumei a decorar as matérias, né? 
Prá fazer as provas, inclusive prá fazer o 
vestibular. A primeira vez que eu fiz vestibular 
eu não passei. Ai eu fiquei um ano inteiro só 
fazendo cursinho e praticamente até julho eu me 
propu~, bom, até julho eu não vou estudar mas, a 
partir de agosto eu vou começar. E, de agosto até 
o . vestibular eu decorei literalmente os livros do 
cursinho. A E grande parte eu acho que é por isso 
que eu p~~sei no vestibular porque eu tenho uma 
memória ooa. Agora, depois que eu entrei prá 
faculdade de que ••• é enorme a quantidade de 
matéria que a gente dá. Então eu tive uma 
dificuldade nisso porque eu tava acostumado a 
decorar a matéria prás provas. Eu tive que me 
readaptar, tive que dar um outro jeito de ••• 
porque na aula mesmo, eu não consigo aprender só 
na aula. Eu tenho que chegar em casa, tenho que 
ler. Ai, de vez em quando,eu ainda caio e vejo que 
tô tentando decorar as coisas" (Est/Medl2). 

~~-:!""~ 

Este mesmo estudante diz que sua mane~ra de estudar 

de hábito :" anterior, enfatizado na do 

vestibular. Mas, o fato rle prender~se ao coriteddo, ao que foi 

dado em aula ou está no livro do ''cursinho, levando-o a ler 
r 

muitas vezes para memorizar, não se coaduna· <com a velocidade com 

que é dada a informação na faculdade • Assim, a quantidade de 

matéria não favorece a "decoreba" e o aluno precisa se readaptar, 

ou seja, precisa ser ajudado para aprender a estudar. Observa-se 

na sua fala que, diferentemente do superficial, a reprodução 

envolve esforço pessoal. O estudante precisa se organizar para 
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estudar, dispor de todo o material, fazer esquemas, rascunhos, 
I( 

escrever e ler mu'ltas vezes e "estudar" até muito tempo antes das 

provas. 

O mesmo estudant~. que relata esta abordagem reprodutiva 

coloca a sua timidez como empecilho para fazer perguntas em aula: 

"Acho que os _ professores não conhecem (os 
estudantes) Eles não podem dar conceito (.~.) 
porque eles t~m pouquíssimo contato com os 
estudantes. Eles podem até ter tido uma idéia 
errada, por exemplo, um cara que pergunta alguma 
coisa em aula eles podem até pensar: aqu~le é um 
cara interessado né? Mas acho que nem sempre é 
assim porque tem aqueles mais timidos que não 
perguntam ••• " (Est/Med 12). 

Possivelmente os hábitos de estudo - anteriores, 

centrados na abor~agem reprodutiva, e não a timidez impeçam o 

desenvolvimento da habilidade de questionamento, levando a uma 

aceitação plena do que o professor diz. O aluno tem uma idéia 

geral do que foi decorado, não vai adiante, isto é, não conhece 

mais, não aumenta seu potencial de ddvidas e curiosidades e, por 

isto, também não pergunta mais ••• repetindo o ciclo vicioso de 

não aprender mais porque decora e porque decora está. 
~~"""'"'?'. 

reproduzindo e não ampliando conhecimentos. ~~ 

Orientação para a Profissionalização 

Os itens que caracterizam o É.~tor que denominamos 

orientação de estudo para a profissionalização, parecem não 

confirmar totalmente sua capacidade preditiva entre os estudantes 

entrevistados. 

A profissionalização, na primeira fase do estudo, 

acompanhava as demais orientações de estudo, sem contudo 

caracterizar sua dominância, apesar de aparecer como um quarto 
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fator. Na segunda fase do estudo, a anAlise qualitativa das 

entrevistas cparece mostrar que os estudantes voltados para fora 

da Universidade estão mais ligados ao trabalho que fazem do que 

ao seu próprio curso. Co~o a motivação é extrínseca, seu · curso 
j.· 

universitário é -desvalorizado, e os estudantes dizem que ali 
. . 

aprendem pouco ou quase nada. Na verdade, esses estudantes 

envolvem-se pouco com os estudos pois também são orientados para 

a Superficialidade e/ou a Reprodução. 

"Eu estava na ••• Agora eu fiz psicotécnico para 
trabalhar na .•• O meu irmão trabalhava lá também ( ••• ) 
O estágio sim. Mas, o que tu aprende no curso de 
engenharia é muito teórico, é praticamente só teoria. 
Tu tens os laboratórios onde tu ent~a, olha pro 
maquinár{o, pára e olha pro instrumental e ai continua 
olhando, ~. ,porque mexer realmente tu não pode. Tu não 
pode mexer porque vai estragar ou 
porque o laboratório só tem aquele e é muito caro e não 
tem como repor ou o laboratório está fazendo serv~ço 
prá fora, prá indnstrias. Faz trabalhos de pesqu~sa 
para as indnstrias para poder se sustentar ( ••• ) Então 
ali no estágio é uma coisa onde tu mais aprende. Eu 
acho até . que teria ••• têm certos engenheiros que 
aprendem mais no estágio que em todo o curso de 
engenharia. Eu vou te dizer na prática, né?, agora na 
teoria, porque tu aprende num semestre e não te 
lembra no outro ••. Então,quer dizer , isso também é 
relativo." (Est/Eng 04). 

Aprender,. na faculdade é relativo à existência de 

condições e de incentivo~ de estudo, resultando a idéia de que o 

trabalho teórico está dissociado· do trabalho prático. Tal 

dissociação seria produzida pela própria Uhiversidade que negaria 

ao estudante a possibilidade de integração tendo em vista a sua 

profissionalização. A dificuldade de acesso aos laboratórios 

seria um primeiro momento dessa dissociação. No entanto o 

estudante demonstra sua apreciação pelos estágios, lugar onde 

julga que aprende. 
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Os estudantes confirmam que sua motivação extrinseca 

pelo trabalho 
·) 

maior no inicio do curso ( primeira fase do 

estudo).Dizem também que "mudaram" pois, ao chegarem nos dltimos 

semestres, querem "recuperar" o tempo perdido e "fazer tudo 

direitinho" pois visualizam então a possibilidade de melhor 

emprego com o formalismo · do diploma universitário e com o 

conhecimento pos,sivel de adquirir no dltimo momento. 

(a)"Quando eu entrei na Universidade em 86 eu 
trabalhava no Instituto de Quimica e comecei a 
trabalhar no banco ••• em novembro de 1986. E eu 
trabalhava num setor de digitação do banco, só que eu 
trabalhava na secretaria desse departamento. Ai, no ano 
seguinte, eu consegui transfer~ncia para o departamento 
internacional do banco e eu trabalho com inglês no 
banco, né? Então, nesse sentido, mudou, porque antes eu 
só cogitàva ser uma bancária e não em trabalhar 
especificâmente com um · idioma estrangeiro. Nesse 
sentido mudou proque me deu a oportunidade pra que eu 
conseguisse um emprego com o idioma estrangeiro" 
(Est/Let 15). 

(b)~Eu acho que eu já fui vários tipos de estudante ••• 
ass~m ••• Olha! Eu tô fazendo Letras já uns 7 anos. 
Porque eu comecei a fazer letras junto com engenharia 
elétrica na PUc. Naquela época eu não estudava nada. Ai 
eu tranquei a faculdade e fiquei um ano e meio fora. 
Fui prá São Paulo fazer curso prá comissária da VARIG. 
Ai rodei nos testes, ai voltei. Comecei a trabalhar na 
VASP • Ai passei uns dois anos trabalhanQÕ na VASP e 
fazendo faculdade. Ai eu fazia assim, " j.a.zia só o que eu 
precisava 

1
prá poder passar. Nunca mé dediquei muito 

( ••• ) Agora de uns tempos para cá eu reso! vi . sair do 
serviço, tá faltando só um ano pra. mim me fo~ar. Eu 
resolvi fazer tudo direitinh~, sabe?" (Est/Let 24). 

Estes estudantes se consideram al,unos "médios" e acham 

que seus professores relevam o fato de estudarem pouco devido ao 

envolvimento com o emprego. 

"Eu acredito que 
aluna que faz o 
né?"(Est/Let 15). 
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Isto n~o impede a manifestação de atitudes negativas 

com relação ao curso, as quais no entender do aluno revelam o seu 

pouco envolvimento com o estudo. Nessas manifestações, os 

estudantes revel~ preco~beitos de discriminação por parte dos 

professores, de desconsi4eração pessoal que poderiam ser vistos 

como não formad9res de uma identidade do aluno com seu curso, com 

sua profissão. 

"Os professores eles têm um bom n!vel assim, porque 
puderam estudar bastante, porque no nosso caso do curso 
de letras viajaram para o exterior e aprenderam o 
idioma lá fora e voltaram com um aprendizado ótimo. 
Mas, eu acho que alguns fazem discriminação. Te 
desconsideram porque tu não sabes ainda e te consideram 
até mesmo ignorante, né?" (Est/Let 15). 

~-
Estas cri~icas negativas são endereçadas ao curso, aos 

professores que exigem bastante, porque sabem muito e •iaprenderam 

lá fora" e, também aos alunos em geral, aos colegas considerados 

com certo menosprezo, como. alienados porque desconhecem o mundo 

do trabalho, o mundo real. 

pertencem 

"Por que o setor de ••• na faculdade s6 quem consegue 
se sair bem é quem já tem curso fora porgue o pessoal 
que entra lá prá aprender ••• não . consegue aprender 
nada, porque é péssimo ••• Acho que o~pessoal que faz 
Letras é muito critico, muito contestador. Acho bom por 
um lado e ruim.por outro. Acho eles muito sonhadores, 
muito pouco pé no chão. Acho ruim no aspecto que eles 
se desligam muito do aspecto material, assim prá ficar 
sonhando com idealismo( ••• ) E eu acho que s6 quem já 
trabalhou fora é que cgnsegue ta-zer essa associação. 
Que se a pessoa s6 estuda e faz letras, a gente fica 
com a cabeça muito no ar, assim ••• " (Est/ Let 24). 

Cabe assinalar, contudo, que estes estudantes não 
b 

e• tratos sociais menos privilegiados. Ao aos 

trabalharem eles fazem uma opção na qual se envolvem muito, 

colocando toda sua energia. Sendo a ~ua situação s6cio-econ8mica 

caracterizada como média ·e média alta, poder-se-ia levantar a 
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hipótese de que ~tes estudantes tenham feito uma escolha não 

vocacional, não ajustada aos seus interesses e habilidades; ou, 

se ajustada, não suficientemente motivadora para o estudo. Vâ-se 

neste caso, que a Universidade concorre com o mundo do trabalho 

no interesse do estudante, fica~do em desvantagem, talvez, porque 

estudar ele já faz há muito ~·tempo e o trabalho é algo novo e 

desafiador. Por outro lado, as familias destes estudantes parecem 

ter contribuido para a opção pelo trabalho quer pelo 

financiamento de viagens ao exterior, quer pela influância de 

irmãos que já trabalhavam, quer ainda pela possibilidade . de 

adquirir posição dentro de uma instituição estatal. 

Quando a prientação para a profissionalização aparece 
·~ · :P 

associada à OrientaÇão para o Significado, o sentido que . toma 

parece ser diferente do proposto pelos !tens do fator. 

Se esta orientação de estudo aparece associada à orientação para 

o Significado, o estudant·e não mantém a atitude negativa e, 

motivado extrinseca e intrinsicamente, ele vâ valores no seu 

curso que o levam à uma atitude positiva em relação ao mesmo. 

Esta perspectiva adotada pelos alunos pare~~ · fruto de 
~ di 
-~~ 

seu amadurecimento na Universidade, ocorrendo quando estão nos 

últimos semestres e começam a relacionar teoria e prática com 

vistas ao seu futuro profissional. 

.. ~ 

"Estágios ••• depende do aluno, isso ai. Depende do 
aluno. É opção do aluno. A maioria faz porque sabe que 
é importante. Eu já fiz em empresas. Agora tô com uma 
bolsa de pesquisa dentro da Universidade ( ••• ) Na área 
de forjamento liquido, laboratório de Conformção 
Mecânica ( ••• )" 
"( ••• ) Tu começa a encaixar cada coisa no seu lugar. tu 
começa a ver o negOcio e entender um pouco de cada 
coisa menos separado. E, depois com a ajuda do 
professor tu começa a ligar uma coisa à outra, sabe? Tu 
começa a ter um nexo. E a parte prática ••• Eu não sei 
uma coisa eu vouà prática. Mas,ao contrário, ele dá 
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alguma 1~oisa em relação ao que jA aconteceu comigo na 
prAtica ( ••• ) "E que na prAtica o teu embasamento 
teórico não é muito grande~ Tu não tem muito tempo. Tu 
dA uma l_idinha, tipo receita de bolo. Tu faz ta, ta, ta 
e acontece isso. Ai tu vem prA teoria que a teoria vai 
te dizer porqu~ tu põe 2g em 2 colheres de açdcar, 
porque tu faz isso, porque tu faz aquilo. Te dâ todo o 
embasamento teórico para aquela prAtica. E é bom tu ter 
feito aquela p;râtica porque tu relaciona melhor." 
(Est/Eng 02). .. 

Sendo neste caso, o curso que fazem eminentemente 

voltado para · a Profissionalização (Engenharia), esta 

caracteristica perpassa as orientações de estudo dos estudantes. 

Mas, a dimensão difere daquela encontrada antes. No sentido ' que 

aqui se coloca, a Profissionalização é uma forma de _estudo, um ir 

e vir da teoria para a prAtica e desta para a teoria novamente. 
~{' 

E, o estAgio como opção "depende" do aluno que procura nele novas 

oportunidades de aprendizagem. .Neste caso, mesmo motivado 

externamente para a profissão, para o emprego, o estâgio, o 

estudante continua ligado à Universidade onde encontra, de forma 

positiva, um manancial para sua sede de conhecimento, aplicado à 

sua futura carreira profissional. 

;;f 
"Porque tudo o que tu tã vendo, no 
por exemplo, se relaciona muit? 
carreira profissional qu~. eu 
estagiando, tô trabalhando ou· com o 
vou perseguir, né?" (Est/Epg 02) • 

meu caso 
com a 

estou 
que eu 

.,..j çg-f.~ 

Esta orientação, por suas caracteristicas, assemelha-se 

àquela chamada de Vocacional por Gibbs, Taylor & Taylor (1984), 

segundo a qual o estudante reconhece o mérito da qualificação. 

Em resumo, as Orientações de Estudo, no plano da 

metacognição, parecem melhor explicitadas quando buscamos ouvir 

dos próprios estudantes o seu significado. No quadro a seguir, 

colocam-se as categorias e a sua descrição: 
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QUADRO 3 

Categorias de Ori~ntações "<de Estudo dos Estudantes da UFRGS 

'. 
CATEGORIA DESCRIÇ~O DA CATEGORIA 

r estud a atra;ês de resumos compilados de 
anota9ões e provas de anos anteriores, d~ aulas, 
apost~las; · 
estuda um pouquinho e "jâ tâ bom"; 

Superficial dispersão, divagação, dificuldade em seguir 
orientações, em esforçar-se para trabalhar 
regularmente; 

Significado 

Reprodução 

serialismo: estudo em função da prova , em cima 
da hpra, por causa da nota; 
estil~~ holista: visão geral sobre o todo a partir 
de resumos e de uma certa ordenação pessoal resu
mida do material; 
orientação externa, em direção ao que é proposto 
em aula, estuda para passar; 
certa ansiedade em relação ao resultado(fracasso) 
de suas aprendizagens, percepção de que o 
conhecimento ·estâ "diminuindo". 

quest~onamento da ~nformação; 
construção e reconstrução da informação/conhecim. 
esforço pessoal de organização do estudo; . 
procura de materiais p/ complementar informações; 
exercício constante do pensamento: cdfistrução de 
objetos mentais, resolução de próbqemas, elabo
ração . de conceitos; 
estilô holista aparece 
atenção concentrada, 
coerência e ordem, 

com freqüência; 
esforço .,. na busca· 
regulação; 

.'(~ 

de 

memor~zaç~o, "decoreba" mesmo sem compreensão; 
memor~zaçao por medo de esquecer, de não reter 
a informação; 
preso ao contendo, ao que é dado em aula, ao que 
estâ no livro (texto/apostila); 
envolve esforço pessoal de organi~ação, de con
centração, de leituras repetidas, de estudos 
antes das provas; 
aceitação do que é dado sem questionamento, 
sem formar a dúvida. 
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CATEGORIA 

Profissiona
nalização 1 

Profissiona
lização 2 

I 

DESCRIÇAO DA CATEGORIA 

motivação extrl nseca,al ocada f ora da Universidade 
tend~ncia a -considerar o que é dado na Universi
dade como muito teórico e o que existe no traba
lho, no estágio, com9 prático e, portanto, 
facilitador da verdadeira aprendizagem; 
associação co~ as orientações para o superficial 
e a reproducão; 
atitudes negativas para com o curs~ e a 
Universidade; 
necessidade de recuperar o tempo "perdido" nos 
õitimos semestres 

motivação extrl nseca e intrl nseca; 
tend~ncia a integrar teoria e práticaí movimentan 
do-s~ - de uma para outra, buscando estabelecer 
relacges e nexos; 
trabalho, estágio e emprego são opções e não impo 
sicões, são formas de estudar e aprender mais. 
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o saber dos estud ntes sobre o seu próprio saber 

Comparando os quadros 2 ( estudo quantitativo) e 3 

(estudo qualitativo), podemos inferir os reais significados das 

orientações de estudo.s ·e dos modos de aprender dos estudantes. 

Os estudantes que adotam umã . Orientacão Superficial, referem .. 
estudar pouco e através de resumos compilados de informações "pré 

prontas" ( anotações, pro~as anteriores, apostilas, resumos de 

colegas); estudar para as provas em cima de hora com ,o objetivo 

de obter nota de aprovação e por demanda externa e dificuldade de 

trabalhar com regularidade. Os estudantes confessam ter medo de 

fracassar pois percebem que seus conhecimentos em vez de ampliar

se diminuem ao lo~~o do curso. A preocupação com a memorização .. _ 

não parece ser significativa. 

Na Orientação para o Significado, o estudo qualitativo 

confirma o quantitativo. O agrupamento de !tens obtido pela 

análise fatorial expressa uma orientação de estudo vivida pelos 

estudantes que se caracteriza pelo questionamento da informação 

e da aprendizagem, pelo esforço pessoal ( atenção concentrada) de 
w.· ··"""~ 

estabelecer relações buscando coerência , ord~ e regulação; de 
& 

construir/reconstruir o conhecimento e de organiz4r o estudo p. 
:-

d. Neste esforço, estA incluido · o exercicio constante da 

capacidade de pensar 
' 

construir objetos mentais, resolver .,.,. 
, .. j -~:r:.. 

problemas e elaborar conceitos. 

O estudante revela possuir motivação intr!nseca para 

estudar, tendo consciência das demandas acadêmicas e do seu 

compromisso com elas. 

Já a aceitação do conteddo dado sem maior 

questionamento, sem formar a ddvida, parece ser caracteristica da 
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orientação para a ;,~eprodução. Preso ao conteddo, o estudante que 

adota esta orientação, busca memorizar, decorando mesmo sem 

entender, de forma a evitar o esquecimento decorrente do excesso 

de informações a _que estl submetido. A idéia de esforço estâ 

presente, na organização de ~eituras repetidas, de estudo antes 

das provas, na dificuldade de se concentrar para estudar. 

Com motivação extrinseca ressalta na Orientação para a 

Profissionalização , a tendência a considerar o conteddo dado na 

Universidade como teoria e, ao contrArio, no trabalho, como 

prAtico e verdadeiro. Esta dissociação produz atitudes negativas 

com relação à Universidade. Quando a dissociação não se faz 

presente, o estuda,te integra teoria e prâtica. Esta integração 
·-)! . 

parece resultar d.e e~igências pessoais e demandas externas, e 

consistindo o trabalho e o estAgio em formas de aprender mais e 

melhor. Tal constatação amplia a visão que tinhamos no estudo 

quantitativo. 

As manifestações dos pr6prios estudantes sobre os 

significados das aprendizagens no plano da metacognição 
w:"'"r::r 

explicitam ,e ampliam a compreensão dos dados~ em'piricos. Na 
;;,:. 

tentativa de captar _:a complexidade das significações realizamos 

o mesmo processo na dimensão da Consciência Intencionada, objeto 

do pr6ximo capitulo. 
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Capitulo VI 

OS SIGNIFICADOS DO 'ESTUDO E DA APRENDIZAGEM 

NO PLANO DA CONSCIDCIA IN'Í'ENCIONADA 

Em pesquisa, especialmente qualitativa, sabemos que não 

existem pontos de ·partida absolutamenté certos, todos são 

parciais e circunstanciais. Ora, a verdade parcial s6 assume . seu 

lugar no conjunto, como ensina Goldmann (1979). Assim pensando, 

montamos este est~do -em três planos integrados, sendo que a 
1! , -)t. 

&nsciência intencionada questão da por sua 

subjetividade, encontra-se colocada entre estes planos. Esta 

posição intermediária não se pretende linear, porquanto faz parte 

do conjunto de significações dadas pelos estudantes ao ato de 

aprender. Significações estas que argumentávamos serem 

importantes na produção de uma consciência pol!tica e social •. 

O que t!nhamos como ponto de partida e poneb~de chegada 
""-~ 

para captar tais siqnificações? Tinhamos dados emp!ricos sobre 

as orientações de estudo e sobre as categor.i.zações de· · auto e 

hetero-imagem dos estudantes, -bem •bomo dados de desempenho 

(conceitos); tinhamos a vivência diária no:;;:.mundo acadêmico e a 

conversa com os estudantes através das entrevistas. Autonomizar 

estas totalidades para analisá-las por partes e destas partes 

voltar a formar um conjunto significativo foi a tarefa . a que nos 

propusemos. 

A análise qualitativa das entrevistas, à procura de 

mensagens intencionais e não intencionais, desdobrou-se por 
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cursos e áreas& do conhecimento, tendo a antecedê-la a 

categorização geral de representações de auto e hetero-imagem 

(la. parte do estudo). 

Nestas anAlises ·;· emergiram as categorias auto-imagem 

(descritiva), mudanças (perc~bidas pelo estudante em sua vida 

acadêmica e a ela atribuid~ .. s) , reconhecimento do conhecimento 

existente e identidade pessoal e social. As ocorrências destas 
; 

categorias foram registradas. No sentido de busca de coerência 

voltamos à releitura do transcrito completo das entrevistas 

tentando, a partir do fracionamento da mensagem, necessário à 

tarefa de sintese, não perder a dimensão geral de significado 

dada pelo estudante , 

Neste ir ~ vir do sujeito-individuo- absoluto para o 

estudante-transindividuo-relativo, foi possivel captar a idéia de 

uma ação comum, social em essência. Para captar este comum, esta 

dimensão do nós, passamos a 'analisar representação e consciência 

intencionada, ou seja, auto-imagem descrita pelo estudante após 

sua vivência na Universidade e sua i~tencionalidade de ação nela, 
~-

e a apropriaçào do conhecimento, ou seja,a descrição"'àe sua ação/ 
;E 

não ação ao estudar~ Tomamos como referente a imagem intuitiva 

que os estudantes faziam de si próprios (la. parte do estudo) ao 

entrarem na Universidade, apreendida Aho seu conjunto, e a imagem 

descritiva formada depois, e as relãcionamót~com as significações 

socialmente construidas do ato de apropriar-se do conhecimento. 

Desta construção e reconstrução emergiram subcategorias 

derivadas, explicativas de apropriação do conhecimento - como 

apropriação histórica, transmissão ou troca e elaboração, entre 

outras,e de· auto-imagem, como aluno até brilhante, aluno médio ou 

padrão e aluno mediocre. Estas últimas categorias explicativas 
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foram posteriormente quantificadas, obtendo-se percentuais de sua 
{i 

ocorrência entre os estudantes entrevistados. 

Constituindo por si próprias uma sintese emergente do 

possivel, estas subcategdrias talvez expliquem a consciência 

intencionada - aquela que se r~conhece e conhece o que faz - dos 

estudantes que entrevistamos·. porém, nós as percebemos como parte 

de um todo que ainda não se delineara por completo. 

Ao final deste capÍtulo, onde descrevemos a auto-imagem 

dos estudantes, a representação e consciência intencionada e a 

apropriação do conhecimento, voltamos a nos preocupar com a 

incompletude destes achados e tentarmos levantar questões e até 

mesmo algumas respo~tas, com apoio em Montero e Bernstein. 

A auto e a hetero-imagem dos estudantes 

Os mesmos estudantes (n=235) que responderam ao 

Inventário de Abordagens de Estudo, informaram, na primeira parte 

do instrumento, a representação* que faziam de si e a imagem que • 

formavam sobre o que deles pensavam os seus professo:t:es. 
~.~~ Oi 

Quando perguntados sobre o que pensav~de si próprios, 

autoconceito/auto-imagem**, foram 387 as respostas dos 

estudantes da UFRGS, posteriormente agrupadas em 39 categorias 

*Neste estudo tomamos por base as idéias de Moscovici(1978), em 
que representação social diz respeito a como um individuo se 
prepara para a ação, guia seu comportamento, remodelando e 
reconstituindo os elementos do meio ambient~, fazendo com que o 
mundo seja o que ele pensa que é ou deva ser. 

**Autoimagem e heteroimagem são entendidas aqui como um sistema 
de representações relativamente intuitivas sobre o que o 
individuo pensa de si próprio (auto) e o que ele acredita que os 
outros pensam dele (hetero). Ambas contribuem para a formação da 
identidade social (Montero, 1987). 
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(Anexo 9). Os }.ilunos responderam . que são "interessados" em 

aprender (15.7%). Eles vêem a si próprios como estudantes 

"medianos", tipo conceito "B" (13,18%). Também dizem-se 
"\ 

"dedicados" e "aplicado~" aos estudos (11,63%). Menos de 8% da 

população entrevistada diz · ser "bom aluno" ou que tem "boas 

notas", que é "responsável" e "ass!duo" ou então, que "depende da 

motivação". Por outro lado, ,menos de 4% julgam a si próprios como rJ tf. 
tendo "dedicação parcial" aos estudos ou como estudantes que 

"estudam só para passar" ou que "podiam ser melhores" ou que 

"gostariam de estudar mais" • E somente 1,03% dos alunos define a 

si próprio como "pouco organizado", "estuda apenas no dia 

anterior do exame~· e "pouco participativo". (Vide Gráfico 4) 
~· ~ 

Grafico 4 
Autoimagem dos Estudantes 

D=387 

Autoimapm . ---- - ~- Em}- IIB-
Imlas :o1 D~ -~ §-

Obe: cate,oriaa mais frequentes 

Quando perguntamos aos estudantes o que pensam que seus 

professores pensam a seu respeito(auto-estereótipo/heteroimagem), • 

29 diferentes categorias derivaram de 266 respostas (Anexo 10).0s 

alunos 

eles 

pensam que seus professores não os conhecem. Dizem 

não têm "nenhuma idéia" sobre eles, ou então: "eu 

que~ 

não 'L 
posso imaginar" ou "não sei o que eles pensam de mim" (24,8%). 

Alguns alunos julgam que seus professores os vêem como 

"bons alunos" com "boas notas" (14,29%) ou como "médios", 
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"conceito B" (13,5~%), como "interessados em aprender" (11,28%), 
~· 

seguido por "eu sou um entre muitos" ou "nós somos apenas 

ntlmeros" (9,77%). Menos de 8% da população envolvida no estudo 
.. ,_ 

diz que os seus pro,fessores os vâem como "dedicados", "aplicados 

aos estudos". Caracterizações como "responsáveis", 
' 

"comprometidos" e "assiduos·", segue a listagem com 3,38%. 

"Estudioso" ou ~aquele que "estuda para aprender" é referido por 

de RJ.1 2,2 5% do total de alunos entrevistados. Por outro lado, menos 

2% julga que seus professores pensam que eles são "pouco 

participantes" , "relapsos", "negligentes" ou que "estudam 

estritamente o necessário" para passar nos exames (Ver Gráfico 

5) • 

Grafico 5 
Heteroimagem dos Estudantes 
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Oba: catecorias mais frequentes 

Comparando o autoconceitO' dos alunos - como eles se 

representam, pensam de si próprios como estudantes e o 

• 
auto-estereótipo - como eles representam o pensamento de seus 

professores- é possivel verificar que as categorias que guard~~~ 
relação de coincidância são : "interessado" (1), "médio" ou 

"conceito B" (2), "dedicado" e "aplicado ao estudo" (3), "bom" e 

"boas notas" (4), "responsável", "comprometido" e "assiduo" (5) e 

"estudioso" (6) (Ver gráfico 6). 
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Grafico ., 

Relacao Auto e Heteroimagem 
• 

---- ~o-

Os alunos da UFRGS, na amostra selecionada, tendem a 

se representar como 
~ 

"interessados", "médios , "bons" e 

"' ···~ "responsá.veis". Menos freqüentemente, eles se vâem como aquele 

que .. estuda para passar" ou "acomodado". O mesmo parece não 

ocorrer quando da formação do que se pode denominar 

auto-estereótipo. Os alunos tendem a pensar que seus professores 

"não têm idéia" sobre eles, ou nnão os conhecem" ou pensam que • 

eles "são apenas números" ou , de uma forma um pouco defensival:J{ 

respondem, 

negativos 

"eu nunca pensei a respeito disso". AutQ•'estereótipos 

tais \ como "pouco 
./ 

~p 

participante", "relapso", 

"negligente" ou "não estuda o necessário" s~o menos freqüentes. 

Apenas seis categoria~· d~ autoconceito e auto-

estereótipo são coincidentes de acordo co~ o total de respostas 

obtidas (Ver gráfico 6). E, nesta comparação, somente duas são 

apontadas igualmente pelos estudantes: "médio", "conceito B" e 

"estudioso... Parece que o autoconceito e o auto-estereótipo 

convergem quando os estudantes vêem a si próprios e julgam que 

são vistos pelos seus professores,como alunos "médios" ou 

.. estudiosos". Entre as categorias "interessado", "dedicado" e 
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"aplicado aos el#,tudos", "bom" e "boas notas" e "responsável", 

"comprometido" e "assiduo" parece haver divergência no ntlmero de 

citações feitas pelos estudantes. Pode ser que, quando os alunos 

se representam p~sitivaméhte, como bons alunos, pensem que seus 

professores não fazem deles-a mesma imagem. No entanto, merece 

destaque a insistência com ·que os alunos pensam que seus 

professores não pensam sobre eles "eu não sei, eu não faço nem 

idéia" (24,8%) ou "eu sou um entre muitos", "nós somos somente 

ntlmeros" (9,77%).Esse quadro em conjunto, perfaz o total 34,5% 

das respostas categorizadas. A representação que de si faz o 

estudante, constitui fator de construção de sua identidade 

social. Porém, em que medida tal contribuição exerce influência? 
;f ~ 

Montero (1987) sugere que a discrepância quando instalada, pode 

ser causa de sérios obstâculos à formação da identidade social do 

individuo, à consciência que ele tem desta identidade, 

pr oduzindo efeitos na conduta. No caso dos estudantes, poderia 

esta dissociação levar à alienação, dificultando a inserção em 

processos de transformação pessoal e social? 

Representação e co~ciência intencionada 

Quando de sua entrada na Universidade (2o.e 3o.sem.) o 

estudante universitârio se representava preferencialmente como um 

aluno "interessado" ou · "médio", 'tipo "coff~eito B" e referia que 

seus professores "não tinham idéia sobre ele" ou "não o 

conheciam" ou o consideravam como "ntlmero". Passados dois anos, 

ou seja, nos semestres finais, estes alunos poderiam revelar uma 

identidade pessoa~ e social como estudantes universitârios 

inseridos na sua realidade. Isto . ocorreria porque, sendo a 

Universidade um sistema social, o seu posicionamento pessoal 
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seria influenciad~ pelas expectativas e valores, normas e 

orientações institucionais repassados pelos curr!culos ou outros, 

que interagiriam com suas caracter!sticas pessoais, influindo na 

sua adaptação, como vimd~ no Capitulo lV. Supdnhamos que a 

afirmação desta identidade· _4passaria pelo reconhecimento do 

conhecimento existente na >sua formação profissional, o que 

destacaria o · en~olvimento de uma consci@ncia intencionada no ato 

de aprender • 

. Auto-imagem sendo então uma representação int'uitiva de 

si próprio, poderia preparA-lo para a ação ou servir como .guia 

de seu comportamento, remodelando e reconstituindo os elementos 

do seu meio (Monte~o, 1987). 
l f • )~, ·~ 

Ao anal~sa~mos as afirmações sobre si próprios que 

fazem os estudantes, da amostra intencional, entrevistados dois 

anos após (6o. e 7o. sem.), · encontramos que : 

,. 

20.8% se considera aluno ATÉ BRILHANTE, ou BOM, BOAS NOTAS, • 

porque ngosta de estudar 11
, porque 11 precisa estudarn .0. )_ 

(bolsista, aluno carente), porque ngosta de ap:f'Emder" e se 
',d-

interessa pelo estudo e pela pesquisa • . Estudantes deste 

grupo também consideram que t@m dificu-ldades, que precisam 

estudar mui to, mas reconhecem .. · a Universidade como um mundo 

novo, desafiante • Para alguns desté s estudantes, existe 

uma "incerteza intr!nseca" sobre a verdade. Confiam no que 

fazem, não esperando pelos outros e dizem-se "brilhantes" 

ou "super bons" quando gostam da disciplina. Ou~ros, se 

consideram "otimistas, valorizando suas opções e escolhas 

na Universidade. Enfim, eles possuem uma auto-imagem 

positiva de si próprios e consideram que parte desta 
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25% 

imagem foi ., produzida pela Universidade pois esta 
" 

"modifica, transforma" o estudante. Alguns destes 

estudantes já tiveram alguma experiência de trabalho o que 

também contribui p'ara que acentuem a sua identidade 
,• 

profissional, bem como·experiências sociais que permitiram 

a "descoberta do pote~cial politico". Neste grupo estão os 

monitores e os bolsistas de iniciação científica (CNPq, 

PROPESP, PRUNI, FAPÊRGS). Os currículos destes alunos 
. ' 

contam uma história de aprovações constantes, have~do até 

mesmo um curriculo em que inexiste o conceito C. Porém, 

aparece outro em que D e E ( 4 reprovações em Cálculo I 

convivem com A, 
t 

B ou C • , em dois deles o A é 

predoxtinante .·~~ 

dos es'tudantes da amostra intencional se representam como 

aluno B, MÉDIO, NORMAL, aluno PADRAO, ou seja, aluno que 

"se adapta e que tem a escala de valores 

do seu curso" . São bons alunos, têm boas notas. Dizem • . 
"não sou "péssimo , nem ótimo" ou "não me sobressaio nem 

prá um lado nem prá outro, acho que 
~ 

.. p 
sou ··· médio". Alguns 

alunos deste grupo parecem ..,ter uma certa 

"impermeabilidade" à mudança. ~ ·Consideram que nada mudou e 

que o estudo na Universidade.,~não faz ( ~feJ;ença. Porém,acham 

que cresceram e amadureceram e que estão na 

Universidade porque estão "afim de estar". Este 

amadurecimento estaria relacionado também às 

oportunidades de estágio oferecidas pelos cursos que fazem. 

Neste caso, o estudante se vê como mais "responsáv:~l". 

Outros estudantes deste grupo julgam que tiveram 
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"um crescimento forte na personalidade e no modo de agir" 
f! 

e atribuem ~· este crescimento ao fato de estarem agora 

"encarando uma realidade de trabalho", ao fato de terem 

"se firmado, concretizado idéias".Acreditam em si próprios. 

·' Tais estudantes se ' cons•.i.deram organizados, esforçados, mas 

nem sempre participantes.· Alguns dos estudantes deste 

grupo salientam a sua dificuldade em fazer relações, a 

perda de amigos, ao nivel até de um certo fatalismo: "É, o 

que eu desejo nem sempre é possivel". Neste caso, ~ - atribuem 

esta dificuldade de relações à sua própria personalidade 

e à carência de recursos econômicos que os impede· de 

desenvolver vida social com os outros universitários. 
t 

.- Outros "dizem ~r mui tas relações, porém poucas amizades. 

Chama a atenção que para alguns o fato de tirarem uma 

nota mais baixa é atribuido à incompatibilidade com 

os professores ou disqiplina, não é dificuldade pessoal ou 

falta de estudo. Ou seja, estes alunos se representam 

como "normais", em geral aceitando seu papel, procurando 

"se organizar, não atrasar, não deixa:ç, ... "' acumular". 
• .r 

Reconhecem que adquiriram muitos cotiliecimentos na 
' 

Universidade, e mesmo nas oportuni~ades de estágios 

profissionais. Mas, essencialmente não 
~. 

só mudaram, 

cresceram. Para alguns, fator ···"".,. econômico 
;· 

na pesa 

representação que fazem de. si próprios, pois se vêem 

diminuidos frente aos demais. A maior parte destes 

estudantes têm predominância de conceito A em seu 

curriculo. Em dois casos, aparecem conceitos D e E 

conjuntamente com ou sem a predominância do A. 
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54 ,2% 

, 

dos estudantes estuda SO PARA PASSAR, SO 
I 

PARA A PROVA, e até pode se considerar MBDIOCRE, às vezes 

conceito B, às vezes conceito C ou até D ou E. Isto 

ocorre porque "não gosta da disciplina" ou "do professor" 

ou porque " so estuda pré prova" ou porque estuda 

"decorando" a matéri~ e reconhece que, na Univ~rsidade, o 

acúmulo de matéria é tão grande que a "decoreba" se torna 

inviável ou porque "·"estudando só um pouquinho tá 

bom", "eles (os professores) não exigem demais"' · . Referem 

que "poderia ser melhor" ou se dizem "cansados" (às vezes 

porque trabalham e estudam e, às vezes, porque t~m 

excesso de carga horária por dia), "sem pique" ou um aluno 
t 

que "hão vai"?~. Outros se dizem "inseguros", ,; imaturos" e 

sem "perspectiva", referindo também "não saber o que 

estão fazendo, nem porque". Outros ainda se v~em como 

"acomodados", "imaginavam outra coisa" ' "não estão 

gostando do curso que fazem", sendo· comum entre estes 

estudantes a mudança de cursos ( 3 cursos diferentes - de 

Quimica para Eng. Quimica para Ci~ncias Soç.i'a.is) ou a 

entrada no curso não desejado 
,_.,r. 

(Enfermâgem em vez de 

Medicina, por exemplo) ou a realiz.~ção dê at·i v idades 

profissionais fora da Universidade • cursando (7 anos 

Letras), atividades "underground" ~.,.....e.té mesmo atividades 

domésticas (dona de casa, divórcio, filhos) que os impede 

de um envolvimento maior como estudantes. Influi na sua 

·representação até certo ponto pouco otimista, o fato de 

encararem o mercado de :trabalho com receio: "vou me formar 

em Medicina motoristà de 
' 

ganhar o mesmo que um para 

ônibus, isto até me deprime". o negativismo 
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envolve sua imagem como estudantes na medida em que 
1 

se dizem "'cansados para procurar as coisas", talvez "por 

falta de estimulo dos professores" ou "sem vontade de 

estudar porque che,c;Jam em casa cansados, sem pique" , ou 

"meio desan'imados". As, vezes se dizem "relapsos", "não se 

aprofundam muito 
. nas coisas" por de falta de tempo, 

material e outras. É comum referirem falta de 

"partici pação" em aula, se denominarem de: "quietona", 

"totalmente introvertido", "dá branco na hora ~de falar". 

Porém há alunos que mesmo se vendo conformados com o 

curso, são pouco preocupados com suas notas, "não ficam 

se 

na 

matando que nem um louco," encontram estimulo forte 

particip~~ão politica : "o mais importa•nte prá mim 
•. ~l 

adquirir conhecimento dentro da Universidade foi ter uma 

vivência maior dentro do C.Acadêmico". Por vezes, algum 

estudante deste grupo não se vê como tal, 

pois " não se encontrou no curso como aluno". Ao serem . 
examinados os conceitos destes alunos observa-se que com 

exceção de dois que estão em cursos que dizem .. .-'llão exigir 

muito, todos os demais têm conceito D · +-lfou E. De acordo 

com seus currlculos, encontra-se um aluno que cursou 

uma tmica disciplina seis vez~s (Cálculo I) • 
<. 

A apropriação do conhecimento 

As representações que os estudantes fazem de si, de 

forma um tanto intuitiva, são ampliadas pelas significações sobre 

o ato de aprender. Este ato, proporcionado pelos cursos, seus 

professores, pelos demais alunos, passado pelos curriculos, e 
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ainda pela tradição e a história reconhecidos pelo estudante, ao 
• 

mesmo tempo que ~ontribui para a formação da auto-imagem é dela o 

canal principal. Assim, quando o aluno reconhece o conhecimento 

existente ele o faz sob u~a perspectiva de apropriação histórica, ~ 

de umlJ.j de transmissão ou tr~a, d~,elaboração e reelaboração ou 

certo relativismo ou 
I 

incerteza intr!nseca. Ao significar o 

conhecimento sob a via da apropriação histórica, o estudante 

diz : 

/ 

"Estamos discutindo o curriculo porque a gente 
sente que não está bem assim. Como é o curriculo? ( ••• ) 
Porque o próprio desenvolvimento histórico da Fisica 
foi assim. A Fisica I lida basicamente com a Fisica 
do inicio da era até os gregos, alguma coisa da Idade 
Média. É uma fisica bastante empirica (Galileu,né?). A 
Fisica ti já trata de Newton, do Boltzmann, que são 
pessoas qve já tiveram urna base matemAt1ca maior ( ••• ) 
E assim ·s vai indo até chegar na Fisica IV, que é 
eletricidade e magnetismo que culminou - é a época 
do fim do século passado com Maxwell,Boltzmann, 
q~e foram grandes matemáticos ( ••• ) E o curso de 
fisica é assim - cada vez que tu vai evoluindo, tu 
necessita de mais bagagem matemática " ( Est/Fis 
o 1) • 

• 
Pela via de transmissão ou troca, o estudante 

significa o conhecimento expressando: 

",;;;! 
"Aprendo fora da Vniversiqade. Bom,na vila 

por exemplo, onde eu faço o trabalho- gFupos.de estudo 
com o pessoal. Eu troco as minhas informações com as 
experiências de vida dessas pessoas , trabalho com a 
comunidade na creche e nb posto de saúde ( ••• ) Então 
muitos estudantes de Medicina não acreditavam nisso -
que fosse possivel-·' e acredi't am, · acreditavam assim 
que eles sabiam e a comunidade não sabia e não tinha 
forma de resolver. Enquanto os estudantes não fossem 
para lA, a comunidade não ia resolver os seus 
problemas. Ai, foi bem interessante porque eles viram 
que a comunidade se arma de vAriqs coisas, tem muita 
medicina popular que os estudantes não sabem. Nós aqui 
trancados numa faculdade não sabemos,como a homeopatia, 
a fitoterapia ••• " (Est/Med. 11). 

A troca das informações que o estudante possui 
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com a experiênc~a de vida das pessoas com as quais interage 

também é significada como um tipo de conhecimento, adquirido na 

Universidade e responsável pela transformação do individuo. Neste 

caso, talvez o ponhecim~nto .se situe mais na esfera das 
. ' 

habilidades extrafuncionais .~' como coloca Habermas (1970) • 

. "Quer queira, quer não, tu estudando numa 
Universidade, tu Vái te modificar. Pelo menos, eu notei 
comigo Quer dizer, não só a sala de aula te dá o 
conhecimento técnico mas, o que existe na Universidade, 
até a própria matricula, o convivio que eu tive na Casa 
do Estudante foi importante, conhecer pessoas de outros 
cursos, o que eles fazem, pensam. Quer dizer, te abre, 
te dA uma idéia do que é o todo, né? EntAo, de certa 
forma, a gente se transforma." (Est/Eng 06) 

Ou então : 

"0 mais importante dentro da Universidade prA mim 
adquirir mais cpnhecimentos, ter uma vivência maior, 
foi dentro do C.A. O lado humano da coisa dentro da 
Engenharia realmente não tem. Acho que foi dentro 
destas coisas ••• que eu .cresci, que foi útil para mim, 
que foi interessante. " (Est/Eng 04) 

.... 
~ .. 

Ao significar o conhecimento com2 elaboração e 

reelaboração, o estudante expressa que ele se faz, se constrói 

pela pesquisa, onde trabalha planejando o quê fazer, permitindo-
' 

lhe criar em cima de um fato especlfico que vai aprofundando 
... ; 

mais e mais. Embora, possa vir a perder uma certa visão do 

geral. Tal perda, entretanto, é compensada pela maior 

aprendizagem e o aumento da visão critica: 

' * Habilidades extrafuncionais refere-se a todos aq~eles 
atributos e atitudes relevantes para a consecução de · uma 
carreira profissional que não estão incluidas 'per se' nas 
habilidades e conhecimentos profissionais (Habermas,1970,p.2). 
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"(~ pesquisa) é outra coisa bem diferente do mundo 
acadêmido, de ter aula e só ( ••• ) Nas pesquisas ·não, a 
gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que fazer 
as coisas. Nós planejamos o que a gente vai ter que 
fazer, quer dizer, a gente não espera que alguém, 
algum outro faça .,:alguma coisa por nós, nós temos que ir 
atrcis ~a bibliografia. A gente tem que trabalhar em 
cima de um conhecimento especifico. A gente vai 
estudar mais uma c~isa deste tamanho, vai se aprofundar 
mais num assunto. ' ·Pode até perder uma visão mais geral 
da coisa. Nesse sentido a gente aprende mais, né? E a 
partir disso a gente tem também uma visão critica do 
que a gente tã fazendo. Então a gente tenta corrigir 
isso." (Est/Med 09--t. 

'"':· 

Em geral, os estudantes com auto-imagem positiva, ou 

que aprenderam a formar uma auto-imagem juntamente com· uma 

significação positiva do ato de adquirir conhecimento na 

Universidade, dize~ que esta proporciona cultura, maturação de 
, v . 

idéias pré;_existentes ou incentivo a novas idéias, além de 

ampliar "idéias" diferentes sobre o mundo. Porém, dizem também, 

que isto não é c o mais comum, uma vez que o conhecimento na 

Universidade produz uma incerteza intrinseca, uma visão 

diferenciada das realidades, a quebra de estruturas -"Tu aprendes 

que as coisas não são mais como deveriam se~, elas são 

dinâmicas", relativas. 

mesmo 

Por outro ~ lado, significações pouco otimistas e até 
.. / 

a ausência total de reconhecimento do conhecimento 

veiculado pela Universidade, são "' encontradas entre aqueles 

estudantes que guardam uma certa.; imperméabilidade à ·mudança, 

apesar de manterem uma auto-imagem satisfatória e reconhecerem a 

influência parcial da Universidade. Neste grupo, encontram-se 

aqueles que dizem: 

(a) "Nesse sentido (o curso} me ajudou bastante, para 
mim poder organizar melhor as minhas idéias, poder 
argumentar melhor, né? Mas mudar radicalmente aquilo 
que eu pensava , não. " (Est/Let 15) 
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Ou entã : 

(b) "O curso não dá fórmulas , receitinhas, não dá 
nada. Sei lá. Mas, te dA uma perspectiva de tu ainda 
acreditar que a educação é uma coisa importante, que é 
uma coisa que ,;·· • • não tA tudo perdido. Nào é ter 
mudado, -~ ter me firmado ( ••• ) " (Est/Ped 17) 

• I 

(c)"Bom,uma çoisa eu te certa,que quanto mais eu 
te em estágio, .inais eu te em aula, parece que eu sei 
menos, cada vez menos, é incrivel, né? ( ••• ) " (Est/Enf 
18). 

Mais da metade dos estudantes entrevistados fazem 

criticas aos conhecimentos veiculados pelos curriculos e pela 

Universidade. É comum encontrar neste caso, estudantes quê se 

autodefinem como possuidores de "problemas existe~ciais", "não 

identificados" com ~ os cursos ou com "escolhas inadequadas" às 
1 ~· ~ 

suas expectativas ·1 ou às de seus pais). Vale lembrar que a 

questão da escolha inadequada e conseqüente troca de cursos, 

parece ser uma caracter!stica geral dos anos 80, como vimos no 

Capitulo III. 

(a) "O meu curso, curso de ••• , bah. Tinha que ser 
reestruturado. O estudante tem que estar em contato com 
o meio. Tinha que dar um jeito de botar ~·--gente numa 
colônia onde as pessoas falassem inglê.s1 né'? " ( Est/Let 
23). ~ 

(b) iiFalta muito para o curr!culo do 
contribuir para a sociedade." (Est7Ped 16) 

curso 

(c) "As vezes eu tarltbém acho que eu não vou ter 
capacidade de ser um bom prg fissional. É muita 
insegurança da minha parte. Muftas vezes eu acho que 
sou imaturo ainda prA já tar no 4o. ano de Medicina e 
de repente indo no ambulatório como clinico do Hospital 
de Clinicas e entrevistando o paciente e decidindo o 
que ele tem de fazer da doença dele ( ••• ) Decai 
depois que entrei, ou me baguncei ou me acostumei, 
né?" (Est/Med 12). 

Dentro deste grupo, uma boa parte dos alunos se~?er 

refere o conhecimento que é transmitido pelo seu curso, "" nem 

positiva, nem negativamente. 
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Com e te quadro, ~orno entender a formação da 

identidade do estudante desta Universidade, a consciência 

intencional que poderia levá-lo a apropriar-se do conhecimento e 

a transformá-lo? 

A identidade social deveria fundir o particular e o 

geral. Ela constitui uma expressão individual do que é também 

condicionado pelo social, pelo ambiente • Ela seria uma marca que 

nos daria o sentido de pertinência a um grupo, à Uma in~tituição, 
..... 

gerando sentimento de segurança por pertencer a este grupo de 

semelhantes e uma afirmação do "eu, do nós" frente : à 

dissemelhança dos "eles, outros" (Montero, 1987). A identidade 

social acompanharia~ ou seria um passo primeiro da consciência 
~'~ o 

social. Por outro 1ado, a consciência intencionada na sua 

vinculação com a significação do conhecimento, para o caso 

da aprendizagem, também seria caminho ou passo na construção 

da identidade e da consciência sociais. 

Partindo da análise da representação que os alunos 

fazem de si próprios e do conhecimento com o qual lidam, parece 
"""'-.?-.,_., 

que apenas alguns estudantes conseguem estabelecer_significados e p 

representações até certo ponto comuns, (compartilhados, talvez?) 

que os habilitam a reconhecer-se como tal dentro de um curso de 

' uma dada Universidade. Coritudo,~ ainda que percebidas 
,.; ..,.X" 

subjetivamente, pelos diferentes estudantes; as vivências se dão 

no mesmo contexto social de uma Universidade Pública Federal, em 

circunstâncias que se não são idênticas, pelo menos se assemelham 

na sua evolução histórica, social e pol!tica. Por que alguns 

e não todos os estudantes conseguem estabelecer estudantes, ou 
"' 

incorporar este sistema de significações, sentindo-se 

satisfeitos consigo próprios, vendo-se positivamente como 
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estudantes e reco .hecendo o conhecimento com o qual lidam? 

Com o que foi p~ss!vel estudar até aqui poder!amos 

dizer que alunos com esta visão são mais facilmente 
~. 

encontráveis em cursos dé alto status social como Medicina, 

Engenharia e Fisica, conferindo com os dados que obtivemos nos 

casos analisados. Como diz Montero (1987) "o poder define e quem 

não tem poder é definido". No entanto, nem todos os alunos destes 

cursos formam uma identidade social e agem como consciências 

intencionadas, nem todos os alunos dos demais cursos agem sem 

consciência intencionada. 

Alguns, aparentemente,agem segundo "pautas" prescritas 

pelos cursos , ou ~rofessores ou enfim, pelo sistema de valores 
'~ . 

vigente - são os alurtos "padrão. Outros estudantes não se afirmam 

como identidades próprias dentro de tal ou qual carreira 

profissional e se autodenominam ate "med!ocres." Quem ou o que 

terá conformado esta pauta que favorece a visão inferiorizada de 

si próprios? Haveria uma tendência pessoal, individual a deixar-

se dominar, submeter-se ou subestimar-se? Estaria ·esta 

tendência ligada às origens de classe social ~do p 

seriam elas produt~ da contradição e antagonismo 
,} 

... 
~;~'" 

e'studante 

com que 

ou 

se 

defronta a Universidade hoje, também · à procura de sua identidade, 

dentro da sociedade? Ou, novamente, é. questão do conhecer e poder 
1:!~ 

mediados pela competitividade est~ria imbr icada no processo, de 

tal forma que para alguns seriam abertas as portas e facilitado o 

caminho e para outros estas mesmas portas estariam fechadas e/ou 

inacess!veis? 

Na perspectiva de análise de Bernstein (1975), à qual 
•· 

nos referimos no Capitulo IV, a estruturação r!gida ··~ do 6 

conhecimento pode produzir esta pauta de significação, pois ela 
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condiciona a relaç o professor-aluno, determinando o que pode e o ,.. 

que não pode ser ensinado, as portas que podem e as que não podem 

ser abertas. 

A socia~ização pelo conhecimento como 
• 

propriedade 

privada favorece a criação.. de identidades educacionais bem 

delineadas. Desta forma, se os estudantes foram encorajados a 

trabalhar isoladamente, como se depreende de suas falas, também 

se condicionam consciências socialmente não intencionadas. Nesta 

dimensão, pode-se estudar reproduzindo e de modo superficial. 

Mas, poderiamos dizer que não hA uma intenção em 

"estudar s6 para passar", "estudar s6 para prova"? 

A intenção~ que até poderiamos chamar de determinação e 
" 'd' 

como tal a vamos expi~rar no próximo capitulo, existe.Entretanto, 

não consiste em apropriação efetiva do conhecimento, articulado 

via reconstrução ou troca ou produção. 
~ 

Desse modo, poderiamos argumentar que os estudantes 

deste grupo agem segundo pautas prescritas, conformam-se a elas, 

reproduzem-nas e conseqüentemente não realizam sua a~rendizagem 

como consciências intencionadas. 

Nesta possibilidade, caberia perguntar se o agora 

estudante, quando profissional, agirá segundo pautas prescritas, 

de modo conformista e reprodutivo. Não seria importante que os 
~'.' 

agora estudantes aprendessem como consciência~ intencionadas, de 

tal forma que, amanhã como cidadãos; participassem da intenção 

politica de viver em uma sociedade em que o conhecimento 

permeável e dialético seja propriedade de muitos? 

No capitulo seguinte, procuramos aprofundar esta 

análise, examinando os valores apontados pelos estudantes,valores 

e classe social, relações Universidade e sociedade e as dimensões 
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politização sua influência na produção da consciência 

politica e social. Sugerimos que a aprendizagem da politização 

poderá ser significativa na produção da consciência social. 

I 
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Capitulo VI~ 

OS SIGNIFICADOS DO ESTUDO ,~E DA APRENDIZAGEM 

~· NO PLANO DA CONSCIBNCIA ~OLI~ICA E SOCIAL 

No capitulo anterior,procuramos ver como o estudante se 
, 

representa, como forma intuitivamente a sua auto-imag~m e como 

esta se modifica ou não ao longo dos anos de Universidade. 

Descrevemos também as formas pelas quais intencionadamente estes 

estudantes envolvem-se, ou não, com o estudo, recQnhecendo, ou 

conhecimento existente. Levantamos a indagação 
" 

sobre não, o a 

influ@ncia da origem de classe do estudante na conformação de 

suas representações,pois, sabiamos que: 

"0 mundo das aparências, o que aparece na 
superficie esconde uma realidade e este fato é 
absolutamente necessA+io para a produção 
capitalista" (Sharp, 1980, pag.93). 

Sabiamos também que a consci@ncia 

que pensamos, com base nas apar@ncias e 

não se ...,.restringe ao 
--+ ~ 

representações que 

formamos, mas, pelo que somos e fazemos, uma yez que~ é a ~ ~ ~vida que 

determina a consciência e não o i~verso. Em verdade, o que 

aparece como significado ou repre§entado possui o seu sentido,e 

este tem a sua origem. Cabe então pergúntar quais são os 

significados que os estudantes dão à Universidade, à sociedade? 

Qual sua visão de mundo? Quais os valores que expressam em suas 

falas? 
~ 

Assim, quando começamos a examinar os valores qu~ os 

estudantes expressam nas entrevistas, observamos que a anAlise se 
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torna mais complexa. Ao tentarmos organizar um 
if 

primeiro 

agrupamento precário destes valores, nos perguntamos se eles 

seriam produzidos pelas apréndizagens realizadas sob a influência 

da Universidade, ou se ·/ · estariam vinculados à classe de 

origem dos estudantes. 

As anâlises feitas segu~ram os procedimentos que 

relatamos anteriormente, especialmente nos Capitules I e VI, 

porém exigiram neste momento um aprofundamento maior. Fez-se 

portanto, necessârio conhecer detalhadamente as classes sociais 

dos estudantes entrevistados. 

Os dados empiricos de que podiamos lançar mão de 

imediato, não eram de fâcil apreensão. O primeiro empecilho 
~ 

referia-se à ~ificu]dade conceitual do construto~lasse social. 

Voltamos a ler Cueva (1974) e decidimos continuar adotando, como 

o fizéramos n'o Capitulo II, suas definições de classe e categoria 

ocial. 

Com este critério quantificamos as classes sociais que 

compunham a amostra intencional. Completamos os referenciais 

quantitativos com informações sócio-econômicas, obtidas através 

de 
. ,f§ 

novo contato com cada um dos estudantes antes entrevistados. 
' I 

Seguindo procedimento de Guimarães . e Morosini ( 1978), ···montamos 

uma escala de classificação ( Anexo Jl da qual resultaram os 

agrupamentos que descrevemos neste .. ,capitulQ. 

Na verdade, como trabalhamos com instrumentos 

conceituais classe social, representações, valores entendemos 

que o passo seguinte consistiria em passar da dimensão 

pessoal/individual para a social, tomada como visão de mundo, 

algo próximo de consciência coletiva, ação comum e pensani'ento 
~' 

sobre a ação de sujeitos determinados sobre um objeto social 
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determinado - a Universidade. 
li! 

O aprotundamento e o cuidado nas an4lises, envolveu 

8uporte teórico maior, pois, não se tratava apenas de, sob 

sucessivas anAlises e s.i,pteses precárias e novas anAlises e 

s!nteses, derivar dategorias ~ subcategorias mas, de entender a 

relação das totalidades relat.ivas com o lugar e a época em que 

~ivemos , segundo a leitura que deles fazemos e explicitamos ao 

longo deste estudo, mas,mais;especialmente nos Capitules II e III. 

A partir destas anAlises, derivação de significações e 

busca de coerência, emergiu uma Tipológia das Relações 

Universidade e Sociedade (Figura 1) própria deste grupo em estudo, 

a qual, por sua vez, permitiu compor uma sintese,consubstanciada 

no Quadro sobte as J~ensões de Politização dos Estudantes • 
.. :-.-~ 

Deste esforço de compreensão levantamos a possivel 

significação _das aprendizagens que levam à produção/reprodução da 

consciência politica e social, segundo o que nos foi possivel 

apreender com os instrumentos e referenciais de que dispdnhamos e 

que relatamos neste capitulo. 

Vinculações de classe e valores apontados pelos estudantes 

Examinando a classe social dos estudantes que 

participaram da 2a. fase do estudo, e tomaRdo-a como elemento 
··' 

referencial de anAlise, verificamos que a pequena burguesia é a 

classe predominante na amostra entrevistada -70,8%, enquanto a 

burguesia entra com 8,33% e o proletariado com 8,33%. O pri

meiro grupo de estudantes provem de familias cujos pais são 

microempresários I I 1 comerc1.a1.s e 
' 

ou autônomos , representantes 

profissionais liberais. Entre os entrevistados, um é filho de 
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agricultores com pequena propriedade, outro de alto funcionAria 
I 

executivo fundaâional e dois são filhos de operArias. Também . 
' 

encontram~se neste grupo filhos de empresArios, sendo um sócio de 

empresa de grande porte e ,: outro dono de empresa de porte médio. 

Ainda como categ~ria sociaL (Cueva, 1974) 12,5 % dos estudantes 

são filhos de burocratas do aparelho repressivo ou do 

administrativo do Estado. Em geral, estes estudantes são 

sustentados pelas familiasí as quais desfrutam de uma situação 

sócio-econômica* que pode ser caracterizada como: superior 

(4,17%), médio superior (50%), médio (25%), médio inferior 

(16,66%), e inferior(4,17%), segundo procedimentos 

classificação propostos por Guimarães & Morosini (i978). 
t 

de 

Po!s· bem, ~é exatamente a vinculação bu~guesa e pequeno 

burguesa do estudante universitário que nos parece ser o ponto 

inicial de análise. Na perspectiva da Sociologia do Conflito, a \ 

~lasse social é o resultado das relações sociais de produção, do 

modo de produção capitalista. A compreensão desses fatos, não nos 

facilita, no entanto, a interpretação da realidade pois no caso 

em estudo, as classes sociais 

conflito entre si. Contudo, a 

não estão, aparantemente, 
,4--

pequena burguesia pode 

em 

ser 

considerada um produto do conflito entre c~pital êtrabalho na 

medida em que se apropria da porção.' de mais valia,extra!da pela 

burguesia, do trabalho do proletar~ado.Assún , é preciso revisar o 

papel que essas classes sociais representam em sua relação de 

inserção no todo, ou seja, na sociedade, assim como a relação de 

inserção dos estudantes que fazem parte dessas classes 

~ 

*Estudo exploratório recente (ACSP, 1988) caracteriza a popu~ação 
universitária de São Paulo (n=1023) como pertencendo aos setore.s 
de classe média e alta. Entre estes 69% moram com os pais. ~ 
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desempenhando o ~apel de força de trabalho intelectual em 

processo de formação em . uma dada cirscunstância. 
1 

Forachi, quando pesquisou o estudante e a 

transformação da sociedade·~ em 1965, procurou analisA-lo sob a 
" égide de sua transitorieda~e na Universidade. Como categoria 

social, Forachi focaliza o estudante em termos das condições que 

influenciaram seu comportamento e que poderiam vir a ampliar 
; . 

possibilidades de ação. Assim, as relações com a familia, bem 

como as interpessoais, na Universidade, são revistas e, aspectos 

como os de manut~nção, dependência · e emancipação do jovem se 

revelam num crescendo que culmina com a intencionalidade de uma 

ação transformadorr· Esta, pela prAxis estudant~l, acaba 
~ ,,,. 

direcionando o jovem ~ para a busca de uma nova drdem social no 

pais. 
/. 

A situação de classe social do estudante não foi para a 

autora um tema a priori, mas fez parte da investigação. Talvez o 

momento politico de então a levasse a referir que " a situação 

de classe pode ser manipulada interpretativamente como 

procedimentos de totalização e como totalidade sin~far" • Isto 
" .,!it-

não a impediu, no e~tanto, de confirmar que a _condição de classe 

foi o "elemento capital para a interpretação " (Forachi~ 1965, 

pag. 7) • . ' 

Procedendo em parte como·Forachi "(1965'), porém tentando 

não realizar manipulação interpretativa, voltamos à releitura das 

entrevistas, procurando identificar os valores significados pelos 

estudantes. 

Encontramos diferentes falas sobre as valorações dadas 

ao estudo e à aprendizagem, em suas relações com a Universidade e 
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a sociedade. Em uma primeira s!ntese, conservando as expressões 

próprias dos estqêantes, derivamos subcateg~rias que passamos a 

descrever. Desta feita procuramos estabelecer a vinculação valor 

identificado e classe social de origem do estudante. 
') 

Vejamos .as pr.:!-ncipa1s manifestações dos estudantes e as 

interpretações a elas relacionadas: 

Estudar é produzir. 
produzir mercadoria 

A Universidade deve 
para 'à sociedade 

Os estudantes cuja origem de classe 

percentual maior, pequena burguesia, dizem: 

se insere no 

(a) "No mundo capitalista que a ge~te tA, 
socj.edade~ quer é a pro~uçã<;>, que a Universidade 
alguma COl.~ a que renda d1.nhe1.ro" (Est/Med 9). 

a 
dê 

(b) "A Universidade a principio 
produzindo, produzindo mais conhecimento 
(. : .) botar isso prA fora ( ••• )tentar 
que se apliquem, que sejam úteis". A 
deveria produzir conhecimento 
sociedade" (Est/Med 10). · 

teria que tar 
que repassando 
fazer coisas 
Universidade 

(útil) prâ 

(c) "0 f!sico qontribuiria para a sociedade 
estudando, porque enquanto tu tA estudando tu tA 
produzindo" (Est/Fis 01). 

·,~ 
Esta visão de Universidade, de certo modo como uma 

\ 
,.1 

fábrica associada ao sistema produtivo, completa-se tanto com a 

visão de que ela é paralelamen.te um.'"cartório" para as massas, 

assim como, simultâneamente, a de que ela Qo deveria sê-lo: 

(a) "Eu acho que a Universidade tA inchada demais. 
Tem muita gente na Universidade (que não estuda). Em 
comparação com a população brasileira é _um número 
ideal. Acontece que prA que formar milhões de 
engenheiros por ano? Não precisa, não hA necessidade. 
Então todo esse pessoal que vem prA cA prA se formar, 
tA botando dinheiro fora - metade vai ser engenheiro e 
metade vai trabalhar em banco. É um desperdicio· de 
neurônio! "(Est/Fis 01). 

143 



(b)"A iversidade está só formando profissionais e 
jogando na sociedade • Então, não tA transformando nada 
( ••• ) -só que àntes de chegar na sociedade a gente 
passa na Universidade para pegar um diploma" (Est/Fis 
07) • 

)/ 

Entenden.do-se sociedade como mercado de trabalho, 

compreende-se que estudar é . :produzir~ a Universidade corresponde 

a uma fábrica que produz profissionais e carimba seus diplomas, 

como qualquer outra mercadoria, transformando valor utilitârio 

em valor de troca e encaminhando para o mercado de trabalho. 

O trabalho nesta relação de produção parece ser visto 

como algo distante, neutro ( alienado? ), técnico: 

"0 engenheiro tem um papel um tanto técnico. 
esse é p papel do trabalho. Quer dizer, se tu for 
tr~balhai~uma empresa não tem muita alternativa a não 
ser fazer o que a sociedade precisa (Est/Eng 06) 

Este estudante que assim expressa sua visão provém dos 

' 
extratos inferiores - proletariado- e parece manifestar uma certa 

aceitação do modo de produção. A conformidade se acentua 

quando verificamos que um colega seu, dos extratos da pequena 
"t ... ~ ...... 

burguesia, e outro da burocracia de Estado, . ?iyêem a relação 

Universidade- Soc_j]edade claramente inserida no processo 

capitalista de produção, preparando os quadros para sua gestão: 

"A sociedade sustenta , a Univ,ersid~de. A sociedade 
quer o quê da Universidáde? Quer que ela lhe dê pessoal 
prâ comandar" (Est/Med 09). 

Nesse contexto, farão parte do quadro formado sob a 

responsabilidade da Universidade, os profissionais liberais, 

mercadoria de valor equivalente assegurado e de status 

diferenciado: 
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" t> referencial que eu tenho é do meu curso. Eu 
acho que eles tâm uma visão de sociedade muito 
transformada: ei~s tentam te passar esta visão 
diferente do paciente - cabeção, bagre- não são pessoas 
que tão pagando prá Universidade funcionar. São 
objetos, se 'sã,o pessoas, são pessoas inferiores" 
(Est/Med 10). 

. . 
Já para os filhos ;da burguesia, parece que as relações 

ou tráfico de influâncias até dispensam a pr6pria existância da 

Universidade, cuja mercadoria produzida não vem encontrando o 

necessário valor de troca no mercado financeiro. Funciona melhor 

então a pr6pria condição de classe, quer sob o ponto de vista de 

informações ••• quer 

financeiras pessoais: 
t 

sob o ponto de vista das necessidades 

~ ~r 
(a) " ( ••• j 
contato com 
(Est/Eng 5). 

porque eu conheço a realidade. Tenho 
o governo federal e o cara sabe ( ••• ) " 

(b) "De repente eu comecei a ver a relação minha: 
se eu quiser dinheiro, eu caso com um homem rico, não 
preciso nem estudar. E, parece que não entra na cabeça 
que a recompensa vem mais de dentro e não do bolso 
( ••• ) Me diziam assim: quando tu entrar na faculdade tu 
vai pensar diferente. Agora me dizem assim: quando tu 
sair da faculdade vai pensar diferente. E"~J,. ... flão sei se 
vou pensar" ( Est/Enf 19) • · .lif:-

Ao lado da visão de Universidade, como e ngrenagem do 

modo de produção capitalista e do -.estudante como mercadoria, 

encontramos valores relativos à .,, aceitação, .. à 

social e ao individualismo, traduzidos na expressão: 

"É mais prático pensar como viver no capitalismo 
do que pensar em mudar o sistema" • 

conformidade 

Esta passividade se encontra no discurso em nivel-. de 
r.... 

curso e de sala de aula, enunciada tanto no extrato da pequena 

burguesia quanto no da burguesia: 
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(a)"Eu cho o ·meu curso muito passivo e, às vezes 
eu tenh.o a impressão que eu te no lugar errado ( ••• ) 
mas que não adian~ mudar, que é assim mesmo" (Est/Enf 
13). 

{b)"( ••• ) como ,não tava afim de rodar no final do 
semestre eu ia lã' e co}1cordava, ficava quieta. Eu acho 
que isso ai é a viqa dâ gente, é como acontece sempre 
em todos os lugare~" (Est/Let 19). 

A conformidade se manifesta ainda em nivel mais global, 

na visão do estudante sobre as relações de trabalho ou da 

sociedade como um todo: 

estudantes 

(a)" Eu posso ser engenheiro 
tanto dispensável para o pais, 
trabalho numa empresa qualquer" 

e ter um papel 
simplesmente fazer 
( Est/Eng 1>6). 

um 
um 

t 
(b) I "Hospi~l eu tinha horror. Agora ... ~ eu 
assim, que é mais cômodo para a enferme1ra 
hospital, ter · aquelas horinhas 

sinto que é 
trabalhar em 
diárias e 

,ter um emprego, morar fora de casa, 
favela" (Est/Enf 13). 

não ir prã uma 

(c)" Hoje em dia na sociedade é isto": salve-se quem 
puder!" (Est/Enf 05). 

Ao lado do conformismo é freqüente encontrarmos 

que manifestam em seu discurso ... uma 
'=' 

visão 

individualista, em que as mudanças só interess~~e atingem o eu. 

Tais afirmações são
1 

próprias dos estudantes do extrato social 

caracterizado neste estudo como peq~~na burguesia: 

··' 
(a) "A maioria das pessoas é extremamente 
individualista. Não pensa nisso ai (participação). São 
pessoas a nivel global, Rede Globo: eu faço o que eu 
quero, papapapá, não tenho nada a ver com eles. Eles 
são o movimento e eu sou eu. Eu tenho que fazer o meu 
negócio e ir embora" (Est/Let 23). 

(b) (A Universidade não faz diferença). "Faz 
diferença na tua rotina, das coisas que tu faz, déixa 
de fazer por falta de tempo, por preguiça. Não mudou 
muita coisa. Antes eu jogava mais tênis, mais tempo de 
folga. Agora não" {Est/Enf 14). 
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(c) "0 estudante tem que participar, tem que ir à 
assembléia. só quê eu acho que eu não tenho muito saco" 
(Est/Ped 20). 

J) 

Paralela~ente à visãq individualista e conformista, 

observamos a existªncia de ~ valor que talvez possa ser visto 

como competência pessoal transformadora, poder do " eu " 

na sociedade, produzindo mudanças, caracterizado na idéia: 

~. :. 

Estudar é adquirir competência! A 
competência determina o lugar na sociedade. 

Assim , os estudantes dos extratos sõciais cujo 
é 

conjtinto perfaz o p~rcentual mais alto neste ~studo, burguesia 

e pequena burguesia, revelam em sua fala: 

,. (a)"Eu posso escolher a ârea em que eu vou 
trabalhar se eu for uma pessoa competente, se eu tiver 
estudado bastante prâ isso" (Est/Let 24). 

(b)"Eu acho que toda pessoa que consegue ser 
competente na sua profissão já estâ exercendo um papel 
muito certo na sociedade" (Est/Let 15). 

Essa 
--· 

_p~ 

crença aparece ainda como um certo poder pessoal 

modificador, uma ce~ta força proveniente do estud~, ~ da atuação 

profissional, do conhecer coisas : 

(a) "Cada estudante é "um modlt icador em 
na ârea em que vai atuar. Eu vou ser 
particular, eu posso modificar coisas 
né?(Est/Med 09) 

potencial 
médico no 

pequenas, 

(b) "Para mudar a sociedade a base é o estudo, o 
aprendizado" (Est/Eng 02). 

(c) "Tu não pode subir uma escada pulando vários 
degraus, tem que ir degrau por degrau. Acho que a ~ase 
desta escada é o estudo, o aprendizado. E, ai ~sim, 
começar a mudar essa sociedade, a mentalidade dessa 
sociedade" (Est/ Eng 02). • 
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A visão de poder pessoal aparece 
! 

ainda em algumas 

falas sobre a transformação da Universidade como um primeiro 

passo para mudar a sociedade: 

Mudar a Universidade para 
mudar a sociedade! 

Nesse sentido, alguns estudantes dos extratos sociais 

mais altos, neste grupo estuâado, manifestam-se: 

estar só: 

(a) ''Eu acho que o estudante não vai modificar a 
sociedade se ele sair da aula e ir pro meio da rua 
fazer passeata ( .•• ) A minha idéia é o estudante pode 
mudar a sociedade mas, primeiro mudando a 
Universidade"(Est/Fis 07). 

(b) "Na Universiade (o estudante) jA pode pensar em 
mudar a sodiedade a partir da Universidade. o estudante 
tem que l~tar bem mais dentro da Universidade para 
tentar mudar. Nào adianta ficar reclamando, ficar só 
dependendo da própria Universidade, pesquisa: se 
informa, lê,e tenta mudar para a Universidade melhorar" 
(Est'lLet 22). 

(c) "Tu tem que começar por aqui, pela Universidade. 
Lut~r pelos nosso direitos, pelo que estA acontecendo 
aqu~ com a gente. Porque pro desenvolvimento de uma 
sociedade, o bAsico é cultura" (Est/Eng 02). 

Nesta luta, o estudante chega a reconhecer qti~ não deve 
.... #f 

""" 
"O estudante sozinho não muda a sociedade, mas faz 
a sua parte onde estA, conve.rsando com as pessoas" 
(Est/C Soe 08). 

··' 
Nesse grupo aparece também um estudante que evoca a 

dimensão do conhecimento, a visão histórica como fator importante 

para esta mudança: 

"Eu acho que sempre faz parte tu conhecer o que 
foi a sociedade tempos atrAs, as revoluções, as 
ditaduras - comparar o que aconteceu com o que e$tA 
acontecendo em nossa politica ( ••• ) então tu vê ~or 
que a gente é tão dependente nisso. Então tu começa a 
encaixar as coisas" (Est/Eng 02). 
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Por outro lado, a dimensão social da superação do 
I 

sistema politico é. abordada.por um filho do proletariado: 
\ 

•Para superar o problema, é preciso 
superar o sistema,.ter consciência 
pol!tica como cientista• .--- . 

Este estudante di~: 

"0 meu compromisso eu acho que é encarar com 
seriedade o curso, né? . E depois eu acho que se 
preocupar com issó: De que forma a gente vai retribuir 
prâ essa sociedade e que setor da sociedade \, ( ••• ) Eu 
acho que ao lado disso tu tem que ter . uma certa 
consciência politica propriamente como cientista, acho 
que todo o profissional. Isto não é enfatizado no 
curso " (Est/Fis 03). 

Esta afirmação parece mostrar que o curso não se 
t 

,J 

preocupa em formar ~ consciência politica do estudante. Esta se 

daria por sua vivência: 

"Isto não é um problema de consciência própria, 
mas é um problema de sistema: as pessoas vão trabalhar 
e o resultado do trabalho delas vai servir a um setor 
privilegiado, né ?" (Est/Fis 03). 

Mas é estudando e pensando, palavra utilizada apenas 

por um dentre todos os entrevistados, que também os--'· filhos da 
.4 

pequena burguesia consideram que vão adquirir · conhecimento e 

formar uma visão critica do setor da sociedade a que vão servir. 

"O estudante tem que e'studar e pens~r _ 
criticar as coisas que estão ai, ter uma v~sao. 
prâ engolir o que as pessoas, o s professores, 
estão no poder tentam nos impor" (Est/Med 09). 

também, 
Não dâ 

os que 

Sobre a superação do sistema em si, outro estudante 

reconhece que: 

"O Brasil está em crise. O pais que desejo é 
diferente. O pais que desejo é talvez mais socialista" 
(Est/Fis 08). 

--.,_, 

Nessa última afirmação, do filho de um burocl;ata o 
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"talvez" contradiz-f o caráter de tranformação do sistema, reflete 
f>' 

uma incerteza. Incerteza ~sta que é traduzida do plano pessoal, 

desvinculada do plano partidário o qual é visto pelo estudante 

como uma possivel força impUlsionadora. 

A idéia de superaç~o do sistema se amplia no pensamento 

do potencial do jovem, qualldade para atuar no sentido desta 

transformação, numa visão pequeno burguesa, talvez mais avançada: 

A juventude é um potencial revolucionário 
capaz de fazer a sua opção. 

.., ·. 

O fator potencialidade responde pela opção do jovem: 

"Eu sou bem diferente da minha familia em termos 
de ~olitidA • Eu sou a única engajada em algum partido e 
que faço ei!Jse trabalho comunitário. Discuto, discuto e 
brigo com eles muitas vezes - também por opção de 
classe que eles fizeram. Nem é pela classe em si, que 
eu sou classe média e tudo. Mas não pela classe, pela 
opção ••• " (Est/Med 11). 

Segundo a visão de mundo exposta, não existe uma verdade 

absoluta, aparecendo o estudante universitário como u1n potencial 

revolucionário que possui compromisso com a sociedade e 
~:.;· ' 

alguém 

que aprende para "abrir seu conhecimento"e colóet\-lo à serviço de 
.r 

uma sociedade bem mais igualitária do que aquela em que vive hoje. 

Representações dessa ordem trazem a marca da partici

pação experenciada, muitas vezes, também fo~~ do curriculo formal: 
·~·· 

(a) "0 que se aprende na Universidade tem a ver com 
a sociedade se inclui as coisas extracurriculares, 
apesar da Universidade não querer ( ••• ) Então, tu tem 
que passar os conhecimentos, respeitar as pessoas, 
trabalhar junto com a comunidade, com a sociedade em 
geral, com teu parecer técnico e como pessoa, 
participando. Como técnico respeitando, trabalhando, 
mostrando, ensinando, trocando experiências, abr~ndo 
seu conhecimento do mundo, né? E como pe&soas 
participando dentro de suas categorias, né?" (Est/Med 
10). 
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(b) "A Universidade não pode ser fechada do jeito 
que elaf é. Eu acho que o compromisso dnico que a gente 
tem é c·om a sociedade. Se formar para quê? Em função de 
quem? S6 da sociedade, não tem ddvida"(Est/Ped 17). 

(c) "Eu acredito que não haja uma s6 verdade 
absoluta onde as pessoas são dogmatizadas ••• Numa coisa 
bem mais ampla que é uma coisa de trocar experiências. 
Cada pessoa ' tem uma verdade e em cima disso a gente 
pode construir uma verdade coletiva, mas cada pessoa é 
um individuo e isto tem que ser colocado, valorizado. 
Bom, eu sou socialista e feminista. Eu acredito no 
potencial (de vida) de cada um ( ••• ) e vão começar a 
ver que podem modificar as coisas. Eu queria uma 
sociedade bem mãis igualitária, em todos os termos, 
dentro de casa e fora dela ••• " (Est/Med 11) • .. , 

Uma certa dose de utopia caracteriza esta nova 

sociedade, na representação dos estudantes: 

. 
"Qq,eria que as pessoas fossem valorizadas ( ••• ) 
assim que• as pessoas tivessem acess6 ' à educação e à 
cultura ( ••• ) queria que essas coisas boas fossem para 
a comunidade. As pessoas pudessem participar das coisas 
e verem coisas diferentes, ter acesso a livro, teatro, 
a um espetáculo de dança, queria que isso foss.e uma 
coisa natural da sociedade, não uma coisa de elite. 
Fora ter alimentação, ter tudo isso que é natural" 
(Est/Enf 13). 

__ , 

151 

' . 

TOfttAL . D~ I!OUCAÇAO ·l 
oe: EDUCAcAo - urROs 1 



As relações Univer , idade e Sociedade como signos das 
relações sociais 

Ao significarem o estudo,a Universidade e a sociedade, 

os estudantes re~elam, 
'i 

através de sua linguagem, valores 
,, 

professados por suas classes 1. de origem. Suas palavras não são 

"meros reflexos de coisas e processos externos, 
constituem signos que em si, não determinam o que é o 
significado. Porque· o sentido de um signo é trabalhado 
nas e através das relações sociais e não externamente a 
elas e, com isto, o fluxo criativo da linguagem e o seu 
significado ficam assegurados" (Sharp, 1980, p.144) 

Assim como afirma o ·significado da palavra por sua 

prévia imersão em relações sociais, a mesma autora,~ ao analisar 
t 

o su eito na sociedaqe burguesa, diz que a compreensão da matriz 

ideológica dentro da qual o sujeito é produzido deveria remeter

nos ao entendimento das formas de representação da existência 

diária, bem como de suas articulações. Os valores que as compõem 

não são fixos, mas intercambiáveis com a estrutura hegemônica. 

Nos dias de hoje, por exemplo, essas representações têm sofrido 

uma "sutil acomodação" a crenças e práticas ig~l.itárias e 

democráticas, como vimos no Capitulo III, com r~ação aos anos 

80. 

Historicamente o "retrat~:· do sujeito burguês, que 

Sharp diz ter sido montado por Mac., Pherson __ ,gom apoio em Locke, 

Hobbes e Sevellers descreve-o como possessivo, individualista, 

confiante em sua capacidade de trabalho, livre da dependência ao 

desejo dos outros, voluntariamente assumindo contratos com seus 

próprios cálculos de auto-interesse e ainda capaz de apropriação 

infinita. Esse sujeito vê as relações sociais como relações~ de 
~ 

mercado e a sociedade politica como um mal necessário para a 
r 

152 



proteção de seus bens e de : sua pessoa, e para a manutenção da 

ordem das relações de troca. Cada pessoa é livre e a sua 
( 

liberdade termina onde ,.começa a liberdade dos outros ( Sharp, 

1960, p.106). 

Tal retrato histórico, nascido com o advento da 

burguesia em séculos anteriores,dá origem a ideologias atuais,uma 

das quais a liberal democrática, bastante difundida, quase 

considerada como natural. Assim, relações de poder, lutas de 

classes e relações de mercado são "esquecidas" em função de uma 

ordem social que é vista como necessária e legitima pois 

fundamentada numa visão de que as relações sempre foram assim e 

não vão se alterar. Em verdade, esses sujeitos represent.am um 

determinado modo de produção, qual seja: 

( ••• )•produção capitalista, no qual existe a 
propriedade privada dos meios ou agentes de produção 
( ••• ) e onde as relações sociais se organizam em torno 
a um mecanismo fundamental de exploração ( ••• )• 
(Cueva, 1974, p.66). 

Assim, a representação do homem. e da sociedade e a 

fetichização destas relações não são meras idéia abstratas, mas 

reprodução de relaçpes desiguais, materializadas n~s P!áticas 
.. 

sociais e reafirmadas nas representações da sociedade burguesa 
. 

pelo próprio sujeito burguês. Neste caso, o sujeito tende a ser 
·< 

despolitizado porque esvazia de significado politico e histórico 

todos os conflitos sociais, mantendo, dessa forma, sua hegemonia 

como classe. Tal "inconsciência" é própria de sua situação 

econômica e social como afirma Lukâcs (1969) e visa a proteger 

seus interesses e o lugar que ocupa na esfera de produção. 

Mas, se compreender o papel do sujeito burguês na 
, 

sociedade burguesa é importante, interessa-nos sobremaneira 
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compreender o pap da pequena burguesia, classe de transição da 

sociedade que ora reproduz a matriz ideológica do sujeito 

burguês, promovendo a evolução capitalista, ora assume 
' 

em 
'• 

defesa de interesses, a perspec~iva de trânsito ao proletariado 

(Cueva, 1974; Sharp, 1980; ~ukács, 1989). 

Essa fração da sociedade capitalista, portadora da 

matriz do sujeito burguês, embora ainda sem a ·segurança econômica 
, . 

da burguesia e, temendo a insegurança do proletariad~, costuma 

absorver em sua ideologia toda a sociedade "através da fixação e 

do empobrecimento da consciência" (Sharp, 1980, p. 121). o 

empobrecimento se dá às custas da mesmice e da repetição da 

cultura de massas t introjetada como sua e, pela ilusão de 
• 

independência (pequeno proprietário) ,,o que acarreta dificuldade 

em perceber o caráter de classe da sociedade burguesa e o de 

exploração do capital. 

As ideologias práticas, professadas pela pequena 

burguesia, fazem-na depositar especiais esperanças na educação, 

ainda que de massas, pois a concebe como s~tuação diferenciadora 
.or·<c-

de status ou aproximadora da 
~·· 

burguesia. Neste~~ntido, reside a 

busca por uma educaçJlo elitista ao máximo, dai-- ser a Universidade 

o alvo e o curso de pós-graduação, se poss!vel no exterior, o 

sonho a realizar. 
. ~"" 

Ansiedade, competitividade indi~lduaÍista e aceitação 

da hierarquia como natural e justa parecem ser algumas das 

especificações que se ajustam à matriz ideológica do sujeito 

burguês, tido como modelo. 

O quadro aqui traçado parece injusto e determinista, ,. 

porém, convém lembrar com Marx que aqui ( ••• )"só se tratã de 

pessoas na medida em que são personificação de categorias 
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econ8micas, port~ doras de determinadas relações e interesses de 
., 

classe." (1981, p.8) 

Tais relações e interesses estão presentes nas 
':I 

representações qu~ informam a visão de mundo dos estudantes. 

Aparecem tão acentuadamente.' que se torna possivel hierarquizá.

las, como tentamos faz~-lo Figura 1 - Relações Universidade e 

Sociedade, segundo as Representações dos Estudantes. 

Universidade 
produz 

Mercadoria 
para a 

sociedade 

I 

Universidade 
prepara quadros 
para a 9estao 
da socudade 

" 

PIGURA 1 

As relacoes Universidade e Sociedade 
segundo as repi'!Sentaales elos estudantes 

Ui~Jer no 
capitaliSMO 

Mais hcil que 
MUdar o 
sisteMa 

A coMpetencia 
deterMina 
o lu9ar ·-' 

na socudade 
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No pr eiro nivei da hierarquização, a Universidade é 

vista como produtora de mercadoria e como fonte de preparação de 

quadros para a gestão da ~ociedade. Os estudantes, cuja matriz 
':l 

ideológica assenta-se no sujeito·· burguês, confirmam sua origem de 
:·: 

' classe, ao encarar a Universidade como um espaço no sistema onde 

se dá a produção de mercadorias (eles próprios) cujo valor é " a 

forma celular econômica" _. (Màrx, . 1981, p.6) da sociedade 

capitalista. Valor este que se consubstancia na preparação de 

quadros para a gestão da sociedade, porque, cabe a eles dirigir 

a sociedade dentro da sua visão de mundo, dentro de seus 

interesses vistos como o de todos. A "inconsciência" de classe 

manifesta-se ainda 4, ~ através do comodismo ca~~cterizado pela ... 
aspiração de viver da maneira mais fácil no capitalismo, ordem 

econômico-social necessária e legitima enquanto serve aos 

interesses daqueles que estão dentro da Universidade. A ordem 

mais fácil sempre foi _ as ~im e não vai se alterar, portanto, não 

há razão para o estudante questioná-la. 

No nivel que poderiamos caracterizar como i~termediário 
""'"'" 

dentro desta hierarquia construida, o estudante P~fere a idéia 

de competência como elemento diferenciador e determinante do 

lugar na sociedade*. Aqui não mais a matriz ideológica do sujeito 

burguês está presente mas, a visão liberali~ante da independência 
~-: ,~J-

pessoal/individual idealizada no valor da competência, tão 

enfatizada nas exigências feitas ao estudante, especialmente em 

cursos em que a competividade é muito grande ( como Medicina). 

*Esta conv1cção do un1vers1tár1o conf1rmou-se tambem nas 
conclusões em pesquisa da ACSP sobre o perfil do estudante : "Ou 
seja, transparece como expectativa um futuro cuja rota ~stá 
definida em torno desta trajetória profissional, que está ba~ada 
na consciência de que ela depende de esforço próprio e 
competência individual para se sobressair e . sobreviver na 
competição do mercado de trabalho brasileiro."(ACSP,1988,p. 8). 
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.. li Se as e ( c assas oportunidades oferecidas pelo mercado de 

trabalho acrescentam-se a · dificuldade de ingresso no curso 

superior e a competividade durante a sua realização, constata-se 

o surgimento da noção de compet~ncia como capacidade individual 

diferenciadora, como fuga ·'da mesmice e da repetição a que a 

Universidade obriga o estudante. 

Talvez esteja aqui o cerne do projeto 

estudantil/familiar pequeno burguês com vistas à formação de 

uma elite intelectual. Neste momento, talvez até o fundamento 

ideológico que orienta a opção de valores do estudante comece a 

se transformar na direção da luta anticapitalista. Deve-se isso 

não a uma consciênc~a social ampliada, mas a uma das contradições . ~ . 

do sistema, como bem alerta Portantiero (1978), pois, a 

compreensão de que a mercadoria produzida pela Universidade não 

está tão valorizada assim no mercado de trabalho, cujas demandas 

continuam cada vez mais restritas, leva os estudantes a tornarem-

se 11 aprendizes de feiticeiros" ou seja, a agruparem-se com 

intelectuais e burocratas. Assim, na divisão social do trabalho, 
."! .'~!r 

"""'' 
seus interesses, ambiguos por certo, não .4: os levam a 

identificarem-se com o proletariado, mas sim ~ com . aque~es que 

usufruem da fração de mais valia disponivel e realizam o trabalho 

não manual na sociedade. 

"Estes dados explicam estrutura1mente a disponibilidade 
dos estudantes para a contestação, porém não 
garantem sua transformação em força revolucionária" 
(Portantiero, 1978, p. 20). 

Uma tal contestação está mais explicita no n~vel 

seguinte, através da idéia de que mudando a Universidade, mudar-

se-á a sociedade. Nesse caso, a intelectualidade, incluindo-se ai 
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os estudantes, qu r a democr,atização interna da Universid'ade e a 

sua autonomia do Estado, cr,iando, talvez seu espaço próprio de 

autoridade e poder, o seu espaço "limbico". Este poder, apolitico 

em principio, se consubstanciaria na visão de mudança da 

sociedade via mudança da u#iversidade, tarefa tão impossivel 

quanto irreal. 

Esta irrealidade, entretanto, não significa que todo o 
.. . 

estudante de origem burguesa e pequeno burguesa coloca-se no 

limbo já que o capitalismo dependente não precisa mesmo das 

classes médias diplomadas a não ser para as funções burocráticas. 

Passa pela compreensão de muitos dos estudantes que a 

Universidade está t alijada do processo produtivo porque não 

produz suficiente ci"ncia e tecnologia, as quais, junto ao "know 

how" são comprados em valores altos por empresas que . só os 

repassam à Universidade muitos anos após. Assim não é a 

Un.tversidade que produz a ci~ncia e a tecnologia necessárias, 

embora ela clame por recursos para faz~-lo, pois julga-se 

competente para tal. 

O estudante revela a sua aspiração em ser ~1entista com 

consci~ncia politica, mas, para tanto sente . a necessidade de 

superar o sistema. Por que o faz? Neste caso, sendo filho do 

proletariado e buscando Arduamente aàcensão social via educação, 

sua consci~ncia prática lhe aponta a rniquidade do sistema 

educacional e social que não possibilitou a outros colegas 

desfrutar da posição que ora ocupa. Deste modo, fala em superar o 

sistema para ampliar as oportunidades de estudo, transformando o 

processo de divisão social do trabalho e introduzindo uma 

aprendizagem combinada com a produção e não apenas come um 

processo massificador de formação de técnicos para um mercado 

158 



titubeante. Neste1, sentido, _. ele diz que não é um "problema de 

consciência própria", mas da crença de que assumindo sua função 

na sociedade capitalista dependente estará trabalhando para um 
Jt '• 

setor privilegiado, enquanto pre~ende retribuir com seu trabalho, 

devolvendo o que "ganhou" .' na Universidade, beneficiando os 

setores menos privilegiados. 

Explicando melhor essa visão de mundo, o filho do 

burocrata diz que deseja um pais "talvez mais socialista". Em 

relação à hierarquia de valores professada também pelos 

estudantes pequeno burgueses, poder-se-ia dizer mais 

esclarecidos, observa-se um discurso diferente. A aquisição do 

conhecimento seria ~a via para transformar a sociedade, uma vez 
• 

que é necessário pensar, e ter uma visão critica. Neste sentido, 

o pais mais socialista, ou a sociedade transformada, · seria 

alcançada via conhecimento. 

Ou seja, essas posições mais radicais poderiam ainda 

estar identificadas com a compreensão pelo estudante de sua 

aspiração frustrada de indepedência e ascensão via estudo. Tal 

frustação vincula-se, com efeito, ao 

sociedade capitalisba com a divisão 

-~ ~'('-" 
I ~" 

seu entend~~ento de 
$f 

social do trabalho, 

que a 

com a 

separação entre o saber e o fazer e·conseqÜentemente a produção 

do conhecimento alienada do real, nãó' lhe dará a oportunidade de 

ser um dos melhores entre outros, quando miiito irá separá-lo da 

massa de trabalhadores. Entende também que à sociedade dependente 

falta o conhecimento emancipador, cuja produção sente a 

necessidade, almejando inclusive perseguir este objetivo como 

cientista, de forma pessoal.Porém, na verdade, o conhecimento gue 
-'t 

obteve na Universidade, com deficiências de toda a ordem, não~ lhe 

garantirá privilégios na sociedade. Portanto, ela tem de mu'Har e, 
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nesta mudança, o intelectual deverA, se progressista, ter papel 

destacado. Aqui. ainda ó discurso é o da igualdade de 

oportunidades, e o da não discriminação porém com a nuance do 

conhecimento novo de que a;l educação capitalista 

( ••• )"consolida a .<'discriminação, contribui 
o sistema vigente~ manter a divisão social 
através da reprodução de funções e 
sociais." (Portantiero, 1978, p.24J. 

a perpetuar 
do trabalho 
hierarquias 

Porém, há. um m1mero de estudantes, também ,~de origem 

pequeno burguesa incluindo-se um filho do proletariado, que 

consideram a juventude um potencial revolucionário e, a despeito 

de sua posição de classe na estrutura social, fazem a sua opção. 

Esta consiste em de~xar de lado a busca de privilégios 
I 

pessoais, 
• ' . 

mesmo porque o profissional é hoje mercadoria desvalorizada, e 

partir para a luta, via partido politico se possivel, contra a 

sociedade capitalista, contra a desigualdade de oportunidades, a 

e s tratificação social e a discriminação. 

As contradições do sistema, vivamente sentidas, mas 

aprovadas por conhecimento e entendimento racionais, canalizam as 

aspirações para o vértice da revolução na qual~ estudante se 

coloca potencialme~te. A primeira parte do ,processo de 

conscientização se dá na própria Uni~ersidade, através da 

discussão e briga com os colegas, depois no assumir a 

participação politica 
... .: .4-~'~l~ 

e, ao mesmo tempo no assumir o papel de 

universitário, dono de um saber técnico, frente à comunidade, 

"trocando saberes" com ela como alguns referem. A comunidade é 

vista como sociedade mais ampla quando em função do compromisso 

profissional depois da formatura. Essa nova sociedade que de~jam 

• • JE!;;' 
parece ser quase utópica, não por ser soc~al~sta, mas por ser a 
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sociedade dos humanos, aquela sociedade igualitá ria em que a 

pessoa, não seu fetiche, é'valorizada acima de tudo, dentro e 

fora de sua casa ••• 

A partir da anál,Jse das representações e dos valores 

significados pelos estudantes, ;compondo sua visão de mundo, a 

relação com suas origens de classe e destas com a sociedade, 

torna-se possivel compor um quadro das dimensões de politização 

dos estudantes. Com isto, pretendemos, ao aprofundar a análise 

dessas relaçOes, compreender se existe ou não espaço pa,ra novas 

aprendizagens e para a formação de valores diferentes durante o 

periodo de estudo na Universidade. 

".?.. 
Dimensões de politizàção dos estudantes e sua potencialidade 
na produção da consciência social 

A politização é um processo. Não se dá de forma 

isolada. Entre os estudantes com os quais trabalhamos, foi 

possivel detectar diferentes dimensões do mesmo processo. Estas 

dimensões se ampliam em uma"hierarquia de efetividade potencial," 

e podem ser visualizadas no Quadro Dimensões de PoltfÍzação dos 
$f 

Estudantes Universiuários 
..; 

que apresenta desde o 11 ativismo 

socialista", o mais politizado,até o reacionarismo dos "filhos da 

burguesia". O estabelecimento dessa'hierarquia construida para 

fins de estudo obedece à diferença 
::::té.. • • 

no d~mens~onamento da 

politização em termos de origem/opção de classe do estudante. 

Professando os valores da burguesia, dimensão 4 no 

quadro, encontramos, na verdade, não só os filhos da burguesia 

mas também os os da pequena burguesia, compondo 41,66% do total 
"f 

entrevistado. Nesse conjunto, os estudantes caracterizam-se ~ por 
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serem conservado s e ind~vidualistas e por considerarem a 

Universidade como um espa.ço transitório para busca de sua 

titulação. Estes estudantes participam eventualmente de 

atividades estudantis,pois não vêem utilidade no envolvimento 

politico, criticando a atuação sectâria dos partidos pol!ticos. 
' .. 

Em geral, jã ocupam posição no mercado de trabalho assegurada por 

sua origem social. 

-
Na dimensão 2, vanguarda da pequena burguesia, 12,5% 

'1.:,, 

dos entrevistados, encontramos aqueles estudantes que constituem 

uma parcela politicamente esclarecida, com participação em todas 

as atividades estudantis. Nessa vanguarda, na verdade, estão 

principalmente os f \ lhos da burocracia mas também representantes 

da pequena burguesia~ Sua característica principal é a defesa da 

Universidade, o questionamento e a melhoria de seu padrão de 

ensino. Para esses objetivos, convergem suas atuações, sempre 

de~tro do espaço acadêmicó. Esse grupo estudantil parece ser 

vanguarda por defender idéias inovadoras. Estaria esse grupo a 

frente de sua origem de classe? ~~· 

estucr:ntes 
~ . 
~-

dimensão situamos 3, aqueles Na que, 

independentemente de sua origem de classe pequeno burguesa ou 

proletariado, assumem o papel de força de trabalho intelectual 

em processo de formação. Nesse nivef, a politização é acessória 

e a participação politica se dá em termos ~e op1niões criticas, 

por vezes, eivadas de radicalismos. A característica maior 

consiste na preocupação com a formação dada, pela Universidade, 

para que com competência possam oferecer sua força de trabalho ao 

mercado que, desejavelmente, pode ser a própria instituição 
~ 

universidade pública. O parâmetro aqui é a inserção no mercado de 

trabalho em funções não manuais, portanto, diferenciador de 
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status social. 
t I • 

A opçãp pelas lutas da classe trabalhadora, do 

proletariado em geral, caracterizam a Dimensão 1, ativista 

socialista. Apesar da orige~ pequeno.burguesa, os estudantes que 

também se consider·am uma catE;!gorla social transitória, negam os 

valores de sua classe de origem e identificam-se com os grupos 

explorados da sociedade. A universidade é vista como um espaço de 

recrutamento de militantes, cuja formação pode se ampliar ao 

nivel do partido politico e cujo engajamen~o se dâ dentro e fora 

da Universidade. Estes estudantes têm em comum uma história de 

participação em movimentos comunitârios e feministas, em politica 

estudantil ou partidária, em grupos de jovens, de leituras e 

d li 0 ~ 0 d t d 0 
A 

0 estu os po t~cos, ~urg~ os como par e e ~ suas v~venc~as 

pessoais. Questionam os valores de suas familias e da sociedade 

burguesa e lu~am por uma transformação. Voltados para o envolvi -

mente com pessoas, projetam toda sua energia, atuando política 

mente dentro e fora do âmbito da Universidade, por vezes, buscan

do formas de poder inatingiveis pela condição de estudante comum. 

Seu oposto situa-se na Dimensão 5. Nesta, e~±~o aqueles 

12,5% do total de estudantes entrevistados qu~ ainda não se 
l 

encontraram como tál, os estudantes "underg~ound" uu "bicho 

grilo".Tais estudantes nem defende~ os valores de . sua classe 

social, embora, eventualmente, os reconheçam~· nem se definem por 
~<i r , 

outra. Normalmente criticam a Universidade e o sistema. Ora 

participam, ora não participam das atividades estudantis ou de 

diferentes partidos politicos. Procuram novos cursos na própria 

Universidade ou em outra, engajam-se com facilidade em atividade 

alternativa e, por isso, se consideram "des-integrados", 

ligados", "peças" do quadro. 
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I ' 

QUAPRO 4 

DIMRNSOES DE POLITIZAÇAO DOs ESTUDANTES UNIVBRSITARIOS 

DIMENSAO 

Ativismo 
socialista 
( * ) 
( 1) 

(12,5) 

Vanguarda 
da Peque
na Burgue 
si a 

( * ) 

( 2) 
(12,5%) 

DESCRIÇAO 

Estudante como 
categoria social 
transitória, po
dendo negar sua 
classe de origem 
e identificar-se 
com o proletari
ado. Universida
de é o espaço de 
recrutamepto de 
militantesl para 
atividade€ de en 
gajamento politi 
co, até mesmo ex 
ternos a ele. 

Estudante como 
vanguarda ou 
parcela mais es 
clarecida ' e ra
dical da Peque
na Burguesia , 
preocupado com 
as reformas na 
Universidade,rei 
vindicação de 
interesses pró 
prios de classe 
ou categoria com 
desenvolvimento 
politico pessoal. 

ORIGEM 

, 
Opção de 
classe 

Origem 
de 

classe 
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CARACTERISTICAS ATUAÇAO 

Militante de parti - Dentro 
do politico; atuação e fora 
no CA/DCE/Subcent"ro; do es
participação em gru- paço 
pos de estudos poli- da Uni 
ticos/leituras; par- versi
ticipação em grupos dade. 
diversos dentro da 
faculdade, ant~s da 
faculdade (CLJ,ONDA, 
etc.) e/ou. na comuni 
dade; reconhece a e
xist~ncia de espaço 
dentro da Universida 
de Pública para ação 
e desenvolvimento po 
litico; questiona os 
valores da .sociedade; 
voltado para o envol 
vimento com pessoas; 
busca formas de po -
der(?). 

Simpatizante/anil 
patizante _, .,.:f.de par 
tido politico; atu
ação DCE/CA/Subcen-~ 
tro; participação 
em greves, passe 

r atas,assembléias;a
tivid~des de inte -
graçã.b voltadas para 
dentro da Universida 
de;atividades de 
questionamento e me
lhoria de padrão da 
Universidade; questi 
onamento de valores 
de educação e da so 
ciedade; voltado para 
o envolvimento com 

Dentro 
da Uni 
versi
dade 

-
pessoas ; gosta de ~ 
estar por dentro das 
coisas. 



DIMENSAO 

Intelec 
tual como 
categoria 
social 

( *) 

( 3 ) 
(20,8%) 

Filhos da 

Burguesia 

( 4) 
(41,7%) 

I ' 
DESCRI AO 

Estudante como 
aprendiz de in
telectual, cate . 
goria social na''~' 
sua relação cU
reta com o mer
cado de traba -
lho; preocupado 
com a formação 
dada pela Univ. 
aos intelectu
ais, para que 
atuem sobre os 
problemas da 
sociedade. 

Estudante con
servador que 
v~ a Univ. 
como um espaço 
transitório 
para busca de 
titulação e tal 
vez, se necessá 
rio, da ocupa 
ção profissi 
onal. 

I ' 

·oRIGEM 

Força de 
trabalho 
intelec
tual em 
processo 

';de forma · 
, ção. Inde 
pendente 
da ori

... gem de 
classe. 

Origem 
de 

Classe 
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CARACTERISTICAS 

Participante em gre 
ves, passeatas, as
sembléias, esporádi 
camente no CA; atu 
ação em questões que 
afetam a sala de 
aula/di~ciplina/pro 
fessores; participa/ 
não participa em 
aula; preocupado com 
a modificacao da uni 
versidade vista como 
catapulta para ·< .. a 
posição social e ocu 
pacional; expressa 
opinioes criticas ei 
vadas de radicalis 
mo; gosta de si pró
prio e "aproveita", 
"pega" o que as pes
soas traz~~· 

Participante pouco 
ou nada do CA, as
sembléias;participa 
/não participa por
que não tem opinião 
em discussões na 
sala de aula; consi 
dera que não tem u
tilidade participar 
da politic:<{ estudan 
til; criticas a atu 
ação em partides 
politicos; indivi 
dualismo antes de 
tudo. 

ATUAÇAO 

Dentro 
da Uni 
ver si 
da de 
no que 
afeta 
o ni -
vel 
pesso
al. 

Não se 
envol
ve com 
a Uni
verei 
dade
local 
transi 
tório 
Em ge
ral já 
ocupa 
posi
ção 
no mer 
c a do 
de tra 
balho 



DIMENSAO 

"Under
ground"ou 
"Bicho 

Grilo" 

( 5) 
(12,5% 

I 

DESCRI AO 

Estudante que 
ainda não se en 
controu como 
tal, indefini 
do qua'nto ta 
opção profissi 
onal, critica 
a Universidade 
e o sistema 
"autoritá-rio" 
e aus@ncia de 
oportunidades 
para todos • 

I 

I • 

ORIGEM 

Contradi 
toriedade 

':~ e indefi
lliçãb. 

CARACTERISTICAS 

Participa às vezes/ 
não participa de reu 
niões de diferentes 
partidos politicos, 
assembléias ou pas-
seatas; realiza 
atividade alternati 
va ou "undergound" 
fora da Univ.;des
"integrado", des
"ligado" ou "peça" 
do quadro (Univ.); 
troca de cursos 1 · •. 

não se identifica 
como universitá-rio; 
critico inconsequen 
te, por vezes radi 
cal; valoriza a 
igualdade entre as 
pessoas (na familia 
e na socit!~ade). 

(*) -Denominações apoiadas em Portantiero (1978). 
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ATUAÇAO 

Indefi 
nido 1 

por ve 
zes,en 
volvi
do com 
ativi
dade 
alter
nativa 



Se a plitizaçã~. fizesse parte das aprendizagens 

' proporcionadas pela Unive~sidade e, se ela constitui, como 

julgamos importante elo para a formação ou ampliação da 
't consciência social então, alcanç~-la·deveria ser imperativo a ser 

perseguido pelo ensino, t.&rnando-se objetivo intrinseco da 

cultura universitária, como ocorreu em passado recente, quando o 

ativismo politico estudantil fazia parte da vida acadêmica. 

Tal é, por exemplo, a posição de Habermas (1970) para 
~ '··· . 

quem a Universidade deve transmitir e produzir o conhecimento 

tecnicamente utilizável, qualificando as novas gerações, assim 

como deve formar a consciência politica dos estudantes. Para 

ele, a Universidad~ é o lugar ideal para a discussão dos temas 
~ .. . 

politicos desde que .. ~·· sob as regras da racionalidade, com clara 

conexão entre demonstração e argumentação. Ao mesmo tempo, 

segundo Habermas , a Universidade é o espaço da ação planejada, 
íÍ 

do estudo organizado da ciência politica, do mandato politico do 

corpo estudantil e da sua atuação nas organizações estudantis. 

Esse deve ser o padrão de socialização da Universidade. 
~·~ 

Porém, o próprio Habermas não encontrou _na~lemanha uma 
p 

Universidade que cumprisse plenamente essas funções. Em pesquisa 
} 

de 1961, ele distinguiu cinco dimensões de' hábitos politicos 

entre os estudantes da Universidade de Frankfurt ; os apoliticos, 

os distanciados irracionais, os .~ distané{ados racionais, os 
.. 

e os engajados politicos. cidadãos ingênuos Para ele, a 

categoria da participação politica faz parte da sociedade 

burguesa: 

"A contradição de ser produto das circunstâncias e ao 
mesmo tempo querer e poder ser produtor dessas 
circunstâncias encontra-se na participação polftica 
dos cidadãos desde o inicio" (Babermas, 1961, p.51). 

" 
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Ora, em.~ nosso est~~o, a contradição de ser produto e 

·" querer ser produtor das cir~unstâncias, evidencia-se nos niveis 

primeiros de dimensões de politização - ativismo socialista e 

vanguarda da pequena burqnesia - porém, certamente, não estA 

definida nos niveis 4 e 5 -:- · filhos da burguesia e underground, 

tanto quanto o encontrado por Babermas no que diz respeito a 

estudantes não engajados na partic~pação politica. Porém, em 

relação ao nivel do "engajado politico", encontramos relações 

de semelhanca com as dimensões 1 e 2 de nosso estudô'. Dentro 

do grupo dos "engajados politicos" (9% do total dos entrevistados 

por Habermas), encontram-se os estudantes "politizados" com 

ligação com partido politico e os "engajados 
~ 

universais" 

identificados com a esfera pública. Entre bs primeiros, à 

semelhança do que aqui encontramos e denominamos ativismo 

socialista, o interesse politico "surge espontaneamente como 

arte de uma experiência de vida" (1961, p.ll6). Tal como aqui, 

nesse n!vel de politização, o estudante considera primazia 

natural a participação politica sobre a formação na Universidade. 

Porém, tanto lá como aqui, o contingente~ maior de 
' ,di 

estudantes const~tui o grupo apol!tico, sujeitos 

desistoricizados, sobre os quais a influência da Universidade é 

questionável. 

Habermas, no entanto, insiste R principio de que a 

formação universitária deve exercer influência sobre a 

consciência social dos estudantes, podendo predizer o 

comportamento politico mais favorável à democracia. 

Ora, a consciência social nada mais é do que um saber 

partilhado, um sair de si próprio, mas a partir da consciênc~ de 

si, para atingir a dimensão do outro na sua circunstância. É um 
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dar-se conta de si, dos
1 

outros, de ser um ser social em 

determinadas circunstâncias:! de ser e sentir-se responsAvel como 

tal, se necessArio, pela modificação destas circunstâncias não 

apenas no beneficio pr6prio pessoal ou de classe, mas no 

beneficio coletivo da comu~idade universal.Isto significa que a 
,-; 

politização seria o passo' significativo para se ampliar a 

consciência social na busca de uma sociedade livre, uma sociedade 
,. -

também politica cujos governos ajam tanto no interesse de todos 
'•< 

quanto sejam por todos controlados. 

Porém, como se evidencia neste estudo, a politização 

não se constitui em resultado decorrente imediato da ação da 

Universidade e de sua cultura, sobre todos os estudantes. Apenas 
~ ' 

alguns estudantes 1ormam diferentes valores nâ · Universidade e 

atingem niveis mais altos de politização, podendo efetivamente 

produzir-se no processo de aprendizagem uma consciência social. 

Tal constatação, dentre outras, será discutida no capitulo 

seguinte - Aprendizagem e Produção da Consciência • 

. ,' 
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I Capitulo VIII 

A APRENDIZAGEM E A PRODU~O DA COHSCIBHCIA 
Constatações, implicações e sugestões 

., 
,· ~ 

Neste estudo, partimos da premissa de que sendo a 

Universidade um espaço privilegiado de socialização dos jovens, 

deveria ser também um lugar preferencial para a produÇão de sua 

consciência pol!tica e social. 

Obviamente não podemos pretender que a Universidade 

seja a dnica responsável por esta influência; seria atribuir-lhe 
I 

poderes que não pol;l'Sui. Também não podemos esperar que todos os 

estudantes, pelo simples fato de estarem em uma Universidade, 

venham a desenvolver uma consciência politica de forma a 

eompreender os riscos e ameaças que corre a frágil democracia em 

que vivemos. Mas, poder!amos esperar que os estudantes 
' 

numa 

sociedade repleta de contradições, atingissem um amplo 

conhecimento dos significados pessoais e soci~1s de suas 

aprendizagens e que encontrassem na Universidadi o espaço próprio 

para a ampliação de sua consciência pol!tica e sociàl. ~ 

Entretanto, como vimos, com base nos parâmetros de 

análise de que dispúnhamos, os estuda,ntesr no aspecto da 

metacognição, o mais elementar dada sua condição e posição 

social, revelam orientações que não primam pela busca de 

significado. Este significado é antes acessório do que parte 

integrante das abordagens de estudo. Na verdade, superficialismo 

e reprodução acompanham a muitos estudantes em seus 

aprendizagem na Universidade. 
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Por outro lado, constatamos que muitos desses 
I 

estudantes não ela~oram uma consciência de si positiva. Sua auto-

~magem, que no inicio dos anos acadêmicos era favorável 

/ representavam-se como alunos "interessados em aprender", 

"medianos" ou "bons" e "dedicados e aplicados aos estudos" 

passa a ser, dois anos depois, a imagem dos alunos "mediocres •o 

(54,2%) que "só estudam para a prova". Apenas alguns estudantes 

continuavam se considerando ~ "medianos" (25%), enquanto outros, 

passaram a se representar como "bons" e até "brilhantesri··· (20,8%). 

Ora, ao examinarmos a maneira como se apropriam do 

conhecimento veiculado na Universidade, no plano da consciência 

intencionada pudemos constatar, entre a maioria dos alunos que 

fiz e ram parte do e.studo, a ausência de reconhecimento do 

conhecimento existente, e, também, a existência concomitante de 

criticas ao ensino recebido, por mais da metade dos estudantes 

entrevistados. Alguns estudantes, no entanto, reconhecem o 

conhecimento existente proporcionado pelos professores e pelos 

demais alunos, pelos curriculos propostos ou ainda por via da 

tradição e da história de seus cursos, signifiaaiido-o sob 

diferentes vias. 

Assim , o conhecimento readquire s~gnificàão, passa a 

1ser elaborado pelo estudante qua~do ele se dâ por via da 

_ apropriação histórica, da transmi.~são com"_~roca ou por via da 

reelaboração propriamente dita. 

A via de transmissão e troca permite o treinamento de 

habilidades extrafÜncionais, cuja importância é inimaginâvel na 

atuação profissional consciente. Por outro lado, a via da -apropriação histórica favorece o dominio das próp_fias 

circunstâncias, enquanto a via da reelaboração, dizendo respeito 
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à capacidade humana de antecipação da consciência através do 

planejamento I -da t açao, favorece a criação em cima de fatos e 
·I 

circunstâncias, de novas situações, de modificações produzindo 

novos resultados. 

Constatamos também que esses mesmos estudantes 
., 

professam valores que são antes valores ligados à sua origem e 

interesses de classe do que valores modificados por uma ação 

objetiva. Como sabemos, a URiversidade Pdblica, hoje no Brasil, é 

freqüentada especialmente pela pequena burguesia cujas'-'.aspirações 

podem ser oscilantes e até contraditórias, conservadoras ou 

reformistas. Na amostra entrevistada encontramos valores também 

contraditórios porém reveladores de posições ideologicamente 

. f .~ - d d b s~tuadas. Com e e~to, as representaçoes os e~t~ antes so re as 
~ 

relações universidade e sociedade foram hierarquizadas para 

favorecer a yisualização de posições que refletem desde o burguâs 

na sociedade burguesa até a perspectiva de uma juventude cujo 

potencial revolucionário pode modificar a circunstância social. 

Através da hierarquização, foi-nos possivel situar 

diferentes dimensões de politização, antes explicadas, e .... 

concluirmos, também que a grande maioria dos 
4 

F"éstudantes mais 

reproduz do que prOduz uma consciência social e politica, mais 

reproduz do que produz o conhecimento com o qual inter age na , . 
Universidade, mais forma uma r~presenta9ão conformista de si 

próprio do que uma consciência clara de suas possibilidades. 

Ora, a Universidade, sustentada pela sociedade 

capitalista dependente, reproduziria as relações sociais havidas 

nesta sociedade (Mande!, 1979). Poderiamos explicar, sob essa 

ótica, um ensino que produz uma orientação superficial, um e~sino 

que estimula o estudar por resumos e para passar na prova quando 

172 

CP 

a~ 



esta existe. Desse modo, a aprendizagem resultante estA 

direcionada para.~s aspectos externos do conhecimento e não para 

o seu significado intr !ns.eco. Ao associarmos a orientação 

superficial àquela denominada de reprodução constatamos que 

muito do que •é en1;1inado na Universidade é aceito sem 

questionamento, 
.\ 

assim são sem compreens~o, como aceitas a 

sociedade e as relações sociais sem questioná-las e sem 

compreendê-las. A ausênci~ de questionamento é justificada em 

função do conteddo irrelevante e fragmentado e o estud.~nte dã-se 

conta de que dele não necessita para sua formação. Tal ausência 

deve-se também às relações aluno/aluno e aluno/professor, as 

quais em muitos cursos de formação, especialmente de 

profissionais lib~Fais, primam pela competitividade, 
"' 

pelo 
+l 

isolacionismo e pelo individualismo. 

s~, a orientação de estudo é reprodutiva e superficial, 

o ensino que a sustenta também o é. Se considerarmos que muitos 

dos estudantes com estas orientações professam, por sua origem de 

classe, valores burgueses e pequenos burgueses, e ainda a falta 

de oportunidade de se engajar na atividade estudantil,(dimensões 
~·~ · 

4 e 5 de politização)teremos construido o quadróf"da reprodução da 

consciência, o quadro da aprendizagem sem siqÕificado. 

A reprodução porém não só não ocorre com todos os 

estudantes, como também não se dã de uma forma automática e 

determinista. Pudemos constatar que, para um grupo pequeno de 

estudantes, e para outros grupos em processo , a universidade é o~ 

espaço privilegiado da aprendizagem, o espaço em que o sujeito ~~ 
adolescente adulto completa sua formação, na inter-atuação com os 

outros seres sujeitos, professores ou colegas, produzindo e 

ampliando sua consciência politica e social. 
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Para esses estudantes aprender é abrir-se, formar novas 

estruturas mentai~ sobre caminhos jA traçados. E, se o órgão se 
. ·I 

faz pela função, aprender é produto construido no cérebro humano 

que, quanto mais age, quant9 mais atividade exerce, mais conexões !}~ 
realiza e, conseqüentement~ 1 mala aprende • 

. , 
' Ora, o aprender não se dA apenas em uma sala de aula, 

espaço isolado. HA uma realidade onde atuam outros seres humanos, 

na qual se insere o estudante-sujeito. Envolver-se com ela, 

compartilhar ações, é caracteristica do sujeito sociai~:"-- E, este 

sujeito social, ao pensar sua realidade, planejar suas ações e 

transformA-las, adquire e transforma também sua consciência. 

A 

aprender se 

consciência é um produto do fazer, do cõnhecer e, o 

~ontról ~ sobre o fazer e o conhecer . Se não houver .. 
esforço, nem trabalho, não hA aprendizagem conseqüentemente a 

consciência eocial não se produz por falta de oportunidades de 

concepção e de verificação desta concepção com a realidade. 

Recebendo apenas uma aprendizagem que não leva ao significado, o 

estudante, como vimos, restringe-se a reproduzir a consciência 

de outros, a adotar os valores de uma classe sem qu~§.tionamento. 

Apenas torna seus os objetivos de outros perseguXndo-os ao longo 

de sua trajetória de vida, sem disso dar-se conta. 

Por todas essas razões .é importante repensar a 

Universidade como um espaço de produção _.,-da .. consciência, de 

construção da aprendizagem com significado. Ao aprender com • 
significado estudante forma uma auto-imagem positiva, reforçada ~~ 

por atuação prestigiada por seus mestres, chegando inclusive a 

construir uma identidade pessoal e social como universitário, 

integrado ao 

transitório 

seu papel social, ainda que o compreenda 
.rr

como 
:tt 

e, às vezes, quando jA estâ ao final de seu curso. 
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Tal entendimento, aparentemente, é mais facilmente encontrado 

entre os estuda tes que u~ufruem de uma vida acad~mica plena, 

estando engajados em seus cursos, não trabalhando em atividade 

distinta, mas participando como bolsistas ou auxiliares de 
'I' 

p:squisa de pequenos grupos de ~studo. Tais estudantes, em última 

an4lise, usufruem de ativ~dades acadêmicas diversas, mantendo 

relações constantes com grupos de iguais. 

Essas condições, considerando o grupo em estudo são 

mais encontradas entre os alunos que estudam em tempo integral 

em campus que favorecem a comunicação e a interrelação aluno-

aluno, aluno-professor, onde a atividade estudantil ou politico

partidária se faz presente, e onde o status do curso impregna o 

valor de ser um un~versitário. 
~ ... 

Substanciàlmente, em nivel da metacognição, os 

estudantes privilegiam a orientação para o significado em 

detrimento das demais. Buscam os aspectos internos do 

conhecimento, relacionam fàtos e idéias em nivel de percepção, de 

abstração e de concretude, checando constantemente conhecimento 

percebido com conhecimento concreto, formando o conhecimento 

abstrato, capacitando-se a elaborar conceitos 
. .J;{-

resolver 

problemas de form~ independente. 

Assim completam a cadeia do conhecimento * que 

*Concebemos a 
Bayce (1988) 
espacial: 

cadeia do conhecimento a pãr tlr de orientações de 
e Hadji (1984), expressa na configuração 

f ------Realidade 
Concreto Real~ 

I 

Percepto IHJ ~· J.t's ~ 
Concreto Percebid~ 

J I Concr. 
~ / Concr. 

Concreto Ideal 
Concepto -síwnsE 

c:o::::::J 
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dialeticamente se forma e se re-forma a cada nova aprendizagem. 

Este exerc!cio t ém se dA no n!vel da consciência intencionada. 
·1 

Não só o estudante sabe o que sabe (metacognição) como também 

re-faz o conhecimento pelas tr~s . vias antes citadas. Neste 
·'~I 

particular leva vantagem o estudante que estA mais próximo ao 
I 

professor-pesquisador, ao pr~fessor que politiza o conteddo e 

mantém com os estudantes relações que favorecem o conhecer 

mais, o ir além da sala de· aula. Isto compreende o discutir 

questões sociais com os alunos, o colocar livros à disposição e a 

paixão pelo tema de estudo, um elo afetivo indiscut!vel na 

mediação do processamento da cadeia de conhecimento. 

Lentamente, constrói-se o espaço para a interpretação 

diferente da existehte e esta diferença serâ ~ mais facilmente 
, ~\ 

percebida pelos estudantes que atuam em grupos de iguais 

(dimensões 1 e 2 de politização). Historicamente, vimos que o 

eptudante 

brasileira 

sempre ocupou posição de destaque na 

e nos movimentos havidos objetivando 

sociedade 

a sua 

transformação. Tal não ocorreu, entretanto, nas dltimas décadas 

devido a um processo intencional de -amordaçamento d~ posições 

politicas estudantis, tradicionalmente progressi~tas ou vistas 

como tal.Desta forma / o grupo em estudo, aó longo do lo. e do 2o. 

grau,vivenciou um processo de apatia politica* "pari passu" com a 

estagnação sociedade, contraditados ma!,a recentemente 
.r 

pela da 

recuperação da capacidade de participação e de certa influência 

nas decisões pol!ticas. O processo, porém, é recente. 

* A respeito, em Socialização Politica, Souza (1983) trabalhando 
com estudantes de lo. e 2o. Graus, descreve a influência de uma 
cultura pol!tica prismâtica que gera apatia e aliena21io, 
"difundida e mantida pelo processo de socialização exercido pela 
familia e pela escola." 
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A hegemonia da UNE foi perdida e os grupos que, em seu 
' ' nome, notadamen~ os partidos de esquerda, tentaram levantar o 

véu que encobria o engajamento dos estudantes, ainda não foram 

bem aceitos. Perdeu-se, co~ isso, um importante e fundamental elo 
~~~ 

para a construção da consc~~ncra politica e social do estudante 

universitário. ,. , .. 
I' 

Elo este que uma pequena minoria ainda consegue 

estabelecer, via atuação ~ movimentos sociais, vinculados à 

sociedade como um todo e aos partidos politicos;; .. , não se 

restringindo assim, apenas a movimentos de politica estudantil. 

Embora a Universidade ainda tema a participação dos 

estudantes, estes procuram retomar suas posições. No processo, o 

papel transfqrmador~~a vida social realiza sua plena função. É na 
. ~ 

atuação que se concretiza a capacidade de transformação da 

consciência e de desmascaramento das representações, moldadas 

ela ilusão. O estudante, assenhorando-se de um conhecimento 

elaborado, reconstruido, confronta o real com o ideal através da 

atividade reguladora da consciência, na mesma medida em que a 

constrói via atividade refletida da realidade. 

Isto posto, caberia enfatizar que apre~der é produzir, 

aprender é trabalhar, colocando esforço e intenção na produção 

de conhecimento dialeticamente construido com a ação; aprender é 

produzir a própria consciência enquant~ se constrói uma 

consciência social via conhecimento e ação. 

O processo de aprendizagem é essencialmente social, 

compartilhado. Tem caráter histórico e evolui com o grupo . Se 

aprendemos superficialmente ou apenas memorizando, reproduzimos. 

Se colocamos a busca do significado como primazia produ~os 

consciência. Se a este significado adicionarmos a participação 
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politica em n!veis de ação, produzimos consciência social. 

Diriam s então que à universidade cabe, e a n6s seus 

professores e administradores, favorecer ao estudante o ser 

sujeito de suas aprendizagens, construi-las como o fizeram 
't 

gerações passadas de estudantes, estimulando o 
t 

seu engajamento 

politico na dimensão da agão ~aciona!. 

Nessa construção, nos caberia também, como 

Habermas (1970), tornar con~tante a relação imanente 

disse 

entre a 

empresa do conhecimento e a empresa critica, p~ra que a 

Universidade fosse se não para todos, pelo menos para a grande 

maioria, o espaço da aprendizagem significativa e da produção da 

consci~ncia social, para que sua influ~ncia na sociedade passasse 

do mero reflexo à relação de troca. 
~ .. .. 

Pois afinal, o que a sociedade espera da Universidade? 

Para inserir-se e conviver com o "paradoxo" brasileiro, ' e suas 

diferentes formações sociais, a juventude deve ser habilitada 

pela Universidade com uma formação simultaneamente flexivel e 

objetiva para a resolução de situações diversas, suportada por 

conhecimento básico e generalizável a diferentes formas de 

aplicação. Na verdade o setor produtivo encarr~a-se de treinar 

as habilidades especificas para _as suas nedessid~des de forma 

mais direcionada. Deste modo, a tarefa da Universidade consiste 
. 

em promover aprendizagens significativas e habilitar 

profissionalmente, com competência, no dominio: 

a) das informações pertinentes; 

b) das habilidades básicas de pensamento: compreensão, 

formação de conceitos e resolução de -problemas; 

c) das habilidades extrafuncionais, ou , dos atributos 

éticos e de socialização inerentes ao compromisso profissional; 
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d) da i ' formação e da participação pol!tica. 

Quanto a este ~ltimo nivel, as tarefas não são de 

responsabilidade exclusiva dos professores e de seu ensino, mas 

da Univer~idade enquanto ihstit~ição ao mesmo tempo cientifica e 

social. Como tal cabe-lhe 'éstimular a participação do estudante 
r' 

nos órgãos colegiados e na atividade pol!tica estudantil; tornar 

constante a discussão das questõés pol!ticas do pais em n!vel de 
,. . 

informação científica e de racionalidade, visando à copstrução do 
.· .... 

consenso, agindo livre da dominação, ou seja, de 

democrática. 

maneira 

Considerar "o potencial politico" da jJiventude como 

existente, e passdvel de ser desenvolvido, ao que parece, faz 
~ .. 

parte desta tarefa, pois obrigatoriamente a juventude 

universitária será recrutada a assumir seu papel na sociedade, 

que pretendemos democrática. E, isso porque acreditamos que se ,. 
estas gerações de jovens agirem com consciância politica e social 

no dominio de sua ação intencional, a Universidade estará. fazendo 

a sua parte na construção de uma nova hegemonia, como alerta Luce 

(1989, P• 22): 

"Pelo compromisso da d~ocratização da sociedàde e da 
educação precisamos, reconhecendo a ambiguidade 
concreta do próprio proqesso politico e do sistema 
educacional, fazer um esforço para compreender os 
pressupostos e as propostas que sust.entam a educação 
enquanto instância de reforço, legitimação e 
perpetuação da situação dual e in!qua e a educação como 
espaço e instrumento da construção histórica de uma 
nova hegemonia." 

Como parte integrante da instituição, a nós, seus 

professores, cabe a politização dos conteúdos de ensin~, o 

exercicio da democracia em sala de aula, a realocação do 
-·~ 

~ . 
ens~no 

dentro da realidade social e, o que é mais importante, a 
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exigência do qu os alunos têm de melhor - o uso de suas 

capacidades criativas e do seu esforÇo, na busca da aprendizagem 

significativa. 
'(I 

Se a escola tradicionalmente ensinou a repetir, a 

memorizar e a reproduzir aa~ idéiaá dos outros, cabe-nos, junto 

com os estudantes, modificar este estado de coisas. Aprendamos 

com eles a produzir um ensino e uma aváliação relevantes, .. . 
motivadores e interessantes. Nesse sentido, conhecer a estrutura 

da matéria de ensino envolve um dominio de conhecimento em que, 

sobretudo, deve-se enfatizar o que realmente possui relevância -

os conceitos, · os principias e as relações significativas. De 

posse destes elem~ntos, deixemos aos estudantes a tarefa de . ~ .... 
completar e compartilhar informações, de buscarem evidências e 

' em grupos conexões com a realidade, através do estudo e de 

propostas socializadas e atraentes sob o ponto de vista 

pedagógico. 

Para novos estudos, ficaria aqui a indagação sobre a 

produção da consciência dos estudantes que no momento desta 

pesquisa estavam situados na dimensão 3, re~atados como o 

intelectual em proce~so de formação. Caberia elucidar melhor sua 
I ' . ~ 

posição face ao papel que assume o intelectual universitário 

(professor/pesquisador), modelo onde se reflete, na sociedade 
-~:~-

atual. Assim, conviria estabelecer melhor ' a .função da pesquisa, 

da ciência e da tecnologia no processo atual de desenvolvimento 

capitalista e da divisão entre trabalho "manual e intelectual" na 

sociedade, bem como, desvelar a politização deste intelectual, 

seu engajamento no partido politico e na possivel militância ., que 
.t;. 

o separa ou o une às demais classes sociais (Portantiero, 1988). 

Conviria também, entender melhor as relações do 
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intelectual em processo de ~ormação, com o mercado de trabalho, e 

repensar então se esta dimensão não seria uma fuga intencional 

deste mercado, por vezes inexistente, por vezes fechado. Valeria 

compreender também se a 'assunção politica, vista como lãbil, 

não esconde necessidades d~ manutenção de privilégios frente à 
<" , 

,. 

impossibilidade, resultante do modelo econ8mico, de ocupar 

posições na estrutura ocupacional. 

Conviria esclareé.er ainda se esta é uma posição de 

salvaguarda do status perdido ou realmente uma opção politica, 

uma opção de vida. 

I 
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Fontes: 

, TABELA 1.1 

Evolução das,;Matr!culas no Ensino Superior 
no Brasil~de 1907-1957 

( 
r 

; >-. 

Ane>~o 1 

------------------~-----------------------------------
ANO N'fJMERO DE 

INSTITUIÇOES 
N'fJMERO DE 

MATRICULAS 
-----------~------------------------------------------

1907 ,.. 25 5795 
1908 28 6735 
1909 29 7072 
1910 32 6903 
1911 33 ' 8281 
1912 50 8879 
1913/31 
1932 328 -21526 
1933 248 24166 
1934 251 26263 
1935 ~ 217 27501 .. 
1936 217 26732 
1937 213 25461 
1938 213 22300 ·. 
"1939 254 20017 
1940 258 19872 
1941 284 18974 
1942 299 21425 
1943 323 23786 
1944 
1945 325 23786 
1946 339 28464 
1947 354 ai"209 
1948 361 . ~"" 34544 
1949 382 37584 
1950 ~ 

J 
1951 
1952 296' 
1953 . ' 
1954 598 64645 
1955 72652 
1956 962 77604 
1957 1026 81991 

-------------------------------------------------------

ANUARIO ESTATISTICO DO BRASIL. Rio de Janeiro, 1927, 1940, 
1946, 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1953. ~ 



Fontes: 

TABELA 1.2 

Evolução das Matriculas do Ensino Superior 
no B~asil 1958/1988 

Anexo 2 

---------------------~-----~--------------------------t' 

ANO NVMERO DE NVMERO DE 
INSTITUIÇÕES MATRICULAS 

-------------------------------------------------------1958 1079 86365 
1959 ,. . 

1960 93202 
1961 1480 10158-1 
1962 107963 
1963 124214 
1964 142386 
1965 155771 
1966 180109 
1967 779 212882 
1968 278295 
1-969 • ~ · 346824 . 
1970 430473 
1971 619 561397 
1972 1336 476164 
1.973 1510 772800 
Í 974 835 937593 
1975 860 1068548 
1976 937 1096727 
1977 929 1159046 
1978 893 1225557 
1979 881 1311799 
1980 882 1337286 
1981 863 13927-28 
1982 878 . 120J468 
1983 868 .f-{1438992 
1984 \ 847 1399539 
1985 J 859 1367608 
1988 871 

ANUARIO ESTATISTICO DO BRASIL. Rio de Janeiro, 1958, 1960, 
1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1979, 1981, 1984, 1985, 1987, 1989. 



Anexo 3 

TABELA 2.1 

Distribuição das Matriculas de Ensino 
Superior da América Latina por Areas 

·'i de Estudo 

-----------------------------·-----------~--------------------

PAISES 

.... 

*AREAS DE CigNCIAS 
AGROPECUARIAS, 1 ExA
TAS E TECNOLOGICAS 

% 

** AREAS DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS, SA~DE, 
COMUNICAÇãO,FILOSOFICAS, 
PEDAGOGICAS, ARTISTICAS 
E OUTRAS 

% 

--------------------------------------------------------------' '\ ,.' 

Argentina 
Bol!via 
Brasil 
Colômbia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
Equador 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
México 
Nicarágua _,, 
Panamá 
Peru 
Porto Rico 
Rep. Dominicana 
Uruguai*** 
Venezuela 

X 

35.4 
32.6 
27.6 
32.8 
22.1 
37.3 
43.5 
28 
29.4 
24.7 
32.1 
41.7 
29.1 
25 
38.7 
27.7 
30.2 
31.8 
32.4 

31.5 

64.6 
67.4 
72.4 
67.2 
73.9 
62.7 
56.5 
72 

'70. 6 
75.3 
67.9 
58.3 
70.4 
75 
61.3 
72.3 
70.3 
75.8 
67.6 

·, ~--- ' 

--------------------------------------------~h~-----------

Fonte: ANUARIO 1986~ México, 1987. 

*Inclui as áreas de agronomia, veterinária, psicultura, zo
otecnia, florestal, oceanografia, biologia do mar, qu!mica, 
f!sica, matemática, biologia, geologia, meteorologia , 
mineralogia, geografia, arqui~êtupa, engenharias, 
hidrologia, estatística, agrimensão e desenho industrial. 

**Inclui as áreas de medicin~, odontologia, enfermagem , 
psicologia, farmácia, nutrição, economia, administração, 
contabilidade, atuariais, periodismo, comunicação, 
biblioteconomia, documentação, informática, arquivismo, 
sociologia, antropologia, direito, política e diplomacia. 

*** A fonte consultada não esclarece a diferença percentual 
encontrada. 



Anexo 4 

-------------~---------~------------------------------------PAIS 

CUBA 
Univ. de La Habana 

EQUADOR , 
Univ. Central del Ecuad~r 

Univ. Estatal de 
Guayaquil 

GUATEMALA 
Univ. de S. Carlos de 
Guatemala 

HAITI 
Université D'!tat D'Haiti 

MÉXICO 
Univ. Nac. Aut.( de México 
Univ. Aut. de Nu~vo Leon .. 
Univ. de Guadalajara 

NICARAGU~ 

ANO DE 
FUNDAÇAO 

1728 

1586 

1867 

1676 

1944 

1551 
1826 

1935 

Univ. Nac. Aut. de Nicarágua 1812 

PANAMA 
Univ. de Panamá 

PARAGUAI 
Univ. Cat. "Nuestra Senora 
de la Assunci6n" 

PERU 

1935 

? 

Univ. Nac. Mayo~de San Marcos 1551 

URUGUAI 
Univ. de la República 

VENEZUELA 
Univ. de Los Andes 
Univ. de Carabobo 

Univ. Central de Venezuela 
Univ. del Zulia 

1833 

1785 
1873 

1696 
'1891 

NUMERO DE 
ESTUDANTES 

1979 

29000 

(H)37079 
(M)14456 
(H)35059 
(M)24591 

(H)25797 
(M) 8487 

2820 

295.276 
(H){i5679 
(M)23181 

17000 

25050 

(H) 3573 
(M) 2842 ~--· "'.;ot! 

"' 23000 

(H)20050 
(M)16655 

22750 
(H)15839 
(M)18910 

50000 
27000 

NUMERO DE 
ESTUDANTES 

1985 

235.224 

280.594 

48.283 

6289 

1.199.120 

29001 

53057 

33203 

447300 

78221 

444450 

------------------------------------------------------------
Fontes: 

ANUARIO ESTATISTICO DE AMÉRICA LATINA E CARIBE. Náções 
Unidas, 1987. • 

INTERNATIONAL HANDBOOK OF UNIVERSITIES. Paris, 1980. 



ANEXO 5 

! 
INvENTARIO ~ DE ABORDAGENS DE ESTUDO 

Entwistle, 1979 e 1983. 

ORIENTAÇãO EABA Q SIGHIFI~ADO 

Abordagem profunda 

55-Em geral, dispendo muito esfor~o tentando entender coisas que 
inicialmente parecem dif!ceis. 

62-Frequentemente eu me v~jo questionando as coisas que ou~o em 
aula ou leio em livros. . .· 

~ 

77-Em geral eu me proponho a compreender em profundidade aquilo 
que me pedem para ler. 

64-Quando estou lidando com um novo tópico 
frequentemente me fa~o perguntas para as 
informa~ões poderiam me dar as respostas. 

Relacionamento de iaéias 

de um 
quais 

conte~do, 
as novas 

37-Tento relacionar as idéias de uma matéria com ~s outras, 
sempre que poss!vel. 

42-Necessito ler muito sobre um conte~do antes de estar pronto 
para colocar minhas idéias no papel. 

45-Para mim é importante esquematizar um novo assunto para ver 
como as minhas idéias se ajustam entre si. 

73-Ao tentar entender novas idéias freqüente,ente procuro 
relacioná-las com situaçOes de vida real as qua~s elas possam se 
aplicar. , 

I 

Uso de evidência 

~ 

60-Ao relatar trabalhos práticos gosto dé' colocar vários modos 
alternativos para a interpreta~ão dos achados. 

49-Sou normalmente cauteloso ao elaborar conclusões, a não ser 
que elas se apoiem em evidências claras. 

85-Quebra-cabe~as ou problemas me fascinam, em especial quando 
tenho de trabalhar com algum material para chegar a uma conclusão 
lógica. 

~ 

34-Quando estou lendo um artigo ou relatório de pesquisà, em 
geral examino as evidências cuidadosamente para verificar se a 
conclusão está justificada. 



Motivação intrins a 

76-Minha principal razão de estar aqui é que posso aprender mais 
sobre assuntos que realmente me interessam. 

'v'· 
71-Acho que o estudo de conteddos acadêmicos pode realmente ser 
atraente e prender'a aten~ão. ~ 

57-Uso 
sobre 
aula. 

boa parte do meu tempo livre procurando mais informaões 
assuntos interessantes que foram discutidos em sala de 

83-Penso que os temas academicos são tão interessantes 
gostaria de continuar a estudá-los, mesmo depois de terminar 

.. , .. curso. 

ORIENTACAO EABA A REPRODUÇAO 

Abordagem superficial 
\ 

que 
meu 

.: 
82-Professores parecem ter prazer em tornar verdades simples em 
verdades desnecessariamente complicadas. 

27-Dei-me canta que preciso me concentrar na memoriza~ão de uma 
boa parte daquilo que tenho que aprender. 

65-Quando estou lendo um livro tento memorizar fatos importantes 
que poderão ser dteis mais tarde. 

30-Para mim a melhor maneira de entender o significado de termos 
técnicos é lembrar as defini~ões dos livros-texto. 

~.~:""' 

88-Geralmente não tenho tempo para pensar nas i~}ica~ões daquilo 
que leio. 

l 

70-Frequantemente vêrifico que li coisas sem ter tido chance de 
realmente entendê-las. 

Centrado no conteddo 

66-Gosto de ser informado sobre o que deve ser feito em 
relatórios e em outros trabalhos escritos. 

58-Prefiro disciplinas claramente estruturadas e bem organizadas. 

54-Minha tendência é ler muito pouco além do que é exigido 
realizar os trabalhos acadêmicos. 

para 



Medo do fracassao 

43-A pressão continua dos trabalhos escritos, dos prazos e da 
competi9ão, frequentemente me deixam tenso e deprimido. 

28-Fico em pânico quando não sei responder logo a primeira 
questão de uma prova. 

( 

86-Ter de falar, apresentar trabalho em aula, é uma verdadeira 
"prova de fogo" para mim. · · 

Motivação extr!nseca ~ · 

63-Escolhi meu curso atual principalmente porque mais tarde ele 
me dará uma chance de um emprego realmente bom. 

56-A principal razão de eu estar neste curso é que isto me 
ajudara' a conseguir um emprego melhor. 

39-Geralmente escolpo as disciplinas ·mais pela maneira pela qual 
elas se ajustam a um plano de carreira do que em fun9ão de meus 
próprios interesses : 

80-De fato estou mais interessado no diploma que obterei aqui do 
que nas disc~plinas que estou fazendo. 

ORIENTAÇAO EARà A REALIZAÇãO 

Abordagem estratégica 

_ .. 

52-As vezes os professores indicam o que pode cair nos 
assim estudo apenas estes tópicos indicados. ~ 

exames, 

47-Quando estou f azendo um trabalho, tento ter em mente 
exatamente o que aquele professor em especial parece querer. 

40-Se as condi9ões para estudar • não me parecem favoráveis 
geralmente fa9o alguma coisa para mudá-las _• r · 

74-De uma forma ou de outra tento conseguir os livros que preciso 
para estudar. 

Método de estudo desorganizado 

59-Acho dif!cil organizar de modo mais efetivo o meu tempo de 
estudo. 

31-Meu hábito de deixar o trabalho para depois faz com 
tenha muito mais coisas para fazer no fim do semestre. 

quê eu 
~-



79-As distrat;ões fazem co~ que um trabalho mais efetivo seja 
difícil à noite. 

1 
53-Sou um tanto lento para comet;ar um trabalho à noite. 

Atitudes negativas para o''iestudo 

32-Frequentemente me questi'Qno sob.re se o trabalho que fat;o neste 
curso é realmente válido. · 

67-A continuat;ão de minha educat;ão foi alguma coisa que me 
aconteceu mais do que algo sue eu realmente desejasse. 

75-Quando olho para trás algumas vezes me admiro porque decidi 
fazer este curso. 

35-Certamente desejo passar nas próximas provas, mas não faz 
muita diferent;a se somente passar "de raspão". 

Motivat;ão para a realizat;ão 
~ ' 

50-Eu me divirto com a competit;ão: acho-a estimulante. 

48-E importante para mim fazer tudo realmente bem 
disciplinas que estou cursando. 

nestas 

26-E importante para mim fazer as coisas melhor do que os meus 
colegas. 

81-Detesto admitir um fracasso, mesmo em assuntos banais. 

ESTILOS E PATOLOGIAS 

Aprendizagem de ComPreensão I Bolista 

69-As idéias dos livros frequentemente me conduzem a fazer longas 
cadeias de pensamento, apenas vagamente rel~cionadas com o que eu 
li. < 

51-Ao tentar entender uma idéia complicada, de inicio deixo minha 
·imaginat;ão divagar livremente mesmo que não paret;a estar muito 
próximo de uma solut;ão. 

87-Gosto de trabalhar ao redor de minhas idéias, mesmo que elas 
não me levem muito longe. 



46-Seguidamente ~uando es~ou lendo livros, as idéias que formo 
produzem imagens tão nitidas que, algumas vezes, parecem ter vida 
própia. 

Globetrotting/Superficialismo 
':( 

61-Ainda que tenha uma bo~idéia ger~l sobre muitas coisas, meu 
conhecimento de detalhes é '. bastante fraco. 

' 

33-Ao tentar entender tópicos novos, freqüentemnte explico-os 
para mim mesmo de uma forma que as outras pessoas parecem não 
acompanhar. ,.. . 

44-Muitas vezes sou criticado por introduzir material ,Jrrelevante 
em relatórios ou outros trabalhos. 

78-Parec;:o ser um pouco apressado em tirar conclusões, sem esperar 
ou considerar todas as evidências. 

Aprendizagem de Op
1
f!rac;:ão I Serialista 

41-De modo geral prefiro trabalhar cada parte de um problema ou 
tópico de estudo ordenadamente, elaborando um de cada vez. 

29-Prefiro seguir abordagens de problemas que estejam 
comprovadas, ao invés de arriscar com idéias mais arrojadas. 

68-Acho melhor comec;:ar direto com detalhes de um novo tópico e a 
partir dai construir um quadro de referência. 

72-Acho que é importante examinar os problemas de modo racional e 
lógico sem fazer saltos ou considerac;:ões intuitivas·~· 

~· 

Imprevidência 
J 

84-Apesar de geralmente lembrar fatos e detalhes, acho dificil 
ajustá-los ao mesmo tempo a um quadro geral de referência. 

89-Acho dificil seguir uma pista ao trabct.Íhar· dom um problema: 
prefiro seguir cada linha de pensamento tão longe quanto ela 
possa ir. 

36-Professores parecem desejar que eu seja mais criativo ao fazer 
uso de_minhas próprias idéias. 

38-Tenho uma tendência a lembrar as coisas melhor se me concentro 
na ordem em que elas me foram apresentadas pelo professor. 



OUTROS 

*Memória 

90-Uma novidade, um estimulo trazido pelo professor parece que me 
ajudam a "guardar" melhor,p assunto estudado. 

93-A maior parte dos assuntqs àprendidos em aula são esquecidos 
para sempre. 

95-Lembro melhor de um assunto quando ele me é exigido com 
frequência. 

97-Um comentário negativo~do professor sobre um tema exposto 
parece dificultar sua retenção na memória. 

100-Lembro melhor de um assunto quando consigo organizá-lo em um 
todo, quando consigo ligá-lo com temas anteriores. 

**Sociabilidade/Participa9ão 

' 91-Gosto de éstar pq~ dentro das coisas~ se algo está acontecendo 
quero estar lá. 

92-Eu acredito em participar ativamente de associações e grêmios. 

**Internalidade 

94-Um dos principais propósitos na vida é estabelecer minha 
própria filosofia e valores e então, viver de acordo com eles. 

98-Eu tenho de ter certeza de alguma coisa em minha ~~rópria mente 
antes de aceitá-la como sendo válida ou verdadei~. 

**Externalidade 

96-E certo que os estudantes ataquem pontos 
convencionais e arraigados da sociedade. < ..... 

de vista 

99-0s estudantes deveriam estar ~ frente na proposição de 
alternativas radicais para valores sociais e morais aceitos. 

*Os itens 90,93,95,97 e 100 foram acrescidos, com o apoio em 
Izquierdo (1987), ao Inventário de Abordagens de Estudo. 

**Os itens 91,92,94,98,96 e 99 fizeram parte da primeira v~são 
do "Approaches to Learning Inventory" , ano de 1979, Lanc~ster . 
Inventory. 
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( 

Est~ ~ um convite para reflexiD scbre suas prEprias 

abordagens de estudo, sobre seus estilos de aprendizagem. Conhe
cer os seus modos de a~render e os dos estudantes u~tversitirios 
em geral constitui-se no otjetivo desta pesquisa. Por isso, sua 
participação neste estudo ~ de fundamental impcrtãncia. Tcdas as 
respcstas que voe~ der ao "Inventârio de Abordagens de Estud0"sio 1 

.. d . . t:" • - - • c~nt1 enc1a1s. ~ste 1n~trumE~to nao contem respostas certes ou er 
radas. Tarnb~rn, não s~râ usado para avaliação. Seu uso seri excl~-

sivo rara fins de p~~quisa. 

Obr,gada por sua colaboração~ 

Dda. Denise 
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1. INFORMAÇOES PES DAIS 

N~mero de matrlcula: Data de nascimento: 

Sexo: ( )f·i { )F Estado ~ivil: { )Solt { )Cas { )Div Idade: 

Curso: 
----------~------~~··~------(' 

Disciplinas que esti cursand6: 

• NfimEro total de criditos que ji cursou: 

Semestre: 

Opç~o pelo atual curso no vestibular: ( )1~ opçao { )2~ opçao 

Colocação no vestibular: -No curso 

Participdção em 6rg~os da universiaade, como por ex~mp~0: Ci~~t~r~o 

Acad~mico, Represcn~~çio Discente em Colegiado, Departam~nto, etc. ) 
~ ~ 

rirgão: Cargo: ----------------------; 
., Trabalha: ( ) Sim 

• Que tipo de aiuno 

( ) r~ ã o 
·~ -~ 

voce j~a sei"? 

--------------------------

Q~e tipo de aluno seus profo~sorcs julgam que voe~~~ 

---- - -----:------------------------------
J 

2. !NSTRUÇlJES GEl'U1IS 

O InventErio ~obre Abordage~s de Estudo tem a finalidade ' 

cia coletdr inforru~ç:~s ~obre us modos de e~tud~r e os e~ti1cs d~ ~pr~n 
-~ 

der rlvs alunos do 39 grau. Ca~a questão esti formulada de maôeira a1 

possibilitar a aprêe~são daquele modo particular de e~tudo ~que vocc 
normalmente usa. Per isso, ao responder is proposiç5es pro! urc situa r 
-se claramente naquelas que melhor descrevem o que voe~ realmente faz , 
ou valoriza ao estudar. Procure, ainda, r~sponder tendo em vista cj 

curso e as di~ciplinas que voei faz atualmente. 



INVENTnR O SOBRE ABORDAGENS DE ESTUDO: 
J~ o e 1 E n t w i s t 1 e , 1 9 8 3 

~s ) 
s i m rl ã o vez e 

1. E importante para mim faze~ as coisas melhor do que os 
meus colegas. , ( ) 

(J) DE:·i -me conta que/prec.i so ue · çc:1ccntre.r na memorização 
cJ c um a boa p a ~-· te d a q u i1 o q iH~ 'r t c n h o C) u e a p r e n de r • ( ) 

@. Fico em pinico quando n~o sei responder logo a prime! 
ra questão de uma prova. { ) 

4. Prefiro seguir abordagens d~-problemas q~e estejam com 
proval!as, ao in ·...-~s de arrisc:1r co:r. id'Giss m?.is arroja':' 
das. , ( ) 

'· ·~.~ 

5. P~ra mim a melhor maneira de entender o sianific~do de 
t C r m G S t (\C 11 i C O S e 1 em b r a I' a S d C f i n i Ç Õ e S dOS 'I Í V r O S - te X 
to. - -· ( ) 

6. N~u h~bito de deixar o tra~alho p~ra depJis faz com 
c;::e t=u tenha liiUito r.w.is co-isas par.:l fazer no fim do se 
rr.~stre. 

7 • F ;· e =i n c n t c !J;; n t ~ rr· e q li·~ ::; t 1 o ~ o s c ~ ;"' ~ s e o t r a b a 1 h o, q i.! e f a 
ço neste curso ~ re2~ru~nte v~li~o. · 

8. Ao tentar entender t5picos novos, frn~~~~tenette expli 
c0-o:: ??l~.J m,~;:1 mc-=ro de u:na. forme f;!!f-! as Gt.;tras pcs-
~oas pdrecem não ~ccopanhar. 

G • Q in ~ c o e s t c u 1 e n d ~) li n a r -;~ 1 9 .:; , t.; r;, 1 i v r o o u r c 1 ã t :) I' ·l ~ rl e 
pr.::::qv·lsJs em ~Qt··a1 E~Xd~nin:) 2s c\:-ide;1cias c;iidacios.:.men
te para verificar SL a conclu~~a esti ju~tificuda. GJ ~e!"'tc::m~nte/~c~s~j') piJZ~.;ar nas pl··5x~:;;;.:.s p~~cvas, _mas nao 
t<::z mt:lta d~·í·crc~ça se somerte p~: SSd1'" ·'ae r·aspac.•1

• o. rrof~ssor2s pa~e:e~ ~~sejar ~~e e~ seja mais ctiati~o ..... - . ~::-
a o f éi. z ~r u s o G e n~ i n h õ s p r o p r· ·í a:; i dE i a z, • .. _ 

.ji:f 

l 2 • T e n t o r e 1 a c 1 o r: a i" a s t i ~~ c i a s cl ~ u ma rr: ;:\ te r i a c o m a· s d e o u 
tr~S, semp~e que rG~S1Ve1. ~ 

13. Tenho 11ma tcnd~ncia a ler.lbr(lr as ·coisas mr.Hro)~ s~ me 
con~entr-o na cn!c:n em q:.;e elas m;;; forau1 upresentadas 

( ) 

) 

( } 

( ) 

( } 

( ) 

( ) 

( ) 

( } 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

) 

( ) 

( ) l 

( ) ~ 

l 

( 

( } 
, 

( l 

( ) 
' 

{ : 
( 
\ 

( . 

( 

pelo professor. · ( ) ( ) ( ; 
l 4 • GeralrnGnte escolho as 

m(' e -1 ... r:- <"-::: ' n,... (' \. Í\ r · .... - ,' . ad ~uu r·: ~-~wct~ 

q u e G m f L! :1 .; :i o ú e r,1 e u s ( ) ( ) { 

15. Se as cc~diç~~s pdr~ estudar n~o me p~recem favcrâveis 
gcra1oentc faço alg~ma coisa para mudâ-las. ( ) { ) { 

1 6 • De mo d o g e ;: a 1 p r(; f i r o t r a. b c. 1 b. ê. ;~ c ~I d a p é\ r te de -l! m p r o -
blema ou t~pico ~e estudo ordenadurnente, elaborando um 
de caàa vez. 

Necessito ler ~uito sobre um cnntcijdo a~tes de estar 
P v- '"' n + ·· p a ·' a c o ~ o ,.... ..... , m -i ~ .._ :l ~ 1· c~ .-;. .. ; ":l c... 11 o p ~ o "" 1 .u ... u r 1 "'1.1: ........ ;> ·"'·. "·'. ·'-'; '=-. 

!1. !,');~e s s ~o c: c r: t 1 n u a d o s t r a b a l h o s e s c r i to s , d o s p· r a z os 
e da COil'::'2tíção, ft·eqtientemente me deixam tenso(a) e 
deprimido(a). 

Mu.itas vezes ~ou criticado por introdY!ir material ir
reievante em rela::ôrios cw o:.~tr~s trabalhos. 

( ) ( ) ( 

{ h· ( ) ( : 

{ ) ( ) ( 

( } ( ) ( 



1\s 
s1m Não Vez E 

~0. Para mim ~ irnport~nte esquematizar um nevo ass~nto pa 
ra ver como os têipicos se · l"elacionam efitre si. -

21. · seguidamente ouando estou l€nrlo livros, nS idéias que 
formo produze~ imag~ns ~~o n~tidils que, algumas ve-
Z0S, parecem ter vida pr6prin. 

4J Quando estou fazendo úm trabalho, tento ter em mente 
~ e>: a ta me n te o que a q l! e 1 e p ~o f e s s o r em e s p e c i a 1 par c c e 

querei". 
23. E importante pJ ra mim fa1er tudo realMente bem nestas 

di::;cipiir.as c; ue e,;tou CLirS.:lJldo. 

24. Sou normalrnanta cauteloso'~o elaborar c0nclusõ2s, 
n~o ser que elas se apoicrn em cvi~~ncias claras. 

25. Eu me div~rtc cem a competição: acho-n estimulante. 

26. Ao tentar entender uma id5ia co~plicada~ de in~cio . 

a 
'-· ... ~ .... 

( ) 

( ) 

{ ) 

( ) 

( } 

l } 

dc~ii. o mír:l;c. imnginação dívac;a.r 1ivreir.ent2 mesmo que 
nãu pareçct es~ar muito pr~x~mu de urna soluç~o. ( ) 

28. 
29. 

3 o •. 

As vezes, o~ profo3sores indicam o gu~ pod~ ~~ir nos 
exames, ass1m estfdO apenas estes tup1cos 1nct1c~d~s. ( } 

~ 
Sou ura tanto lc~nto.' Pt\ Y'u começar um tl'ilbalho ã' no·ite. ( ) 

Minha tend~ncia ~ 1er muito pouco ~l~m do 
~o para realizar os trab31ncs ~caj~m1cos. 
Em 9 e ~ ·a 1 , d i s p e n C. o m u i t o e s f ó I" ç o t C' !1 t. ;:u1 é o 
coisas que inicia!Gen~e parecem dif1ceis. 

que e exigj_ 
( ) 

entender 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

{ ) 
( ) 

{ ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( : 

{ 

( 

( l 

( : 
( ' 

( 1 

( : 
( : 
( . 

31. A princ~~al raz~0 de eu estar neste cu~s~ e que isto 
me ajudar~ a conseguir um emprego melhor. ( ) ( ) ( · 

~ 2 I l ~ 1'1 hiJ 0 '-' I" ,, '~ f· P ! ( ' f '' () 1 ! +- ;':> ~' J"! " 1 :f \! •~ p r )" ' 1" r " .f, ;:". f. d 0 m, a i S i Í1 -..., • U - U • l •. -· f ._, .._ \,i V ~~ .. . \- L,. . .- • t! ~~ V l ., I - .... - V ~.,i. - I 

forreaçõss s0~re assu~tcs interessantes q~e foram dis-
cu-cidÕs em sala de auL1. ( ) ( ) ( ; 

~" 

3 3 • P 1A e ·í-· i r o à i s c-i p ·1 i n as c., a rã r.K: n te e s t r u tu r a das e bem "1:> , .. -
• l ... ·.""'. g e1 n 1 z a Ci a s • ... ) ( . ( ) 

34. Acho diflcil organizar de medo mais 
po de estud~. ' ( )· ( 

35. Ao relatar trabalh~s prãticos gosto de co~ocar v~rios 
modos alternativos para a interpretação dos achados. ( ) ( ) ( 

3 6 • A i n d a c: u e te r. h'~ t; m c. boa i d-;: i a g 2 r 0 1 ~ o b r .e· lilll i ,tas c o i -
sc.s, meu conhecimento de detalhes ê bastânte f~·aco. () () ( 1 

37. Frcqtlentemer.te eu m·2 vejo que:-~tionar.do as coisas que 
ouço em au1a ou lei;> em 1ivr·o!:. () {) ( 

38. Escolhi meu cursg atual principalmente porque mais 
tarde ele me dar~ uma chance de um emvrego realmente 
bom. 

39. Quando estou lid;)ndo com um novo tôpir.o ele l!i.l conteú-
l ) 

do, freqUentemente me faço pergunt~s p:ra as quais as ~ 

( ) ( 1 

novas infot·ma.;ões podem me óar as i"esposta::a. ( ) '\!-· ( ) ( 

40. Quündo estou lendo tento mem0rizar fatos importantes 
que poderio ser üteis mais tarde. { ) ( ) { 1 

41. Gosto de sar informado sobr~ o ouo deve ser feito em 
relatErios e em- outros trabalhei escritos. . ( ) ( ) ( ' 

42. A continuaç~o de minha cducaç~o foi algurnd coisa que 
me aconteceu mais do que algo que eu realmente dese-
jasse. · ( } ( ) { 

- ------



43. Acho melhor comecar direto com os detalhes de um novo 

~s 
Sim Não Vezes 

t~pico_e a parti~ dal construir um esqu2ma geral de 
· referencia. { ) ( ) ( ) 

44. i\s i dei as dos livros frcq~1e:-~tzmente me conduzem a f a-
zer longas c~deias d;; p c n ~ n r!,e n to , apenas vagamente r e 
la.cionadas 1 i : ( -com o que €li 

f • 

45. Frcqücr.temcnte 
entei1de-las. 

verif!co que· 1 i coisas sem realmente 

45. Acho qll~ o estudo de conte:Üdos acad~micos pode real-
mente ser t~traentc e pn:nde..r a a tertç~o. 

4 7 • A c h 0 q :..i e e i r~: p o r ta w:: 2 c X a m ·i n 3 t o$ p r c b 1 em(', s de m ;) do 
rac~ana1 e l~gico sem fazer saltos ou consideraç5es 
i ntt:i t·i v~s. 

48. 

49. 

50. 

51. 

53. 

54 . 

55. 

58. 

59. 

Ac tentnr entender novas id~1a5, fre~U~ntementc 
ro r2"i~.:ic;-:n-1a;; com situações da vida real as 
elas possam se apl~car. 

PY'OCU 

quais 

De un:a foi'ma c~J de ot:tra tento cor.seg:.:.i :A os 1 i vros ~ 
q r J i.l p "e ~ .: "Q I) • ""';:> O~~ ' f d :"1 r -.:\;; f 1..,.lw &úl"-" \..•tl.o\.. u • 

• O t! a :: d o o 1 h o p : 1~ a t trá s ?. 1 s u ::1.:1 s v 12 z e :; m e a C: m i r o ' p o r c; u e 
deci~i faz~r este c~;so. 
Minh~ princi~al raz~c de estar aqui ~ que p0sso apren 
de;A mê.i2 s o-: r2 a.:;suntos qtH: rc ;;lr.;e~lte rn~ in-l:f!rc~ ~sam.-

E r.1 g ·~ ~· ~ 1 c u me p r o ii o r: h o a c o iii p r e e n d ~; r e m p r o f :l n d i d ::i d e 
aquilo que me pedem p~ra ler. 
fl '-' ·~e- ,.. o (; ·-=" r 'r ~, .... r. ': - ,.., ··. :1 .... ~o ~ '~ a ,.J ·1 em t -,· ,. '> ,. c -· "" - -, u r: -ü C· s 
• \,A • "-! ... ' ~ u: i l t iJ .,., - \... v (... ;- . - .") - . .l ~ i J f '· · ' ~ v t. \,.. - ' 

s c r. r e s per <J ,. o~~ c c n s i 0 C' ~· ;:;. r· to ..:: a s a $ e v i ú ::~ n :: i a s • 

As ~ist~P~~~s f~:oM r~n a~e um tr6b ~ lho mais efetivo 
seja ti ·i f1 (; 1 í à n ~>1 t c. · 

D e f " t o e $ t c u ;n a i s i n t ? r e s s a d o n o G i p 1 o r:~ il q u e o b t e 'f'~ i 
aqui ao que nas disciplinas que estGu f~z2~do. 

Detesto admitir um' fl·J::asso, mes~to em assui:tos ban_ais. 

Pr ;Jfessorcs P·::lrecem te)~ pn:ZGI~ er:~ trq·nar vç:;rdaé2s sim 
p1es em ve.~daC:t:s d~~sn2cr::~s ~u· íamcnte c,:;;r,p"iicudas. -

Penso que os te~as cca~~mic's 5io tgo intere~santes 
qt!e gcstat·ia de c~. ;'"ltir.uar u estud~:-1os, m~-smo depois 
de ten1inar me~ cm~sa. 
Apesar de çera1mente lembr~r fatos e detalhes, acho 
qitJcq e.nquadrâ-1os nos temas g~rais que estou estu-
Gà:~d ·ó ·~ 1 ' . . ,..: , • • ·oi : w ·• 0 ·I.> ~ 

60. Quebra-cabeças ou pr~bl2ma~ me f~s~inam, em especial 

@. 
62. 

63. 

64. 

q u a n do te n h o d e t r a b a 1 h a r c o ii1 a i g ~:r. r.1 a t \.: r i a 1 p a r a c h~ 
gar a uma conclusâo lõgica. 
Ter de falar, apresentar tr3ba1ho em aula, e uma ver
dadeira "p·ova de fogo 11 pera ruim. 
Gosto de trabalhar ao redor de minh~s prEprias id~ias, 
mesmo que eles não me levem m~itü longe. 
Geraloente, n~o pe~so nas i~plicaç~es daquilo que leio 
Acho dif1cil trabalh~r ordcnadame'lt.e na solução de um 
problema ou tEpica de estu~c: prc~iro :e~uir.cada li
nha de pensamento tão longe qua~to ela possa me levar. 

( ) ( ) 

{ ) ( ) 

( } ( ) 

{ ) { ) 
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..,. 

( t-
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( ) 
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( ) 
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.. 

i\s 
Sim Não Vezc 

66. 

6 7 • 

6~ 

69. 

7 o. 

71. 

UQa novidade, um estlmulo t rJzido p~lo professor pare~ 
ce que me ajudam a "g::ardar" rr.;;:;l-hJr o assunto estudado. { ) 

Gosto de estar por de~t~o das coisas; se algo esti 
acontecendo quero estar li. ( ) 
Eu acredito em participar ativamente de associações e 
gr~mios. ( ) 
A maior parte dos assuntos aprendidos em aula são es-
quecidos para sempre. ( ) 

'\. ·~., 

Um de meus pri~ripais prop5sitos na vida e estabelecer 
minha prEp~ia filosofia e va~cres e então~ viver de 
acordo cor.1 e1es. 
Lembro melhor de um assunto quando ele rne ~ exigido 
com freqüê:1ci a. 
r certo que os est~d~ntes at2quern pnntas de vista 
vencionais e arraia~dcs da socied~de. - ~ 

~. 

Um co~entârio nPgativ0 da professor sobre um tema 
posto põ.rece d·ifícu1tar sua :--r;;tenção i'a r.:ewõria. 

con-

ex-

( ) 

( ) 

( \ 
J 

( ) 

73. Eu ten~c de ter certeza de a1Q~~a co~s~ em mi~ha pro-

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( } 

p r i a me n te a1f; te s de a c E i t ·à - l a - c ú :r: J s t.~ n c o v á. í i d a o '..i v e r 
áadeira. ) ( ) 

74. Os estudantes deveri~m estar a frente na proposição de 
altern~tivas radicais par~ va1ores sociais e morais 
aceitos. 

75. Lembro melhor de u~ a~sunto quandc co~sigo 
am ~~~todo, ligando-o com temas anteriores. 

l 
I 

organizâ-lo 

"";;f 

·• 

( ) ( ) 

) ( ) 

• 

( ) 

( ) 

{ ) 

{ } 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( } 

( ) 



CATEGORIAS DE ORIENTAÇAO DE ESTUDO 

FATOR 1 

Orientação Superficial 

m1mero 
variével descrição 

Anexo 7 

peso 

82 Professores parecem ter prazer em tornar 43561 
verdades simples em verdades desnecessariamente 
complicadas 

78 Pareço ser um pouco apressado em tirar conclusões 42545 
79 As distrações fazem com que um trabalho mais 42246 

efetivo seja dif!cil à noite 
43 A pressão continua dos trabalhos escritos, dos 35613 

prazos e da competição me deixam tenso e deprimido 
69 As idéias do~ livros frequentemente conduzem a 34847 

fazer longas c~deias de pensamento ' 
70 Frequentemente' verifico que li coisas sem ter 34794 

tido a chance de realmente entendê-las 
53 Sou um tanto lento para começar um trabalho à 33771 

noite 
84 Apesar de geralmente lembrar fatos e detalhes 30998 

acho dif!cil ajustA-los ao mesmo tempo a um quadro 
geral de referência 

31 Meu hAbito de deixar o trabalho para depois faz 30873 
com que eu tenha muitas coisas para fazer na 
última hora 

32 Frequentemente me questiono se o trabalho que 29399 
faço neste curso é vAlido ~ 

87 Gosto de trabalhar ao redor de minhas pr6prrcis 28762 
idéias, mesmo que elas não me levem muito' .tYonge 

88 Geralmente nãp tenho tempo para pen.sar nas 28499 
implicações dâquilo que leio 

59 Acho dif!cil organizar de modo mais efetivo o 28357 
meu tempo de estudo 

81 Detesto admitir um fracasso, mesmo em assuntos 28347 
banais 

51 Ao tentar entender uma idéia compltbada deixo 27373 
minha imaginação divagar livremente para começar, 
mesmo se não pareço estar muito próximo de uma 
solução ~ 

89 Acho dif!cil seguir uma pista, prefiro seguir 26837 
cada linha de pensamento tão longe quanto ela 
possa me levar 

68 Acho melhor começar direto com os detalhes de um 25432 
novo t6pico e a partir da! construir um quadro de 
referência ~ 



FATOR 2 

Orientação para o Significado 

ndmero da 
variAvel 

{ 

I 

descrição peso 

48 

77 

34 

40 

71 

37 

64 

74 

73 

62 

83 

60 

45 

85 

É importante para mim fazer tudo realmente bem 46664 
nestas disciplinas qué estou cursando 
Em geral eu me proponho a compreender e~ 45909 
profundidade aquilo que me pedem para ler 
Quando estou lendo um artigo ou relatório de 41742 
pesquisa, em geral examino as evid~ncias 
cuidadosamente para verificar se a conclusão está 
justificada 
Se as condições para estudar não me parecem 41715 
boas, geralmente faço algo para mudá-las 
Acho que o e~tudo de conteddos acad~micos pode 40179 
realmente ser ··atraente e prender a aten9ão · 
Tento relacionar as idéias de uma matérJ.a com as 38852 
de outras, sempre que possivel 
Quando estou lidando com um novo tópico de um 35976 
conteú8o, frequentemente me faço perguntas para 
as quais as novas informações poderiam dar as 
respostas 
De uma forma ou de outra tento conseguir os 35060 
livros que preciso para estudar 
Ao tentar entender nosvas idéias, frequentemente 32930 
procuro relacioná-las com situações de vida real 
às quais elas possam se aplicar ~ 
Frequentemente eu me vejo questionando as coisas 32584 
que ouço em aula ou leio nos livros ~ 
Penso que os temas acad~micos são tão 30115 
interessantes ~ue gostaria de continuar a estudá-
los, mesmo depois de terminar meu curso 
Ao relatar trabalhos práticos gosto de colocar 28837 
vários modos alternativos para a interpretação 
dos achados 
Para mim é importante esquematizai um novo 27351 
assunto par ver como as idéias se ajustam entre 
si 
Quebra-cabeças ou problemas me fascinam, em 27351 
especial quando tenho de trabalhar com algum 
material par chegar a uma conclusão lógica 



FATOR 3 

Orientação para a Reprodução ' 

ntlmero 
vari4vel 

'li 
descrição ·~ peso 

61 Ainda que tenha uma bóa idéia geral sobre muitas 44635 
coisas, meu conhecimento de detalhe.s é bastante 
fraco 

42 Necessito ler muito sobre um contetldo ãntes de 37083 
estar pronto para col~éar minhas idéias no papel 

58 Prefiro disciplinas claramente estruturadas e ,. 34313 
bem organizadas '· 

49 Sou normalmente cauteloso ao elaborar conclusões 24925 
a não ser que elas se apoiem em evidências claras 

47 Quando estou fazendo um trabalho, tento ter em 24833 
mente exatamente o que aquele professor em 
especial parece querer 

38 Tenho uma tendência a lembrar as coisas melhor 24570 
se me concenro na ordem em que elas foram 
apresentadas p~lo professor ' 

FATOR 4 

Orientação para a profissionalização 

ntlmero 
variável descrição peso 

56 A principal razão de eu estar aqui neste c~rso é 59564 
que isto me ajbdarâ a conseguir um empre·go mel,_hor 

63 Escolhi o meu curso atual principalmente porque 54847 
mais tarde ele me dará. uma chance de um emprego 
realmente bom 

67 A continuação de minha educação foi alguma 44062 
coisa que me aconteceu mais do que ~go que eu 
realmente desejasse 

80 De fato estou mais interessado no diploma que 31085 
obterei aqui do que nas disciplinas que eu estou 
fazendo 

75 . Quando olho para trâs algumas vezes me admiro 27557 
porque decidi fazer esse curso 

54 Minha tendência é ler muito pouco além do que é 25673 
exigido para realizar trabalhos acadêmicos 

72 Acho que é importante examinar os problemas de 2510~ 
modo lógico e racional 



ROTEIRO DE ENTREVISTA 

-Propósitos da entrevista 

-Possibilidade de gravar a 
1
,entrevista 
j,\ 

-Perguntas - Orientações ge~~is : 

Como abordam as situações de aprendizagem propostas 
curr!culo formal": 

l-Comentários sobre o curso, ;.. departamento e universidade. 
~omo percebe a forma desejada de aprendizagem, ou seja,! 
avaliado? · '· ... , 

Anexo 8 

pelo 

3-0 que é aprender? 
4-Quais foram os bons 
fizeram diferença? Quais 
5-Como considera válido 
qu~? 

professores? Quais os professores . que 
foram as disciplinas "boas e inúteis"? 
aprender? Quando sabe que aprendeu? Por 

6-Que tipo de estudante voe~ se considera? 
7-Como aprende mais; na aula, escrevendo, lendo, lendo e ouvindo? 
8-Como realiza s eus exames, testes, trabalhos escritos, 
relatórios? Que notas obtém neles? Por qu~? 
9-Vai à biblioteca? Como estuda nos livros e artigos? 
lO-Qual foi o último livro que leu? O que entendeu? 
11-Quanto te~o da sua vida estuda/se envolve com a universidade? 
@ como se prepara para uma prova?fUm- trabalho esarito1 

Como os estudantes se representam - autoimagem/autoconceito e 
heteroimagem/heteroconceito: 

13-0 que é que mais aprende na universidade? 
~~prende mais dentro ou fora da sala de aula? 
~orno é visto pelos colegas e pelos professores'? N~~ala de aula 
prevalece a competição ou o coleguismo? ~ 
16-Como deve ser a universidade? ~ 
17-Houve.._ mudanças ,na sua vida depois que entrou na universidade? 
Que significado dá a ' estas aprendizagens? 

Como se dá a consci~ncia social no ~ntrelaçamento com a vida 
material do estudante, com seus limites de consci~ncia 
produzidos/superados por sua classe de origem, .9Qm sua inserção 
nos movimentos de transformação da sociedadé: 

18-Quais suas experi~ncias na vida c~munitária? 
19-Participa de grupos de ação politica/ comunitária/ feminista/ 
outros? De passeatas/ greves/ diretório/ assembléias? 
20-0 que aprende neles? 
21-Por que participa ou não participa? 

• 

22-0 que aprende na universidade tem a ver com a sociedade 
brasileira de hoje? 
23-0 estudante deve modificar a sociedade? Por qu~? Como? 
24-Como deve ser a sociedade? O que é transformar? 



Categorias de Autoimagem 
· (n•387) 

n. de 
ordem categoria 

01. 
02. 
03. 

04. 
os. 
06. 

07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 

Interessado. 
Esforçado. Aplicado. Dedicado. 
Médio. Razoâvel. Notá 7 •. Regular. Normal. Meio 
interessado. Não é exemplar. 
Bom. Bem. Boas notas. 
Responsâvel. Comprometido. Assiduo. Faz as atividades. 
Faz os trabalhos. ~ 
Depende da motivação. Quando o assunto é do meu 
interesse. 
Falta tempo. Dedicação parcial. 
Estudo o suficiente para passar. Pouco estudioso. 
Estudioso. 
Atento. Presta atenção. 
Aproveita o que aprende. 
Decepcionado • Acomodado. 
Procura fazer o melhor possível. Procura ter boas 
notas. ' 
Preguiçoso. Displ{cente. Relapso. 
Participante. 
Critico. Questionador. Contestador. 
Poderia ser melhor. Gostaria de estudar mais. 
Pouco part'icipante. 
Pouco organizado. Estuda na véspera. Deizxa acumular. 
Mediocre. Péssimo. 
Curioso. Uma boa dose de curiosi~ade pelo saber. 
Gosta de estudar. 
Acnmulo de disciplinas interfere. 
Lider. Tenta se sobressair. 
Inteligente. Com boa capacidade de compreensão. 
Pouco interessado 
Organizado. ~P 
Pouco assiduo. 
Quer se divertir . 
Não estudioso. 
Fora do padrão. 
Evita contato com os professores. · 
Competitivo. 
Conversador. 
Aluno em transição. 
Comportado. 
Um pouco imaturo. 
Desatento. Dificuldade para captar um assunto pela 
primeira vez. 

39. Não existem tipos de estudantes 

Anexo 9 

f 

61 
45 
51 

29 
27 

23 

15 
13 
11 
09 
09 
09 
08 

08 
07 
07 
06 
04 
04 
03 
03 
03 
03 
02 
02 
02 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

01 



Anexo 10 

n. de 
ordem 

' 
Categorias de Beteroimagem 

. (n=266) 

categorias 

l.Não sei. Sei lA. Nunca hôuve uma avaliação. Não 
idéia. Ainda não tive oportunidade de saber. Não 
responder por eles. Não imagino. Nunca perguntei. Não 
para pensar a respeito. Cada um julga de uma maneira. 

tenho 
posso 
parei 

f 

66 

2.Bom. Boas notàs.Um pouco superior. Muito bom. 38 

3.Médio. Razoável. Normal. Mais um aluno comum. ' ·Meio 36 
interessado. Mediano. Não foge à regra. Sem 
particularidades. Não muito brilhante. Relativamente bom. 

4. Interessado. Interessado em aprender. 30 

S.Não conhecem os alunos. Não podem julgar. Não sabem que eu 26 
existo. Um número eptre vàrios. Nunca me disseram. Não há 
convi vio suficiente para eles me julgarem. Os tprofessores 
não comentam. Não me conhecem. Aqui na universidade somos 
muitas vezes números. Duvido que algum professor tenha 
pensado a respeito. Me desprezam, bem como aos meus colegas. 
Acho que eles . não se interessam por isso, nem devem. Nem sei 
se eles saoem meu nome. Os professores s6 sabem que eu 
existo pelo meu número de matricula. 

6.Esforçado. Aplicado. Dedicado. 21 

?.Nunca perguntei. Não parei para pensar a respeito. Cada um 14 
julga de uma maneira. 

8.Responsável. 
Assiduo. 

Comprometido. Cumpre compromisso~. 
,f:{· 

~ 

9.Estudioso. Estuda para saber. 

lO.Pouco participante. 

!!.Participante. 

12.Inteligente. Criativo. 

13. Capaz. 

14.Relapso. Displicente. 

lS.Estuda estritamente o necessário. 

16.Alguém que entende ( o que é ensinado). 

~':' ... 
Pontual. 09 

06 

05 

04 

03 

02 

02 

02 

""02 
"' 



n. de 
ordem ca egoria f 

T7.Aluno com toda a disponibilidade para a disciplina (para 02 
estudar e pesquisar). Aluno que deve ter a vida voltada para 
a universidade, sem outros afazeres. 

18.Desinteressado. 02 

19.Colega, amiga, sempre pronta para ajudar. 01 

20.Radical. Precipitado. 

21.Algo além do que eu sou. 

22.Incapaz. 

.. . 

23.Não faz as provas como eles desejam. 

24.Pouco esforçado. 

25.Chato. 

26.Malandro. arriado. 

27.Irrespons~vel. 

28.Presta atenção em aula. 

29.Lider da turma 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 



ANEXO 11 

Hivel SOcio-Bcon6mico 

Pontuação conferida aos dados do questionârio: 

-N!vel de inst~ução pai - 6 pontos 
mãe - 6 pontos 

-Profissão pai - 5 pontos 
mãa - 5 pontos 

1 
2-
3-
4-
5-

- 5 pontos 
4 pontos 
3 pontos 
2 pontos 
1 ponto 

6- o pontos (dona de casa) 

Classificação: 

Fonte: · 

-Rend~ mensal - 11 pontos 

-Renda do estudante - 2 pontos 

0- se sustenta 
l-depende da familia, mas trabalha 
2-depende e não trabalha 

-Superior- 29 a 35 pontos 

-Médio Superior - 28 a 22 pontos 

-Mé'dio - 21 a 15 pontos 

-Médio ' Inferior - 14 a 8 pontos 

-Inferior - menos de 7 pontos 

GUIMARAES,B. 
candidatos 

& MOROSINI,M. Perfil s6cio-econ6mico 
ao concurso vestibular da UFRGS, 1978. 

dos 



Anexo 12 
QUADRO GERAL 

CURSO CODIGO ORIENTAÇOES POLITIZAÇAO CONCEITOS NIVEL SOCIO-ECONOMICO 

Sup sig Rep Pro f 1 2 3 4 5 A B c D E s MS - M ---,n I 
% % % % % % % % % 

F!sica 
1 o 100 57,1 37,5 X 25,00 32,25 16,12 16,12 9,67 24 
7 10,0 54,5 o 12,5 X 21,00 10,50 31,50 26,30 10,50 30 
8 30,0 54,5 71,4 25,0 X I 4,36 9,15 23,80 47,60 14,20 24 
3 40,0 90,9 71,4 25,0 X I 83,30 12,50 4,16 8 

média 20,0 74,9 49,9 
! 

25,0 .... 
Engenharia 

4 40,0 36,3 42,8 37,5 X 6,12 20,48 26,50 32,60 14,20 18 
6 20,0 72,7 71,4 12,5 X 79,41 17,61 2,90 ... 6 
2 20,0 54,5 42,8 50,0 X 15,50 35,50 44,40 4,40 27 
5 20,0 9,0 42,8 25,0 X 4,20 27,27 33,33 15,15 3,00 24 -

média 25,0 43,1 a"ga,~ 31,2 
.. .. 

Medicina 
12 40,0 9,0 71,4 12,5 X 34,20 42,10 18,42 5,26 25 

9 30,0 100,0 57,1 25,0 X 86,48 13,51 24 
10 30,0 63,6 14,2 25,0 X 50,00 38,80 3,70 3,70 3,70 25 
11 60,0 81,8 57,1 12,5 X i 25,00 55.50 19,40 \ -. 

~ 20 

média 40,0 63,6 49,9 18,7 

LETRAS 
24 50,0 90,9, 71,4 37,5 X 37,77 37,77 17,70 6,66 21 
22 20,0 72,7 28,5 12,5 X 30,76 53,80 12,80 - 2,56 26 
15 30,0 "'54,5 85,7 37,5 X 16,21 48,60 23,07 8,10 2,70 16 
23 50,0 27,2 57,1 12,5 X 19,35 41,90 29,00 6,45 3,20 22,5 

média 37,5 61,3 60,6 25,0 

ENFERMAGEM 
14 40 iQ 54,5 42,8 25,0 X 48,48 33,30 18,80 21 
18 20,0 45,0 85,7 37,5 X 26,60 46,60 26,60 10 
13 70,0 72,7 85,7 25,0 X 40,62 43,75 12,50 3,12 28 
19 20~0 72,7 57,1 1~,5 X 34,~7 37,50 25,00 3,12 24 

média 37i; 5 61 , 2 67 , 8 ~5 , 0 
PEDAGOGIA 

25,&1 17 10,0 63,6 28,5 X 67,50 27,50 5,00 11 
16 20,0 81,0 71,4 37,5 o X 43,90 36,58 12,19 2,43 4,87 20 
20 40,0 63,6 42,8 12,5 X 54,76 38,10 7,14 14,5 
21 10,0 63,6 57,1 50,0 X 34,22 52,63 7,89 2,63 2,63 20 

média 20,0 67,9 49,9 31,2 T 3 3 5 i o 3 


