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INTRODUÇÃO 

O objetivo primordial desta tese é conhecer o projeto de êxito dos estudantes e os 

motivos de escolha de carreira acadêmica dos alunos e alunas da (URI) Universidade 

Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, instituição particular de cunho 

comunitário e da (UFSM), Universidade Federal de Santa María, instituição pública 

federal, de estudos gratuitos para os alunos. 

Com este intuito procuramos realizar uma pesquisa tendo em vista conhecer e 

explicar os fatores ou componentes que incidem e condicionam as eleições da carreira 

universitária: habitus de classe, o quadro de valores, a motivação de logro, a auto-estima, 

atitudes e a valoração que os estudantes fazem dos estudos que realizam na universidade, 

procurando saber, se esta leva em conta as expectativas e aspirações de êxito na vida dos 

estudantes. 

Não há como entender o complexo processo educativo sem refletir sobre o papel e a 

influência que o professor tem na vida, nas escolhas, nas valoriações e decizões de futuro 

pessoal e profissional do aluno. Para tanto, precisamos conhecer o quadro de valores dos 

professores nas escolhas e na configuração do sistema de valores e na concepção de êxito 

dos estudantes. Com este intuito e, para obter uma visão mais abrangente dos fatores e 

dimensões que intervêm no complexo processo de escolha de carreira universitária, faz-se 

uma referência ao papel e influência de outros coletivos: pais, amigos, o Orientador 

Educacional, os meios de comunicação social, a mídia, e o papel das instituições 

educativas, a escola e, especialmente  o papel da universidade, isto é, se esta leva em conta 

as expectativas e aspirações de êxito na vida dos estudantes em sua sua filosofia educativa 

e de vida. 

As questões são complexas ainda mais tendo em conta que vivemos em tempo de 

grandes e velozes mujanças das sociedades novos e desiguais, como as latino-americanas, 

com profundas assimetrias sociais. Sociedades divididas e contraditórias e que estão em 

busca de seu caminho, de construção de um projeto de sociedade mais inclusiva e menos 

excludente no campo econômica, social e cultural.  

No campo cultural tal divisão se evidencia pela ínfima parcela de jovens que têm 

acesso à universidade, espaço hoje tido como fundamental e estratégico de buscar 
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realização pessoal e profissional ante um mundo globalizado, competitivo e seletivo e que 

tem o mercado como referência maior. 

A unviersidade, por sua vez, pouco tem mudado para constituir-se em espaço de 

construção de novoos referenciais de vida, de valores, incapaz de reinventar-se para 

responder aos novos desafios da formação da cidadania e da inclusão social, reafirmando 

os valores humanos e antropocêntricos contrapondo-se aos valores e critérios mercantis 

que levam colocam a universidade numa verdadeira encruzilhada: formar em princípios e 

valores acadêmicos ou qualificar indivíduos, performances, isto é, indivíduos úteis e 

rentávies, consumidores para o mercado, abdicando de sua secular missão e função 

educativa e formadora. Talvez o mairo problema da universidade seja a falta de uma 

definição clara de uma filosofia de vida a ser colocada como referência à uma juventude 

carente e desorientada de valoes  

Os valores do mundo adulto parece já não servirem mais, e, no entanto, ainda não 

têm sedimentado e conformado um novo quadro de valores ético-morais ante a sociedade 

mutante em crise como a atual. Procura-se, além de conhecer o projeto educativo, ou a 

filosofia de vida que a universidade coloca como referência e orientação aos alunos; 

averiguar sua pertinência, com as aspirações de êxito na vida dos estudantes. 

Neste sentido escolhemos como campo empírico da investigação alunos dos cursos 

de Pedagogia, Direito, Engenharia Civil e Administração que estão no primeiro ano do 

curso e alunos do último semestre ou concluintes, com o interesse de averiguar, por um 

lado, além dos motivos que os levaram a fazer suaus escolhas acadêmicas, se os alunos do 

último ano voltariam a fazer as mesmas escolhas feitas de quando iniciaram o curso. 

Isto nos dará a dimensão da influência dos professores e da instituição/universidade, 

na formação, aquisição e transmissão de valores aos estudantes, e isto nos irá mostrar que 

as concepções de êxito na vida e as correspondentes escolhas de carreira dos estudantes são 

ética e socialmente condicionadas. 

O estudo irá possibilitar estabelecer referenciais, ou seja, um quadro comparativo 

entre: as variáveis de ordem sócio-econômica e familiar e a valoração que os estudantes 

fazem da carreira e dos estudos realizam. 
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Para responder a este objetivo, optamos por fazer uma tese descritiva e explicativa. 

Por um lado precisamos conhecer através da opinião dos alunos a sua procedência: 

familiar, nível sócio-econômico, escolaridades dos pais. Porém, precisamos, também 

conhecer sua opinião sobre decisões concretas que adotam no processo de eleição de 

carreira, e indagar sobre as valorações que realizam das carreiras que elegeram, ou seja, 

conhecer e estabelecer o grau de coincidência entre suas expectativas iniciais e as que têm 

no momento de responder o questionário. 

Com esta informação temos um ponto de partida que nos ajuda a realizar uma 

espécie de esboço ou projeção dessas pessoas que elegem esta carreira, para obter uma 

explicação quanto às decisões e opiniões que os estudantes proporcionam sobre a eleição e 

valoração da carreira escolhida. Que valor os estudantes dão aos estudos que realizam 

frente a um mundo e sociedade cada vez orientada por valores do mercado, da 

concorrência, competição, da busca desenfreada e obsessiva pela fama e sucesso na vida.  

Discuto então, a visão de mundo dos jovens, suas aspirações e expectativas, seus 

anseios e motivações num mundo e sociedade em que os jovens estão desorientados, pois, 

já não aceitam mais os referenciais axiológicos, modos e estilos de vida dos adultos, mas 

que, por outro lado, ainda não têm claro o futuro pessoal e profissional. Com efeito, e, de 

forma cada vez mais precoce se colocam a grande questão: “o que vou ser na vida”?. 

Observa-se inclusive um certo desencanto e descrédito com os valores tradicionais e falta 

de clareza do projeto de vida a seguir. Isto é motivo de crise, de inversão e negação dos 

valores até então considerados válidos. 

Este quadro lança novos desafios que demandam um estudo aprofundado calcado em 

revisão bibliográfica de autores nacionais e internacioanis, visando obter uma visão 

atualizada e abrangente da temática, ancorado em fundamentação teórico e estudo empírico 

da realidade da formação dos estudantes em duas instituições distintas mas que guardam 

semelhanças pela sua natureza comunitárias, inseridas e comprometidas com projetos de 

desenvolvimento e com as transformações sociais sobretudo de sua área de atuação, 

imprimindo uma nova filosofia de vida aos sues alunos como protagonistas de cidadãos e 

profissionais. Põe-se em questão, assim, o quadro e os referenciais valorativos dos alunos e 

professores, bem como a missão e função da universidade.  
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O que nos leva a realizar uma triangulação: de um lado,conhecer os componentes ou 

dimensões que influem e codicionam a concepção de êxito dos estudantes e os motivos de 

escolha de carreira acadêmcia: Habitus, valores, motivações de logro, auto-estima; o papel 

do professor e a missão das instituições educativas, especialmente da universidade, na 

aquisição e transmissão de valores e atitudes dos estudantes. 

Os estudantes, com efeito, se perguntam se ainda vale a pena realizar um curso 

unversitário, obter um diploma, se há desemprego dos egressos, graduados ou formados? 

Enquanto, os professores são questionados e eles próprios colocam sob questão o valor e o 

significado de seu papel e função, se devem instruir ou formar em valores e atitudes e se 

estão preparados para estas novas exigências?  

Dentre as tensões e contradições postas à universidade nos dias atuais destaca-se a 

necessidade de formar em valores e princípios acadêmicos contrapondo-se à lógica 

mercantil, que permeia e condiciona a ação acadêmica e o projeto de êxito na vida dos 

estudantes. Busco assim problematizar o projeto de êxito na vida (não de qualquer êxito: 

material, economicista) dos estudantes, mas um projeto deontológico e antropocêntrico, 

contraponto ao que está posto pela sociedade tecnicista e pragmática desta pós-

modernidade. 

O papel dos professores neste processo não será algo central, assim, como a 

discussão do papel, missão e função da universidade, não constituindo temas centrais, mas 

são temas correlatos, imprescindíveis no conhecimento e na explicitação de uma temática 

tão complexa como a que nos propomos discutir com o intuito de buscar alternativas de 

uma formação mais adequada aos novos tempos e de futuro incerto. 

Neste sentido dá-se ênfase especial aos mecanismos de (re)produção do social no 

cultural, isto é, do capital social sobre o cultural, sobre o sistema escolar e universitário, 

cientes de que o futuro de êxito pessoal e profissional tem forte conotação com a formação 

obtida nesse nível de escolarização. 

Neste âmbito, existe, com efeito, uma crítica generalizada que aponta no sentido de 

que a universidade não estaria formando adequadamente os estudantes, o que explica, em 

parte, a desorientação e falta de motivação dos mesmos com relação às carreiras e estudos 
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que realizam e o futuro profissional que almejam, num contexto de céleres mudanças no 

próprio campo das profissões em que se observa forte mobilidade; com cursos mais 

valorizados como o caso das áreas do bacharelado: Direito, Engenharia e Administração e 

cursos menos valorizados e até em franca decadência e desprestígio como as Licenciaturas, 

as áreas huamnísticas e sociaisi, em geral e supervalorização das tecnologias, da 

informação e comunicação, além da área biomédica. 

Neste contexto, questiona-se o valor dos diplomas, se estes anida constituem garantia 

de sucesso na vida pessoal e social e garantia de êxito profissional. A educação em geral e 

a universidade em particular são questionadas no sentido de buscar respostas aos novos 

desafios (im)postos por uma economia globalizada de cunho neoliberal, que prioriza os 

valores do mercado, da competição, dos resultados, no sentido de cada indivíduo tornar-se 

um “winner”, um ganhador, exacerbando, dessa forma, os valores individualistas sobre o 

solidarismo e os valores humanos e transcendentais.  

Neste sentido, é incontornável a discussão do atual contexto e dinâmica social da 

atual sociedade caracterizada de “intranscendente”, dominada pela dimensão material e 

econômica, que está gerando um enorme vazio na vida dos indivíduos, pela falta de 

referenciais mais seguros levando a atual crise e negação dos valores e referenciais ético-

morais. 

São, portanto, muitos os desafios em jogo, quiçá o mais grave seja a questão 

axiológica, daí a necessidade de busca de um marco deontológico que oriente a formação 

acadêmica. Isto irá implicar a necessidade de rediscutir a filosofia educativa capaz de dar 

um norte, rumo e sentido de vida; como disse Vara Coomonte (1999), sem termos claro os 

princípios, a filosofia que orienta e ilumina nosso caminho, perdemos o rumo, o sentido, 

caímos num ativismo e rotina. Tudo isto nos levanta a suspeita se a universidade não estará 

hipotecando o futuro da juventude prometendo um mundo de inclusão ao qual já não pode 

mais garantir, ante a desvalorização dos diplomas e o deseprego entre os graduados. 

Sem dúvida, devemos registrar que são reduzidos os trabalhos e pesquisas neste 

campo, no Brasil e, sobretudo, neste enfoque, o que se torna além de necessário, urgente, 

ante o quadro de desorientação e insegurança em que se encontram os jovens e os próprios 

professores; na medida em que ambos, alunos e professores estão inseridos sendo 
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expressão do quadro de desorientação geral da sociedade. O que dá um caráter de 

originalidade de nossa tese. 

Somos conscientes de que o caráter de nossa tese é amplo, porém, tratamos de 

delimitá-lo dentro de nosso marco teórico de partida, a sager, queremos conhecer o ideal de 

êxito na vida e o motivo de eleições de carreira dos estudantes e alguns traços definidores 

de sua personalidade (interesses, motivações, auto-estima, valores e atitudes) que têm 

frente à vida e à universidade e o diploma que irão obter; se desejam apenas um diploma 

para vencer no mercado ou se esperam concretizar um projeto de vida, de realização 

pessoal, social e profissional.  

Como não existem respostas prontas e acabadas no campo das ciências humanas e 

sociais, porque o ser humano é sempre um ente em construção e a educação uma obra 

incacabada, nos colocamos na perspectiva de João Guimarães Rosa dizendo que “todos 

possuem a incerteza do que afirmam”. E parafraseando Charboneu, consideramos que esta 

curiosidade é mais do que um mero querer-saber, É um querer compreender, de quem 

interroga o mundo porque quer transformá-lo. Interroga os outros porque se propõe 

penetrar no mistério deles, a fim de ajudá-los a viver. E, no escopo desta investigação, 

conhecer o ideal de vida dos estudantes, que supomos, tenha originado os motivos de suas 

escolhas. 



ESTRUTURA DA TESE 





Quanto à estrutura da tese, esta consta de duas partes: Fundamentação teórico-

metodológica e Análise dos resultados. A seguir explicamos cada uma delas: 

A primeira consta de três capítulos. O Capítulo I que tem por título Formulação 

da investigação trata da seleção e relevância do tema, origem e problema da investigação, 

antecedentes do projeto de investigação, objetivos gerais e específicos, fazendo um breve 

recorrido aos antecedentes de que se nutre este trabalho, assim como o contexto em que 

emerge o estudo. 

No capítulo II intitulado Fatores condicionam as escolhas de carreira, tratamos 

de expor o nosso marco de referência. O capítulo está estruturado em torno os siguentes 

eixos norteadores: fatores ou motivos de eleição de carreira acadêmica, sentido do termo 

“êxito na vida”, explicação dos seus componentes, a motivação de logro, valores ético-

morais e atitudes, e auto-estima dos estudantes,  

Discute-se neste capítulo, o processo de socialização do indivíduo, com ênfase no 

processo de transmissão e aquisição de valores e atitudes; o papel social e cultural das 

instituições educativas, sobretudo, da universidade; os novos valores, (gênero e estilos de 

vida) da juventude no contexto e dinâmica da sociedade no seu âmbito mais amplo. 

A discusão dos valores entendidos como crenças e guias do comportamento do 

indivíduos na atual sociedade caracterizada por Giles Lipovetsky (1994) de 

“hipermoderna”, competitiva, hedonista e pragmática, a importância da auto-estima 

(positiva) como fator chave para o êxito na vida, este entedindo como a arte do “bem-

viver”, da realização pessoal, social e profissional. 

O trabalaho será de caráter mais descritivo e analítico, porém embasado na filosofia 

social e na ética, na medidada em que é a ética que trata não do que devemos mas do que o 

homem quer e pode fazer para tornar a vida mais humana e digna de ser vivida. Dá-se 

ênfase aos aspectos sócio-críticos na discussão dos temas. 

Capítulo III - A missão da Universidade e o papel do professor: seu papel função, 

fazendo uma breve referência à sua gênese e história marcada por tensões e contradições, e 

sobretudo , pelo caráter elitista procurando explicar as razões da distinta composição dos 

estudantes no universo acadêmico, prourando identificar os fatores que levam a 
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universidade a realizar a clivagem social e cultural reforçando valores do mercado, 

podendo entrar em contradição com os valores e aspirações manifestadas pelos estudantes 

levando à frustração ao invés da contribuir positivamente na construção de valores 

humanos e antropocênctrico, em visita da consecução do projeto de êxito, este, entendido 

como ideal de vida dos estudantes. 

No final deste capítulo fazemos uma retomada dos principais aspectos descritos e 

explicados que iremos ter em conta no desenvolvimento da segunda parte deste trabalho. 

A discussão será perpassada pelo olhar sobre a missão e a filosofia educativa e de 

vida da universidade, missão e função, isto é, se esta leva em conta as aspirações de êxito 

dos estudantes quanto à consecução de seu projeto de êxito na vida. À guisa de conclusão, 

recolhe-se as conclusões gerais extraídas do trabalho em conjunto, faz-se, também, 

referência às abordagens específicas de cada um dos estudos. 

Explica-se, aqui, a opinião, percepção e expectativas dos professores, seu projeto de 

êxito na vida pessoal e profissional, seus valores, bem como, sua concepção e filosofia 

educativa e de vida, função e papel de formadores das novas gerações, tendo em vista, 

preocupações com o futuro profissional, contrastando opiniões dos alunos e professores em 

vista da consecução do projeto de vida, motivo de eleições de estudos dos estudantes.  

Capítulo IV, Metodologia, que justifica o trabalho empírico, em que abordamos 

aspectos relacionados com a elaboração e validação dos instrumento de recolhida de dados, 

interpretação e análise da informação. Também decidimos incluir neste capítulo os 

supostos de partida da investigação ou hipóteses a serem testadas, comprovadas ou 

refutadas ao longo da exposição dos resultados. 

Capítulo V, Estudo Empírico, “Análise e discussão dos resultados das 

investigações”. dedicada à exposição e análise dos resultados e consta de dois capítulos, 

que por sua vez se subdividem em: descrição das tabelas dos questionários: alunos e 

professores (dados auto-biográficos, gênero, tipo de instituição, classe social, nível de 

escolarização dos país, estudos pregressos, motivos de escolha de curso, etc.), descrição e 

explicação de variância e correlações de Pearson, dos motivo de logro, auto-estima e 

motivos de escolha de carreira e escala de valores dos alunos.  
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Traça-se algumas correlações entre as variáveis e informações: opiniões e percepções 

de alunos do 1º e último ano, com os cursos escolhidos na amostra (Direito, Pedagogia, 

Engenharia Civil e Adminisitração de Empresas), motivos de escolha de carreira, 

escolaridade dos pais, escala de valores, motivação de logro e atuo-estima dos estudantes, 

averiguando se estes voltariam a escolher as mesmas carreiras de início do curso ou não.  





CAPÍTULO I  

FORMULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

CAMINHOS INVESTIGATIVOS:  





1.1 A seleção e relevância do tema 

A sociedade que se apresenta neste começo de milênio é uma sociedade globalizada, 

onde o desenvolvimento tecnológico e científico tem mudado paradigmas, valores, formas 

de pensar e viver. Em suma, alterou-se o “modus vivendi”dos indivíduos e da sociedade. 

Como exemplo desta transformação citam-se a tendência mundial de unificação dos 

mercados, tais como o Mercosul e o Mercado Comum Europeu, a globalização da 

economia, a busca constante de novos referenciais, a secularização desenfreada e o 

capitalismo exacerbado que cresce assustadoramente. 

A nova ordem mundial está regida por um mercado sem fronteiras, em que os 

acontecimentos relevantes de qualquer lugar do planeta influem na totalidade e no íntimo 

das pessoas. Nesta direção, o desenvolvimento das comunicações está conduzindo a um 

novo tipo de relações e de acesso à informação e ao conhecimento. 

A abertura dos mercados, a competitividade e o desenvolvimento tecnológico estão 

impulsionando o crescimento econômico, mas não existem garantias de que tais conquistas 

irão reduzir a gritante desigualdade e exclusão social e cultural da maioria de sua gente, 

sobretudo os jovens, desenhando um futuro incerto quanto à sua inclusão social e cultural. 

As mudanças em curso carregam anda muito do modelo epistemológico de ciência 

dominante baseada no modelo de racionalidade científico-técnico, instrumental em que o 

princípio do mercado adquiriu pujança sem precedentes levado ao extremo pelo credo 

neoliberal da competição, do individualismo, hedonismo, e da busca obsessiva do êxito e 

da fama baseada em valores materialistas. 

A expansão extensiva do mercado, como diz Santos (1995: 88) “corre paralela à sua 

expansão intensiva com a crescente diferenciação de produtos de consumo, promovendo a 

particularização dos gostos e o aumento das escolhas; finalmente, a mercadorização e a 

digitalização da informação abrem perspectivas quase infinitas à reprodução alargada do 

capital”  

Isto possibilita às empresas e à economia em geral, produzir mais com menos gente, 

o que estreita as perspectivas de vida e de futuro sobretudo dos jovens e inclusive dos 
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egressos da universidade, que apesar de altamente qualificados, têm dificuldades de se 

inserirem na sociedade e novo mundo laboral. 

Paradoxalmente, porém, o modo dominante de assegurar material e 

institucionalmente o aumento das escolhas faz com que, paralelamente ao aumento das 

escolhas, se assista à diminuição da capacidade de escolher. A lógica de dominação e de 

regulação imposta a nível mundial mantém intacto o seu caráter redutor e excludente, com 

o agravamento da injustiça social através do crescimento imparável e recíproco da 

concentração da riqueza e da exclusão social. 

Neste cenário a universidade é duplamente desafiada na sua missão e função secular 

de transmissão de uma cultura e da formação de novos quadros profissionais para um 

futuro incerto e imprevisível. Porém, a contradição maior da universidade reside na 

reivindicação da autonomia na definição dos valores e dos objetivos institucionais, frente à 

submissão crescente à critérios de eficácia e de produtividade de origem e natureza 

empresarial orientadas por objetivos materiais de lucro e da necessidade de cada indivíduo 

tornar-se um “winner”, um ganhador, alcançando sucesso e fama. Alcançar fama passa a 

ser o novo padrão de vida e de valorização.  

A universidade sente-se assim duplamente desafiada, de um lado, pelos valores e 

exigências do mercado e, de outro, pelo Estado. No caso brasileiro, pela Reforma do 

Estado iniciada na década de 80 em que certos setores deixaram de ser Serviços exclusivos 

do Estado, (habitação, saúde, entre eles a educação), dentre eles, o ensino superior, este 

considerado não mais um bem público, dever do Estado e de direito do cidadão, tornando-

se um bem qualquer a ser adquirido no mercado. Mercadoriza-se o ensino e a educação que 

se tornam um bem particular, um produto ou mercadoria como qualquer outra, a ser 

adquirido por quem pode pagar. Educação passa a ser uma responsabilidade individual, 

assim como o êxito ou o fracasso. 

O sistema educativo funciona de modo a que a contradição entre o princípio da 

igualdade de oportunidades e da mobilidade social através da escola/universidade, por um 

lado, e a continuação, a consolidação e o aprofundamento das desigualdades sociais, por 

outro, “não seja socialmente visível, contribuindo, desse modo, para perpetuar e legitimar 



 

 25

uma ordem social estruturalmente incoerente, obrigada a desmentir na prática as premissas 

igualitárias em que se diz fundada”, Santos (1994: 191). 

A universidade precisa ser vista como um campo de tensões que reproduz as 

estruturas de poder articuladas na macroestrutura social e que têm profundas repercussões 

nas decisões pedagógicas, na práxis educativa dos professores. Isto nos leva a 

problematizar se a universidade tem um projeto educativo, uma filosofia de vida e se esta 

(co)responde aos anseios e expectativas da juventude universitária ou constitui lugar de 

frustração de expectativas. 

Estas questões impactam no sistema educativo em geral, e no foco desta pesquisa, a 

universidade, o que coloca a incontornável necessidade de refletir e repensar em 

profundidade a missão e função da universidade. Isto implica discutir e replantear a 

educação como prática social que tem por objeto expresso a inculcação de um sistema de 

habitus e ethos ou sistema de valores, crenças, valorações e comportamentos. 

O projeto educativo não pode ser refletido à margem do complexo sistema 

educacional como um todo, mas terá que levar em conta a peculiar dinâmica da conjunção 

de variáveis que intervêm no processo. Não se pode esquecer que a universidade, como 

parte do sistema social, como integrante do sistema educativo, deve ser entendida dentro 

do marco estrutural da sociedade (Vara Coomonte, 1983; Ribeiro, 1991; Bourdieu, 1992). 

Não se pode deixar de registrar que a crise da universidade reflete uma crise de 

projeto de sociedade na América Latina; um vazio de futuro. E que este constitui um dos 

elementos fundamentais da crise não só da universidade mas da própria sociedade, 

produtora ativa da atual desorientação juvenil, da crise e negação de valores. 

Precisamos ter em conta que se trata de uma sociedade com forte polarização social 

entre as classes sociais, isto é, entre uma elite social que têm acesso e disputa as carreiras 

mais valorizadas na universidade e um crescente contingente de jovens oriundos de classes 

menos favorecidas, ou em condições sócio-econômicas e culturais desfavoráveis, são num 

duplo movimento literalmente excluídos e/ou se auto-excluem do acesso e permanência, 

por considerarem-se sem condições e incapazes, devido à valores e auto –estima negativos. 
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Trata-se de uma sociedade profundamente dividida em classes com interesses e 

antagonismos, vista tanto em sua estrutura quanto em sua história, segundo cortes e visões 

próprios da classe dominante. Esse aspecto se torna verdadeiramente dramático para as 

classes e categorias mais pobres e dominadas. 

Como interpreta a filósofa Chauí (2001), além de roubar-lhe a condição de sujeito, 

negam sua história, traem seus anseios, costumes, sua cultura e valores. Os indivíduos são 

incluídos numa sociedade que os exclui, numa história que os vence e numa cultura que os 

diminui. 

A investigação centra-se em três eixos básicos: o projeto de êxito na vida dos 

estudantes universitários da URI e da UFSM, duas instituições distintas sob o ponto de 

vista jurídico, a primeira como instituição particular mas de caráter “comunitária”e a 

segunda como instituçâo pública estatal, de ensino gratuito para os alunos. 

As dimensões e/ou componentes de análise e discussão têm como referência: 

habitus,(princípio e diretriz valorativa interiorizados), motivação de logro, valores, 

atitudes, auto-estima (ou valorização que os indivíduos fazem de si mesmos, a auto-

imagem, e a percepção da pessoa humana como um valor próprio), tudo perpassado pela 

dimensão da ética e da filosofia social. 

No decorrer do trabalho são retomados e aprofundadas estas dimensões e distinções. 

Escolhemos estas duas instituições universitárias pela sua similaridade e afinidade e ao 

mesmo tempo como entes distintos e clientela/estudantes, supomos, também tenham 

projetos de vida distintos. Hipótese a ser discutida.  

A relevância do projeto deve-se, por um lado, à escassez e à falta de um estudo e 

pesquisa neste sentido e à necessidade de conhecer os estudantes, suas aspirações, valores, 

seu projeto de êxito na vida, bem como, descrever e analisar e contrastar um perfil 

axiológico dos estudantes, tornando-se um estudo não apenas inédito, mas de alta valia 

social para a sociedade regional, as famílias e os estudantes, explicando e explicitando os 

motivos e fatores que intervêm em suas escolhas de carreira. Indaga-se se são escolhas 

arbitrárias ou ética e socialmente condicionadas. Isto é, resultam de escolhas de valores, 
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opções de vida, ou são fruto de fatores e condicionamentos externos do ponto de vista 

sócio-econômicos e cultural. 

Isto nos remete forçosamente a refletir o mundo dos valores, a motivação e a auto-

estima dos sujeitos envolvidos e o projeto, a filosofia educativa da universidade, e 

naturalmente a fazer algumas indagações no sentido de perceber se a universidade leva em 

conta os anseios e aspirações dos jovens, seus valores, enfim, como a universidade lida 

com estas questões e dimensões vitais dos estudantes em vista de sua realização como 

pessoas e profissionais. 

Como a universidade irá lidar com os novos desafios de uma sociedade cada vez 

mais mercadorizada que valoriza o indivíduo pelo que têm e não pelo que é, porém, 

carente de novos referenciais axiológicos? Que papel cabe à universidade neste contexto? 

É possível pensar uma educação e universidade, para além da estreita formação para o 

mercado, que esteja voltada para os valores e expectativas de êxito na vida dos estudantes?  

Contudo não se trata de uma tese sobre a universidade, mas do projeto de êxito que 

os alunos têm em mente alcançar tendo a universidade e o diploma como referentes e 

valores de vida, em vista de sua realização, tornando-se sujeitos e não coisas, sentindo-se 

úteis e realizando-se como pessoas, valorizados como sujeitos. 

Issto não poderá ser alcançado através de uma visão individualista ou ingênua da 

realidade. Mas na perspectiva crítica colocada por Paulo Freire (2005: 179), de sujeitos 

“submetidos ao condicionamento de uma cultura do êxito e do sucesso pessoal, porém, 

numa situação objetiva desfavorável, de consciência alienada, freando a própria 

possibilidade de êxito dos sujeitos”. 

Estamos, pois, diante de desafios complexos, e que estão exigir mudanças mais 

profundas, sobretudo, em sua filosofia educativa, o que requer bem mais do que simples 

reformas parcelares da instituição universitária, porque os desafios transcendem questões 

pontuais e conjunturais na medida em que são de ordem estrutural. 

Nosso interesse está enfocada nesta dupla perspectiva: aspirações de êxito na vida 

dos estudantes, - oriundos de distintas classes sociais e que se localizam nas distintas 

carreiras do universo acadêmico –, os motivos e fatores de eleições de carreira 
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universitária, e, de outro lado, a missão e função da universidade, se esta leva em conta as 

aspirações de êxito na vida e os valores dos estudantes. 

Isto nos leva a repensar em profundidade o papel e missão da universidade no 

sentido da formação das novas gerações com novas percepções e visões de mundo calcado 

em valores humanísticos, novos estilos e paradigmas de vida, buscando a formação da 

cidadania ativa de seres e sujeitos de sua própria história, para além dos parâmetros e 

paradigmas hegemônicos do mercado, da competição, do levar vantagem em tudo.  

O que irá implicar rupturas com os paradigmas da modernidade, restabelecendo a 

filosofia e praxis pedagógica, (isto é, reflexão e ação) sobre o que seja conhecimento 

valioso, o que significa educar e ensinar na universidade, enfim, replantear o papel da 

universidade. Isto, por sua vez, implicará em reverter o discurso da modernidade e a lógica 

mercantil e conservadora vigente. submetendo-a a um olhar crítico, interessado em outro 

tipo de formação, contemplando expectativas e aspirações, idéias e valores da juventude, e 

suas atitudes frente à vida e à própria universidade. 

Neste sentido, indaga-se, então, se a universidade tem uma filosofia de vida e se esta 

tem correspondência com o ideal de vida da juventude estudantil neste início de novo 

milênio com todos os seus desafios, encontros e desencontros 

Nesta direção, temos presente a análise de Chauí (2002), ao dizer que, se 

examinarmos o campo de nossas investigações, também não encontramos grandes motivos 

de júbilo, pois, estamos comprometidos até o âmago com o saber e os interesses das 

classes dominantes. A sociedade brasileira, tanto em sua estrutura quanto em sua história, 

quanto nas idéias, é descrita, narrada, interpretada e periodizada segundo cortes e visões 

próprios da classe dominante. 

Se olharmos do lado da classe dominada, observamos que além de roubar-lhe a 

condição de sujeito, as pesquisas tratam sua história, seus anseios, suas revoltas, seus 

costumes, sua cultura no continuum de uma história que, além de não ser a dela, muitas 

vezes é justamente aquela história que o dominado, implícita ou explicitamente, está 

recusando. 
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Em outras palavras, “os dominados penetram nas pesquisas universitárias sob as 

lentes dos conceitos dominantes, são incluídos numa sociedade que os exclui, numa 

história que os vence e numa cultura que os diminui”, Chauí (2002:72). 

Procura-se, portanto, desmistificar conceitos mostrando que a universidade, ao 

contrário, de sua aparente democratização e abertura, com a oferta de mais vagas, porém, 

via privatização continua, hoje excluindo os pobres, sobretudo nas carreiras mais 

competitivas e valorizadas, operando aquilo que Bourdieu (1997) denomina de exclusão 

branda ou disfarçada. A responsabilidade não é mais do Estado, mas do cidadão que tem 

dinheiro e condições de se preparar melhor, freqüentando escolas particulares do Ensino 

Médio, logrando sucesso em cursos mais competitivos seja na universidade pública e 

gratuita, seja na particular.  

Iremos discutir o papel que o sistema educacional, as instituições escolares exercem 

nesse processo denominada de reprodução cultural social, mostrando que a escola apenas 

recebe os filhos das camadas mais pobres e que a verdadeira causa da clivagem, distinção 

ou separação dos alunos nas distintas carreiras acadêmicas, que reflete uma questão de 

origem social e familiar. O que poderá levar a inferir que as escolhas são ética e 

socialmente condicionadas pelo contexto da economia e da sociedade, portanto, anterior à 

universidade.  

O interesse desta investigação se dirige, portanto, para os jovens universitários, no 

contexto de crise e de desorientação, de valores e contra valores, como seres no mundo e 

com o mundo. Em torno do que, como e do por que estão questionando a “civilização do 

consumo”, ao denunciarem as “burocracias” de todos os matizes e ao exigirem a 

transformação da universidade.  

Impõe-se um olhar crítico do reconhecimento do complexo jogo das diferentes e 

conflitantes forças sociais em jogo, do individualismo e da competição, com a 

desvalorização de muitas carreiras acadêmicas, com clivagem no interior da universidade, 

dando ênfase à discussão da função e do papel da instituição escolar e universitária, 

legitimadora e reprodutora das relações sociais dominantes.  
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Interessa-nos igualmente saber como poderá a escola/universidade educar em valores 

e atitudes, se ela própria, os pais, os alunos e os próprios professores vivem as mesmas 

contradições que o conjunto da sociedade e do modo como se dá o processo de transmissão 

e aquisição de valores e atitudes numa sociedade cada vez mais automizada socialmente, 

com abundância desmesurada de fluxo de informações de anti-valores que aprisionam, 

sobretudo, os jovens ao aproveitar a vida (“carpe diem”), isto é, em prejuízo do 

investimento do futuro.  

Precisamos assim investigar se não estamos, como instituição universitária, caindo 

numa armadilha e contradição, considerando que os jovens estão sendo seduzidos pelos 

novos valores de uma sociedade capitalista que leva a um exacerbado consumismo, 

individualismo, hedonismo e competição, e de outro, a universidade fazendo promessas de 

um futuro de inclusão que ela mesma como instituição social, já não pode mais garantir. 

Parece fato consumado de que os valores do mercado passam a ser o critério 

orientador central na vida das pessoas com profundas implicações da escola primária até à 

universidade, em que o próprio conhecimento como reconhece Bernstein (1990: 218), “é 

divorciado da interioridade, literalmente desumanizado”. 

Esta questão constitui-se, a nosso ver, um desafio fundante num contexto de 

desvalorização dos diplomas, cenário em que a perda do vínculo: educação e produção é 

tributado à incapacidade da universidade de ajustar-se às novas demandas do mercado. 

Tudo isto nos coloca numa encruzilhada, sociedade e universidade, sobre que 

caminho escolher e que alternativas colocar frente ao atual quadro de desorientação 

societal e juvenil. 

Concernente a essas questões e transformações, some-se as mudanças aceleradas em 

todos os campos do conhecimento, que fazem certezas milenares caírem por terra, gerando 

um clima de inseguranças e especialmente, uma grande dificuldade em estabelecer um 

padrão de vida ética ou moral. 

Neste quadro de incertezas, constrói-se a história contemporânea sob uma sociedade 

de mercado onde o “ter mais”se sobrepõe ao “ser mais”, superando a vocação ontológica, 

em que a felicidade, finalidade e aspiração suprema do ser humano (Aristóteles, 1991), 
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passa a identificar-se com bens materiais com fortuna, com êxito e sucesso material. O 

indivíduo nesta lógica, passa a ser capacitado para a competição, para tornar-se um 

ganhador a qualquer preço e custo e o cidadão a ser valorizado como consumidor. 

É importante deixar claro que estamos primeiramente mais preocupados com a 

problematização destas questões do que propriamente com as eventuais respostas, que já 

não são mais tão eloqüentemente seguras e muito menos definitivas num mundo cambiante 

e de incertezas quanto ao futuro pessoal e profissional como o atual. 

1.2 Concretização da investigação: origem e colocação do problema da 

investigação 

A origem do interesse pela investigação da temática “êxito na vida e missão da 

universidade”, nos acompanha desde longa data. Mais precisamente desde a década de 70 

quando iniciamos nossa carreira de magistério na Escola Estadual de 2º Grau José Cañellas 

de Frederico Westphalen, como professor e Orientador Educacional e professor do 

Instituto de Ensino Superior do Alto Uruguai (IESAU) hoje URI. O interesse pela 

problemática que os alunos enfrentam na escolha de uma carreira acadêmica é permeada 

de dúvidas, incertezas quanto a futura carreira a escolher e projeto de vida a seguir. 

O interesse da investigação deita raízes na formação seminarística, com os estudos 

da graduação em Filosofia e Especialização em Orientação Educacional, tempo em que 

experiência como professor e como gestor na função direção acadêmica da 

Universidade/URI, (1986-2002), o convívio no mundo acadêmico, as leituras no campo da 

ética, valores e filosofia, trajetória que configura nossa experiência profissional 

constituindo o pano de fundo de nossa motivação pela reflexão e problematização da 

temática em cena num contexto educacional/universitário inserido no todo social de uma 

sociedade em rápidas mudanças, em que antigos valores e paradigmas são postos em 

questão. 

O interesse por esta investigação foi surgindo e amadurecendo ao longo da 

formação acadêmica de graduação em Filosofia e dos estudos de Pós – Graduação / 

Especialização em Orientação Educacional e na trajetória profissional e prática acadêmica 

na Universidade - URI, Campus de Frederico Westphalen – RS, como professor e Diretor 

Acadêmico, período (1988 a 2002), tendo participado da criação da Universidade como 

Membro do Grupo tarefa (GT) responsável pelos estudos de viabilidade da implantação de 



 

 32

uma universidade com fortes características regionais, de cunho privado, mas de natureza 

Comunitária, Regional, Integrada e Multicampi (com Campi em Erechim, Frederico 

Westphalen, Santo Ângelo e Santiago) vivenciando suas tensões e desafios. Situada no 

interior, extremo norte do Estado do Rio Grande do Sul. 

Certamente a escolha de uma carreira profissional não constitui tarefa fácil devido 

ao grande número de variáveis e fatores em jogo: faixa etária (17,18 anos), falta de 

amadurecimento psicossocial, falta de conhecimento de suas próprias potencialidades, falta 

informações sobre o universo e exigências de cada carreira, auto-conhecimento, gostos, 

preferências, habilidades e competências para o campo profissional e social, o grande leque 

de opções, as incertezas do mercado, a desvalorização de carreiras e diplomas, o 

desemprego de egressos,etc. 

Falta clareza a muitos estudantes para responder a aparente simples pergunta: “O 

que quero ser na vida”? A resposta a esta indagação nos remete necessariamente a outras 

indagações: quadro de valores, gostos e preferências, ideal de vida e ao papel que cabe à 

universidade na formação das novas gerações. Indagações sobre o que o aluno almeja e 

espera, e, o que se propõe alcançar com projeto de vida com os estudos que realiza e o 

diploma que irá obter. A escolha de carreira reflete o ethos ou sistema de valores que se 

encontra inscrito na cosmo-visão, na visão de mundo do sujeito, com todos os 

condicionamentos socioeconômicos do entorno: familiar, social, escolar, dos professores, 

profissionais da área, a mídia, etc.  

Precisamos, hoje, ter em conta a dinâmica sócio-estrutural, ou seja, a influência do 

contexto social mais amplo da sociedade orientada para os valores do mercado, em que o 

ter mais se sobrepõe ao ser mais. Contexto de sociedade, como a brasileira, dualizada, 

atomizada, com extrema desigualdade social e cultural, contexto em que o próprio sistema 

educativo em todos os níveis do fundamental ao universitário exerce forte clivagem, 

separação social, através da seletividade dos cursos mais valorizados. 

Paralelo a isto, existe a eletizando do ensino, para o que contribui a pouca oferta de 

vagas públicas, invariavelmente ocupadas pelos mais bem preparados, isto é, os de 

melhores condições materiais e culturais (capital social e cultural, na expressão bourdiana) 

verdadeira chaga social e fonte de injustiça social e cultural, negando na prática os 

propalados direitos do cidadão de ter acesso em condições de igualdade aos bens materiais 

e imateriais. 
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Com efeito, observa-se facilmente que as carreiras e profissões flutuam no mercado 

são cada vez mais voláteis, com profissões em alta valoração, outra desvalorizadas, 

sobretudo carreiras da área das humanidades, as licenciaturas de modo geral e de alguns 

bacharelados. Por outro lado surgem novas carreiras, mas muitos alunos continuam 

optando por carreiras clássicas: Direito, Medicina, Odontologia, Psicologia. 

Administração, Pedagogia, Engenharia. ¿Porque o fazem? 

Além do mais, estudos indicam que daqui a alguns anos mais da metade das atuais 

profissões e carreiras simplesmente terão desaparecidos. A nós interessa investigar, 

contrastar e problematizar duas experiências de educativas, universitárias: URI, instituição 

particular, comunitária, pública não-estatal, com ensino pago, e UFSM, instituição pública 

estatal, de ensino gratuito. Quem são os alunos que estudam numa e noutra instituição? 

Queremos saber as razões, os motivos das escolhas dos distintos grupos 

socioeconômicos, seus valores e aspirações de êxito na vida; se são escolhas arbitrárias ou 

se são ética e socialmente condicionadas, ou se são escolhas arbitrárias? Que fatores 

influem, condicionam e determinam as escolhas dos estudantes e que sentido têm tais 

estudos para os indivíduos? A Universidade leva em conta as expectativas dos alunos? 

Tem ela uma filosofia educativa?  

Estamos convictos também de que não basta conhecer ou denunciar a divisão ou 

distinta composição dos estudantes no universo acadêmico, é necessário explicar os 

mecanismos que (re) produzem e legitimam tal situação  

A curiosidade e o interesse do tema prende-se também à constatação do quadro 

quase generalizado de desorientação juvenil, estudantil e social dos jovens frente a um 

mundo em rápidas e profundas mutações em praticamente todos os campos, mormente, no 

âmbito dos valores. Antigas certezas transformam-se em dúvida, incerteza e são postas em 

questão, quando não negadas. 

Pergunta-se, se os jovens contam com um quadro de valores perfeitamente 

definido.Tudo está a indicar que os jovens sabem o que não querem, mas não estão 

convictos do que querem. Falta confiança em valores estabelecidos e aceitos até então. Os 

jovens têm dificuldades em entender e aceitar o mundo dos valores dos adultos; estão em 

busca, portanto, de novos referenciais capaz de responder a seus anseios, expectativas e 

aspirações. 
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Têm-se em conta que o quadro atual de mudanças da tecnologia, do mundo da 

produção e da ideologia triunfante do capitalismo sob a forma neoliberal, colocam os 

valores do mercado como referenciais últimos: da competição, do individualismo, do 

consumismo?  

Luiz Wanderley (2004) chama atenção para o agravamento da “questão social”, 

como uma aporia fundamental, uma dificuldade central, a partir da qual uma sociedade se 

interroga sobre sua coesão e tenta conjurar o risco de sua fratura social. É um desafio que 

questiona a capacidade de uma sociedade de existir como um todo, como um conjunto 

ligado por relações de interdependência.  

Ante este quadro social, precisamos nos questionar se não está em jogo o futuro dos 

homens e mulheres do continente latino-americano, sobretudo dos jovens ante uma 

sociedade que se visualiza com desemprego estrutural e de futuro incerto para os milhares 

ou milhões de jovens que buscam a universidade como espaço de concretização de um 

ideal de vida. 

A universidade tem presente tal quadro e o que tem feito no sentido buscar maior 

sintonia entre expectativas e aspirações da nova geração? Busca ela a superação dos atuais 

paradigmas ou constitui lócus de reforçamento, de reprodução e de legitimação de uma 

ordem social excludente, de negação de valores de inclusão e de realização dos jovens hoje 

estudantes, profissionais do amanhã? Numa sociedade em que há desemprego inclusive 

entre os titulados e diplomados e pessoas e profissionais inclusive altamente qualificados, 

mas sem a correspondente valorização pessoal e social. 

Cabe-nosindagar, de quem é a responsabilidade, da universidade ou da sociedade, 

do modelo econômico excludente, pela atual situação em que somente os ricos têm acesso 

às carreiras mais valorizadas e competitivas.  

A questão social, que não é nova, pois vem de longa data, mas que hoje adquire 

novos contornos com a globalização na sua fase neoliberal, com suas políticas seletivas e 

excludentes, provocando o desemprego estrutural, com precarização do trabalho, da re-

mercantilização e de soluções na ordem do mercado como critério e parâmetro maior, 

provocando verdadeira desumanização nesta parte do continente, com a marginalizando de 

crescente contingente da população das benesses das conquistas da ciência e da tecnologia, 

e deixando, como, no caso do Brasil, praticamente, 90% dos jovens fora da universidade? 
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O processo de precarização do trabalho, contudo, toca de forma desigual as 

diferentes categorias sociais. Mas é preciso dizer que há também um desemprego para os 

quadros superiores, quer dizer, ninguém escapa à essa reestabilização das situações de 

trabalho, num mercado cada vez mais competitivo.  

Pergunta-se, quem perde nesse jogo. Os que levam vantagem não são os que podem 

mobilizar recursos, capitais, que têm melhor formação ou qualificação profissional e 

acadêmica, enquanto outros, os demais, geralmente oriundos de categorias mais pobres, 

desprovidos de capital social, acabam excluídos do processo produtivo e do capital 

cultural, sobretudo, da universidade especialmente das carreiras mais valorizadas?  

Neste cenário, que futuro de êxito na vida podemos prever para os jovens que hoje 

acedem ou estão concluindo um curso superior, na atual “sociedade do mercado”, 

inteiramente atravessada pelas leis do mercado, da competição e da exacerbação dos 

valores individuais que levam ao individualismo e ao consumismo com o sacrifício dos 

valores tradicionalmente aceitos? 

Que outro sentido teria o alerta de Freire (2005) ao nos falar de “vocação negada”, 

na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores ou das classes 

dominantes nesta parte do Continente? Da distorção da vocação do ser mais em favor do 

ter mais? 

O que efetivamente vem a ser êxito na vida numa sociedade de mercado como a 

atual? Que papel podemos esperar da universidade na aquisição e transmissão de valores e 

atitudes? Quais são os atuais mecanismos de influência e da pressão social que incidem 

sobre as expectativas e aspirações e escolhas de carreira dos estudantes? Quais são os 

valores e as atitudes que os estudantes colocam como referências de vida e frente à 

Universidade? 

Indaga-se igualmente, a universidade, se ela tem um projeto, uma filosofia 

educativa e de vida capaz de responder aos novos desafios, indagações dos jovens e da 

própria sociedade sobre o destino e o futuro de vida de seus cidadãos? São muitos os 

motivos e questionamentos, porém, precisamos delimitar nosso foco, e é o que faremos a 

seguir.  

Nosso interesse vai no sentido de conhecer, por um lado, o projeto de vida dos 

alunos, seus valores, o que pensam e esperam da vida e da universidade e como pretendem 

plasmar e concretizar tal projeto e, de outro, se a universidade tem um projeto, uma 
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filosofia educativa e de vida, e se esta leva em conta aspirações e expectativas de vida dos 

estudantes. O que se propõem para lograr e concretizar seu ideal de êxito na vida; se com 

esforço e dedicação, se confiam na sorte, ou em outros elementos e fatores de origem 

social, a influência dos pais, em valores particularistas da inteligência, das notas escolares, 

entre outras possibilidade.  

Pretendemos, de um lado, conhecer e estabelecer o perfil axiológico (valores, 

motivações de logro e auto-estima), motivos de eleições de estudos dos estudantes, de 

distintas origens sócio-econômica e cultural e, de outro, a filosofia educativa da instituição 

universitária, tema de grande interesse e atualidade e ainda pouco estudado no Brasil sob 

esse enfoque, dando um caráter inédito a este trabalho. É por que acredito que é de valores 

de filosofia que a humanidade, os estudantes e à própria universidade, mais necessitam.  

Tal estudo torna-se necessário, na medida em que hoje se discute e questiona, se 

ainda vale a pena realizar um curso universitário num contexto de desemprego e de 

desvalorização dos diplomas e profissões no atual contexto e dinâmica da economia e da 

sociedade brasileira marcada por profundas tensões e contradições, de crise ético-moral, 

desorientação juvenil e social gerando um vazio existencial e falta de perspectivas. 

A recorrência à filosofia justifica-se por ela ser a ciência que nos coloca as questões 

de fundo no sentido da vida; não que ela tenha as respostas aos nossos problemas, mas 

porque nos ajuda a aprofundar as perguntas, a continuar perguntando e a nos humanizar na 

indagação. Enquanto a ética se ocupa não do que devemos fazer mas do que podemos e 

queremos fazer de nossa vida. Cabe à ética,enquanto investigação que se dá no interior da 

filosofia, procurar ver claro, fundo e largo os valores e problematizá-los. 

Como disse Aristóteles (1991: 341) as ações éticas não só são definidas pela virtude, 

pelo bem e pela obrigação, “mas também pertencem àquela esfera da realidade na qual 

cabem a deliberação e a decisão ou escolha”. A ética, segundo ele, trata do “bem agir”, da 

boa escolha, com virtude.. 

A grande questão e indagação a ser feita é: se na atual sociedade é possível outra 

educação que tenha como referencial, não somente critérios da lógica mercantil, mas uma 

filosofia de vida, de valores e atitudes, esta entendida como predisposição de ação, em 

outras palavras, motivos de vida, para além do mercado, dos valores economicistas e 
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pragmáticos que levam à competição e ao lucro, mas que colocam o indivíduo na 

armadilha do consumismo jogando o sujeito no vazio, no sem sentido da vida.  

Precisamos aqui ter em conta o alerta de Neidson Rodrigues (1984, p. 15) de que a 

filosofia é análoga a um farol, não a um indicador de caminhos. O farol tem a função de 

iluminar os caminhos, que podem ser múltiplos, para que nos decidamos por aquele que 

nos leva melhor a nosso objetivo 

Para ilustrar a importância e os motivos que nos leovaram a escolha do tema desta 

investigação, destacamos pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

1998), dando conta de que somente 5% dos estudantes brasileiros que prestam vestibular 

têm certeza do curso que pretendem fazer. E, que, depois do ingresso na universidade 

muitos descobrem que a escolha não foi a mais acertada levando à frustração pessoal, 

social e profissional futura. 

Nesta perspectiva, pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Orientadores 

Educacionais, mostra que 43% dos alunos da USP (Universidade Estadual de São Paulo, 

2003) desistem do curso no primeiro ano. Isto nos dá bem a dimensão da problemática 

exigindo discussão mais conseqüente capaz de jogar nova luz e novas perspectivas para 

uma juventude absorvida pela pressão do presente, do consumir não apenas objetos e 

coisas, mas a própria vida (carpe diem). Nunca é demais enfatizar que estamos sob o 

império de um novo paradigma axiológico, da performances, e do consumido. Como ficam 

os valores, os ideais de vida deontológicos? 

Apesar da vasta literatura existente sobre a universidade, sua missão, objetivos, 

finalidade(s) e suas crises, contudo, o grande tema pendente, na nossa opinião, continua 

sendo a falta de uma filosofia da educação, claramente definida e posta em prática na vida 

universitária como marco geral a partir do qual se possa valorar e estabelecer as funções e 

o papel que se espera da universidade com relação ao projeto de êxito dos estudantes. 

Cremos que a elucidação deste marco filosófico é algo prioritário. E que constitui o 

contexto donde se explicam as expressões e manifestações do universo simbólico dos 

alunos que se classificam no mapa das titulações por algo mais do que a busca de 

profissionalização. 
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Em face a essa situação, a universidade passa a ser questionada sobre seus reais 

propósitos, missão e função, isto é, se ela corresponde às expectativas e anseios dos jovens, 

se leva em conta os distintos estilos e filosofia de vida dos estudantes, se ela educa em 

valores, ou, ao contrário, se acomoda às pressões do mercado formando indivíduos “úteis e 

rentáveis”, ao invés de cidadãos, sujeitos de sua história com compromissos com seu 

tempo. 

A pesquisa tem, pois, um duplo viés e eixo de argumentação: de um lado aspirações 

de êxito na vida e suas eleições de estudos universitários, e de outro, a missão da 

universidade, isto é, se ela tem um projeto educativo, e se atende as aspirações dos 

estudantes ou não. A busca da superação deste paradoxo é o que nos motiva para este 

trabalho e é o que justifica a presente investigação. 

1.3 Planteamento ou enunciado do problema 

O problema central de nossa investigação centra-se na indagação: Quais os motivos e 

fatores que intervêm na eleição de estudos acadêmicos dos alunos da URI e da UFSM, em 

vista da consecução das aspirações de êxito na vida que tais estudantes têm em mente 

concretizar com os estudos que realizam? 

A universidade leva em conta as aspirações de êxito na vida dos estudantes, 

constituindo-se em espaço de realização ou pode entrar em contradição com as 

expectativas dos estudantes levando à frustração? Qual o papel e a inflluência dos 

professores no processo de formação de valores e atitudes dos estudantes? 

Interessa-nos, então, problematizar e responder às seguintes indagações: 

O que é êxito na vida dos estudantes e o que se propõem fazer para lograr êxito na 

vida? 

Que fatores influem e condicionam as escolhas de carreira acadêmica dos estudantes da 

URI e da UFSM?  

Quais são os valores preferenciais dos estudantes e o que se propõem e como valoram  

a carreira acadêmica escolhida? 

Que influência tem o motivo de logro na vida do estudante? 

Qual a importância da auto-estima na consecução do êxito na vida dos estudantes? 
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O que os alunos esperam da universidade e do diploma que irão obter ao final dos 

estudos universitários: mera capacitação técnica-profissional, ter sucesso, ser bem 

sucedidos ocupando um lugar brilhante no mercado, ganhar dinheiro e fama, ou aspiram 

algo mais, concretizar um projeto de vida pessoal e profissional, sendo úteis à sociedade? 

     Que atitudes têm os estudantes frente à universidade? 

 A universidade leva em conta as aspirações de êxito na vida dos estudantes? 

O papel do professor na formação das novas gerações, que têm novos referenciais 

valorativos e que podem entrar em contradição com os valores dos professores, na medida 

em que estes, tiveram sua formação inicial baseada em outros referenciais e valores? 

 Quais são os valores que orientam e guiam a práxis pedagógica do professor e que 

influência têm a visão de mundo e de valores dos professores na conxecução do êxito na 

vida dos estudantes? Que valores põem como referência aos estudantes? 

As concepções de êxito na vida dos estudantes acadêmicos e as eleições de estudos de 

carreira universitária que realizam, são concepções e eleições arbitrárias, neutras, frutos do 

acaso, da sorte ou do azar ou, pelo contrário, são ética e socialmente condicionadas?  

O que explica a desigual composição dos estudantes no universo acadêmico?  

Explicar a desigual composição e distribuição dos alunos (oriundos de diferentes 

camadas e classes sociais), nas distintas carreiras universitárias, em que os filhos de 

famílias mais ricas freqüentam cursos considerados mais nobres, de maior status social, 

seja em universidades públicas ou privadas, e os filhos das classes menos favorecidas, 

realizam carreiras acadêmicas de menor prestígio e valoração social, coloca-se como uma 

questão não apenas pessoal, mas de profunda injustiça social Que postura tem a 

universidade em relação a este verdadeiro “apartheid” social intra-muros? É possível outro 

projeto educativo centrado em valores humanos e antropocêntricos na atual sociedade de 

mercado que condiciona o projeto, filosofia e propósitos acadêmicos à lógica mercantil, da 

competição, do consumo e da compulsão do êxito material em prejuízo do projeto de 

realização pessoal e profissional banhado pelos valores humanos e transcendentes? 

Não se trata de discutir qualquer êxito (social, profissional, etc) e muito menos temos 

como propósito encontrar “receitas” ou pílulas de felicidade, de auto-ajuda, do tipo “como 

ser feliz; vencer na vida; ser um campeão.”, pois, disto estão repletas as prateleiras dos 
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bazares e livrarias, mas que ignoram e tentam apagar toda e qualquer conotação e 

condicionamento social. 

Tais questionamentos tomam relevância, ante os dados do Censo publicado pelo 

(IBGE – PNAD, 2000), mostrando que 10% dos mais ricos da população amealham, 

concentram e detêm 46%, praticamente a metade da riqueza nacional, enquanto, os 50% da 

camada da população mais pobre fica com pouco mais de 13% da renda. E que, do ponto 

de vista educacional, somente 11% dos jovens da faixa etária dos 18 a 24 anos têm acesso 

à universidade? Isto nos leva a indagar sobre as perspectivas de vida e os reais motivos de 

escolha de determinada carreira univesitária como espaço e meio de concretizar seu ideal 

de vida, mesmo conscientes das dificuldades advindas da desvalorização e da falta de 

perspectivas de muitas carreiras e profissões. Por que os filhos dos pobres vão para 

carreiras menos valorizadas enquanto os filhos de classes mais ricas vão para as carreiras 

social e economicamente mais valorizadas. Tal fato, não pode nos levar a iferir que as 

escolhas de carreira são ética e socialmente condicionadas? `A quem cabe mudar tal 

realidade, de sorte que todos tenham melhores condições e oportunidades de escolha e de 

vida, para que possamos sonhar com uma sociedade mais justa e feliz? Tal utopia é 

possível? 

Ante as indagações postas, é incontornável a discussão do marco regulatório e a 

orientação da legislação, LDBN, Nº 9394/96, (Art. 43) inciso II) que está a priorizar a 

“formação de diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 

setores profissionais”. Legitima-se, dessa forma, no marco legal a formação 

profissionalizante em vista da inserção no mercado em detrimento e prejuízo da formação 

de valores e atitudes para a vida da civitas (palavra latina, cidade) e da politykón (grega), 

da preparação para a vida política como defende Aristóteles, (1993: 28)  

Ainda ancorados em Aristóteles, temos em conta o alerta de que o descuido, por 

parte do Legislador, da educação da juventude, causa danos aos Estados e suas 

constituições” O problema, disse, reside em concordarmos no que é educação e qual deve 

ser sua prática. 

Problematiza-se então a existência de contradições entre a reivindicação na definição 

dos valores e objetivos institucionais da universidade e dos acadêmicos e a crescente 
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submissão da instituição universitária à critérios de eficácia e de produtividade de origem e 

natureza empresarial. A filosofia educativa e social da universidade pode assim entrar em 

contradição com expectativas e valores dos estudantes, gerando tensionamento, entre os 

estudantes a filosofia educativa e formativa do Projeto Político Pedagógico, claramente de 

caráter técnico-profissionalizante.  

Para ilustrar a problemática que intento discutir, descrever e explicitar, destaco 

editorial do Jornal Zero Hora, de Porto Alegre1 dá conta da desigualdade de oportunidades 

ao acesso à universidade. Ana M. Freire2 fala do futuro incerto que aguarda a juventude. 

Por que, contudo, os alunos continuam indo para a universidade? Será a universidade um 

solo fértil para pavimentar um futuro mais seguro, de inclusão efetiva, seja no campo 

social, econômico, cultural? É possível sociabilidade capaz de devolver esperança aos 

jovens que não encontram respostas num mundo dominado pelo tecnicismo, pela fruição 

do aproveitar a vida, mas falta motivos e ideais? Caso contrário, como explicar a apatia e 

falta de esperança nas instituições e nos valores da sociedade atual?   

É necessário registrar a peculiaridade dum sistema educacional dual, com escola para 

ricos e escola e carreiras para pobres. Com efeito, como explicar que os filhos da classe 

média e classe média alta estudam em escolas particulares em nível de Ensino Médio e 

depois irão ocupar as melhores carreiras na universidade pública e gratuita, relegando às 

classes populares cursos desvalorizados, situação que tem se agravado nas últimas 

décadas? Com efeito, na década de 60 e 70, (75%) dos alunos matriculados no ensino 

superior freqüentavam universidades públicas (Federais, Estaduais ou Municipais),hoje, 

(2004), são apenas (35%). Isto é, de cada quatro alunos, três têm que pagar para estudar.  

                                                 
1 “A distorção que leva estudantes de melhor renda a preencher a maioria das vagas na universidade pública, 
aqueles que têm condições de freqüentar instituições privadas e fazer “cursinhos”preparatórios chegam ao 
vestibular com inquestionável vantagem sobre os demais” ( 1/07/01, p. 16)  
2 Segundo Ana Maria Freire (2000),a sociedade brasileira exclui mais de 25% da população total, cerca de 40 
milhões de pessoas. São também excluídos em grande parte dos bens materiais e culturais um enorme 
contingente das camadas médias baixas e baixas, ou cerca de 55% da população total. As pessoas destas 
camadas têm a possibilidade, que os totalmente excluídos sequer têm, de aspirar e sonhar com dias melhores. 
[...] Raramente alguém destas camadas consegue chegar à universidade privada e à pública é uma verdadeira 
exceção”. (p. 98-99 ) Enquanto as pessoas de classe média alta freqüentam; 1º a escola privada do Ensino 
Médio e, depois; ou as superiores no exterior geralmente privadas, ou as públicas brasileiras cujos diplomas 
ainda oferecem aos seus detentores oportunidades de “prestígio, remuneração e poder”na expressão de Luiz 
A. Cunha in: A universidade temporã, 1980, ( p. 97)  
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No vestibular da USP (Universidade do Estado de São Paulo), pública em 1998, 

lograram sucesso, um de cada nove alunos oriundos de escola privada,  ou seja, oriundos 

dos estratos sociais mais ricos da sociedade, e só um de cada 104 alunos era oriundo da 

escola pública de segundo grau. Se tomarmos como referência, os cursos ou carreiras mais 

competitivas(curso de medicina), da mesma universidade, 75% dos vestibulandos vêm de 

escola pública, mas só conseguem 20% das vagas. Isto não estaria comprovando que a 

origem sócio–cultural, a trajetória escolar, o tipo de escola freqüentado, ou seja, a trajetória 

de escolarização de Ensino Fundamental e Médio, condiciona e determina (em grande 

parte),o futuro de sucesso escolar e profissional. 

Pesquisa de M. Costa (apud Ignácio Filho,1980) mostra que a elite disputa entre ela 

as carreiras mais valorizadas e os pobres as carreiras de menor concorrência e prestígio no 

mercado. Onde buscar as causas desse caráter elitista: na universidade, ou na sociedade? 

De acordo com dados do Inep (2001), 45% dos matriculados nas universidades 

públicas no Brasil estudaram em colégios públicos. A grande diferença está nos cursos 

disputados, considerados de maior prestígio social: medicina, odontologia, direito, 

engenharia. Nestes cursos a “boa formação”é decisiva e, há casos em que 80% das vagas 

estão ocupadas por estudantes de escolas particulares. Isto nos leva a suspeitar que o futuro 

de escolarização está fortemente associado às condições sócio-econômicas e familiares, 

uma das hipóteses desta investigação. 

Fato semelhante registra o Vestibular das Universidades Federais do RGS em que 

somente 10% dos candidatos logram êxito na aprovação (Coperves, Vest. 2000 UFRGS e 

UFSM). Significa dizer que 90% dos candidatos inscritos (os mais pobres, oriundos de 

escolas públicas) são eliminados do sistema público gratuito, o que caracteriza flagrante 

injustiça e contradição do ponto de vista social e educacional. 

Com o intuito de concretizar e emoldurar o quadro de mazelas em que está envolto o 

Ensino Superior, a universidade, cito o caso conccreto da URI, Vestibular/2003, em que 

mais de 60% das vagas nos cursos mais concorridos(Direito, Farmácia e Psicologia) foram 

ocupados por alunos oriundos de classes média e média alta, de acordo com resultado do 

Diagnóstico Sócio Econômico e Cultural respondido pelos candidatos (Coperves, URI 

2003). O questionário respondido pelos alunos incluía variáveis sócio – econômicas e 
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culturais (escolaridade dos pais, classe social, nível de renda, tipo de estudos realizados no 

Ensino Médio, (escola pública ou particular), cursos pré – vestibulares), o que pode 

explicar a clivagem ou a desigual composição dos alunos no universo acadêmico.  

A questão é particularmente grave e injusta se tomarmos como referência, A URI, 

que se situa no extremo norte do RGS, sem outra alternativa de estudos universitários 

públicos, pois, a universidade pública mais próxima, a UFSM, está localizada à mais de 

300 km. Região em que a RPC (Renda per Capita) é de 1000 dólares, abaixo da média do 

Estado do RGS, que é de 5.500 dólares/ ano. 

Outra questão que chama atenção é o fato mostrado pelo “Estudo do perfil dos 

alunos vestibulandos” (URI, 2001, COPERVES, URI) dando conta de que 57,16% dos 

estudantes “aceitariam vaga em outro curso”. Isto evidencia que a maioria dos alunos não 

está segura e confiante da carreira escolhida, fruto de desmotivação, sentimento de fracasso 

e medo de não corresponder às expectativas e objetivos que se propôs, e às expectativas 

neles postos pela sociedade. Os alunos também reclamam que a universidade poderia ter 

exigido mais deles.  

Se os diplomas perdem valor no mercado e na sociedade porque os jovens 

continuam indo para a universidade? A universidade não estaria tornando – se cúmplice de 

um crime, insuflando ânimo e esperança, prometendo aos jovens universitários um futuro 

de inclusão social e de êxito na vida, que ela já não pode garantir?  

Ante o exposto, o problema ou a pergunta geral de nossa investigação pode ser 

formulada da seguinte forma: qual a concepção de êxito na vida dos estudantes e como tal 

concepção influi e condiciona as escolhas de carreira universitária (URI / UFSM)? A 

universidade cumpre seu papel instituindo-se em locus de realização pessoal, social e 

profissional, ou é espaço de frustração? A problemática inclui ainda indagações colocadas 

anteriormente e que aqui são encunciadas de forma mais sintética, facilitando sua 

abordagem e análise. 

1. Em que medida as condições sócio-econômicas e culturais influem no nível de 

satisfação e de auto-estima e na felicidade dos estudantes? 

2.  Qual é o perfil axiológico dos estudantes das distintas carreiras universitárias? 
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3. Quando um jovem se matricula na universidade, busca somente qualificação 

técnica-profissional, ou busca e aspira algo mais, isto é, a realização de um projeto 

de vida ideal? 

4.  Por que os jovens continuam indo para a universidade, apesar da desvalorização 

dos diplomas e do crescente número de alunos “egressos”, qualificados mas 

desempregados, ou com trabalhos e empregos aquém de suas expectativas? 

5.  Se o diploma não é mais garantia de emprego, de realização, de êxito na vida, por 

quê os alunos continuam indo para a universidade?  

6.  Os alunos dos últimos anos, finalistas, voltariam a fazer as mesmas escolhas feitas 

quando do ingresso?   

7. Tem a universidade um projeto, uma filosofia educativa claramente delineada e se 

esta responde às expectativas de êxito na vida dos estudantes? O que define e 

caracteriza, isto é, em que direção vai tal projeto: visa atender demandas do 

mercado ou tem em vista a realização e a felicidade dos estudantes, contribuindo na 

consecução do projeto de vida ideal dos alunos?  

O problema geral se resume e sintetiza: eleições de estudos e aspiração de êxito na 

vida, como projeto de vida, de filosofia, de valores existenciais, de um lado, e a missão da 

universidade; isto é, se a universidade cumpre ou não a missão que dela esperam os 

estudantes e a sociedade.  

Enfim, em que sentido as eleições de estudos universitários são ética e socialmente 

condicionados? 

1.4 Objetivos gerais da investigação 

O objetivo geral que a investigação se propõe é a percepção dos fatores que influem 

na escolha de carreira universitária, tendo como foco e objeto de estudo os estudantes da 

URI e da UFSM, alunos iniciantes e concluintes, tendo em vista conhecer suas aspirações 

de logro de êxito na vida que esperam alcançar com os estudos universitários que realizam; 

e a valorização que fazem da universidade, em relação ao futuro pessoal e profissional; isto 

irá possibilitar uma revisão da filosofia educativa da universidade mais de acordo com as 

expectativas dos estudantes; 
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Conhecer a analisar o conceito de êxito na vida dos estudantes e os motivos de 

escolha de carreira acadêmica como forma de concretizar o projeto de vuda ideal que 

espeam concretizar com os estudos que realizam. 

Conhecer e analisar o perfil de valores dos estudantes em vista de conhecer fatores e 

motivações que levam a escolha de determinada carreira e a valorização que fazem das 

mesmas, em vista de obter um melhor conhecimento dos estudos que realizam; 

1.5 Objetivos específicos 

Conhecer, descrever e identificar o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes. 

Identificar os motivos por que elegeram a carreira acadêmica que estão cursando.  

Conhecer e explicitar em que medida os fatores ou componentes: habitus,valores, 

motivos de logro e auto-estima influem e condicionam o processo de escolha de 

determinada carreira acadêmica dos estudantes de distintas universidades (URI e UFSM). 

Conhecer e descrever as condições sociais dos universitários registrando aquelas 

variáveis sócio demográficas mais representativas: sexo, nível sócio-econômico, 

escolaridade dos pais, cursos ou carreiras universitárias; local e natureza/características das 

universidades (URI e UFSM) onde os alunos realizam seus estudos.  

Configurar e contrastar o perfil axiológico dos universitários com relação aos 

motivos de eleições de estudos acadêmicos dos alunos iniciantes e dos alunos concluintes, 

averiguando se estes voltariam a fazer as mesmas escolhas feitas no início do curso.  

Obter informações que forneçam, de modo mais qualitativo que quantitativo, um 

mapeamento das expectativas dos estudantes em relação aos seus projetos de êxito na vida 

que buscam concretizar com os estudos universitários que elegeram. 

Explicar a influência da auto-estima na busca do logro do êxito na vida 

Conhecer e estabelecer as dimensões prioritárias que explicam o êxito na vida 

segundo percepção de alunos e professores. 
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Averiguar qual é o conceito de êxito na vida e analisar em que medida os estudos que 

realizam contribuem na concretização do mesmo.  

Conhecer, descrever e analisar os valores que orientam e guiam a ação pedagógica 

dos professores. 

Explicar e re-definir o projeto político-acadêmico da URI, a missão e filosofia 

educativa que rege a vida universitária, averiguando sua adequação às expectativas e 

projetos de vida dos universitários. 

1.6 Objetivos: interesse pelos mesmos 

“Todo éxito es una sentencia que levanta a su vez una expectativa”, 
Vicente Verdú (1991, p. 118). 

O interesse e objetivo de nossa tese reside em descrever e analisar, de um lado, os 

distintos ideais de êxito na vida, identificando fatores que influem e determinam de algum 

modo as escolha de carreira e as aspiração de vida dos sujeitos, e de outro lado, averiguar 

se a universidade leva em conta desejos e expectativas dos estudantes em seu projeto e 

prática educativa. 

Entender e explicar a crescente demanda de jovens pelas carreiras universitárias, 

apesar de se constatar que muitos perdem valor, “status”social e econômico no mercado. 

Isto não significa tratar-se de duas teses. A originalidade de nossa tese consiste em unir 

dois temas: eleição de estudos e aspiração de êxito na vida, de um lado, e a missão da 

universidade, de outro. 

Questionar a missão e/ou função da universidade, irá oportunizar o conhecimento e a 

valorização que os alunos fazem da universidade e as atitudes que têm frente à 

universidade. Ou seja, a universidade é espaço de inclusão ou de exclusão social, vale 

dizer, é lócus de realização ou de frustração. Os resultados da investigação podem 

contribuir para uma maior adequação e planificação da universidade e seu projeto político 

pedagógico mais pertinente com as aspirações dos estudantes. 

Enfocamos nesta investigação os motivos (de logro) e das escolhas de carreira, de 

curso universitário e a distribuição (desigual) dos alunos, no universo acadêmico dos 

cursos, tendo por referência quatro cursos escolhidos de forma aleatória: Direito, 
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Administração, Engenharia Civil e Pedagogia – alunos do 1º e último semestre - que 

estudam na URI e na UFSM. Estudo este que será ancorado e balizado por dois eixos ou 

vetores: da ética e da filosofia sócio – educativa.  

A Universidade brasileira, como bem expressa Antônio L. Cunha (1987) está 

tensionada entre a formação de princípios acadêmicos e as necessidades demandadas pela 

economia e pelo mercado, abdicando à sua missão secular de instância transmissora e 

produtora de idéias, valores humanísticos em vista da realização e da felicidade dos 

sujeitos e da construção de um novo projeto societal onde caibam todos e não somente 

alguns privilegiados, fato este, já denunciado na década de 1930 por Ortega e Gasset 

(1972), admoestando que a universidade não atendia todos que a ela demandavam; um 

privilégio, segundo ele, dificilmente justificável.  

Interessa-nos, portanto, um estudo comparativo da opinião de alunos e professores 

sobre o projeto ideal de vida, isto é, o que é êxito na vida e como pretendem construir tal 

projeto, o que, na opinião de Torres (1998) 3 constitui referência preciosa.para a praxis 

acadêmica. Para Gonzalo Serrano (1988)4 e Ortega Felix5 tudo isto, implica lançar um 

novo olhar sobre os valores e os elementos sócio-estruturais, ou seja, sobre conjuntura que 

estamos atravessando.  

Configurar os distintos perfis universitários da URI e da UFSM, constitui-se num 

interesse e desafio além de inédito, necessário, na medida em que irá possibilitar uma 

maior compreensão do ideal de vida dos estudantes e o motivo de suas escolhas de carreira, 

cortejando esta com a missão e a filosofia educativa da universidade, se é que todavia ela 

tem alguma. 

Para tanto, temos presente a leitura feita por Ana Maria Freire, (Anais / URI,2000), 

observando que “as pessoas da camada média alta freqüentam a escola privada nos 

primeiros anos de aprendizagem e depois ou as superiores no exterior, geralmente privadas 

                                                 
3 Segundo Ortega, F. (1991): “as atitudes e expectativas dos professores são determinantes tanto no seu 
desempenho como no dos estudantes (p.4)  
Rosa M. Torres (2003) enfatiza que a opinião, as atitudes e expectativas dos docentes em relação aos alunos, 
são marcantes e fundamentais não somente para um percurso escolar com sucesso, mas em toda a vida 
(social, afetiva e profissional futura. 
4 Os valores se encontram inscritos na visão de mundo do sujeito e estão carregados de juízos valorativos, de 
normas e expectativas. 
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também, ou as públicas brasileiras cujos diplomas ainda oferecem aos seus detentores 

oportunidades de “prestígio, remuneração e poder” (p. 97).  

Isto implica em refletir valores e atitudes manifestados pelos estudantes o que poderá 

contribuir no restabelecimento da filosofia educativa da universidade ante um mundo 

carente de filosofia e de valores.Tais ideais ainda têm lugar na atual sociedade capitalista? 

É o que vamos discutir e por em questão. O que exatamente pretendem plasmar com os 

estudos que realizam, é o que se pretende investigar.  

Temos, então, de um lado, os ditames do mercado e, de outro, os valores da 

juventude e, no contraponto, a missão da universidade. Esta relação e equação, certamente 

não estão isentas de problemas que se pretende elucidar. 

Estudos de Félix Ortega y A. Velasco (1991), nos alertam no sentido de que não é 

fácil estabelecer com exatidão os motivos pelos quais se elege determinada carreira ou 

profissão.  

Por outro lado estamos convictos de que a abordagem estritamente racional e 

pragmática tornou – se insuficiente. A escolha de curso e as expectativas de futuro, de 

realização pessoal e profissional, são questões e problemas de fundo filosófico e ético. A 

filosofia será nossa primeira aproximação ao tema – problema, porque trata dos princípios 

e dos fins da ação; enfim, se ocupa das grandes questões do significado e do sentido da 

vida, dos valores e da felicidade. Enquanto a ética trata não do que o homem deve ou 

precisa, mas do querer, dos desejos, das escolhas, eleições e decisões humanas, do bem 

viver, ou do “sumo-bem”aristotélico.  

O que nos leva a indagar se não é de filosofia, valores e de ética que mais estejamos 

precisando, sociedade, juventude estudantil e a própria universidade, diante das 

turbulências, incertezas, crises e contra-valores que impregnam o tecido social e configura 

a visão de mundo das pessoas e porque já não satisfazem mais as explicações, os valores 

tradicionais aos quais o mundo adulto continua agarrado e, de outro lado, a falta de novos 

referencias que possam responder a sensação de vazio e sem sentido da vida pós-moderna, 

realidade que gera mais tensão, stress, angústia e depressão. Isto não seria um sintoma de 



 

 49

que algo vai mal na sociedade atual. Onde residem exatamente estas causas de crescente 

manifestação de insatisfação ante a vida? São questionamentos cada vez mais freqüentes. 

Não teria razão o colunista espanhol Antonio Gala (El País, jan. 1996) de que o êxito 

é a maior cruz do indivíduo, porque faz perder a liberdade e o gosto pela vida mesma? 

Sociedade em que o certo e o errado são substituídos pelo útil e inútil, pelo vale e não 

vale? Cenário em que valores antigos são postos em questão. O que vale a amizade (a 

philia), a virtude, os valores ontológicos, a virtude, a felicidade (eudaímonia grega) para o 

homem pós-moderno e o jovem universitário em particular?  

As explicações técnico – científicas e a abordagem estritamente racional e 

pragmática já não se mostram suficientes ante a desorientação social e juvenil, atravessada 

por aguda “crise”de valores existenciais.. 

A grande questão, que a nosso ver, continua em aberto, consiste em estabelecer e 

explicar as inter-relações existentes entre: projeto, estilo ou filosofia de vida, enfim, o 

ethos, sistema de valores dos distintos grupos (sócio-econômicos) de jovens/acadêmicos, 

com a filosofia de vida e de educação colocadas como referência pela universidade. 

Explicar, a que fatores os distintos grupos atribuem o êxito na vida e as escolhas de 

carreira universitária feitas; o que se propõem para lograr o ideal de êxito que têm em 

mente concretizar com os estudos universitários. E, de outro, averiguar, se a universidade 

leva em conta as aspirações manifestadas pelos estudantes. Se tem um projeto e se atende 

às aspirações dos estudantes. 

A presente investigação intenta identificar concepções e motivações de logro de êxito 

na vida e fatores que influenciam e determinam escolha de carreira dos acadêmicos: propor 

novas reflexões tendo em vista redefinir e restabelecer a filosofia e prática educativa 

universitária mais de acordo com o ideal de vida que os estudantes têm em mente plasmar 

com os estudos e o respectivo diploma que irão obter. 

Não se trata, contudo, de duas teses, mas de uma única. De um lado, eleições de 

estudos e aspirações ao êxito na vida, e, de outro, a missão da universidade; se cumpre ou 

não tam missão. 
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Não nos interessa uma tese de cunho, de caráter ou de natureza didático-pedagógica, 

isto é, de como os alunos conseguem logros escolares, se são bem ou mal sucedidos nos 

estudos universitários que realizam. Nem tampouco interessam estudos de caráter 

psicológico: desvios de conduta, desajustes pessoais, sociais ou escolares, problemas de 

aprendizagem; mas uma análise desde a perspectiva da filosofia social. 

O ponto de vista de interesse da investigação será sócio-educativo, ancorada na ética 

e na filosofia social estabelecendo correlações entre variáveis sócio, econômico e culturais 

com escolha de carreira acadêmica. 

A ética, como ciência que se ocupa do ideal humano, e a filosofia (social), por tratar 

das indagações existenciais, motivos, interesses e as escolhas do sentido do homem e da 

vida; dos grandes temas: do êxito e da felicidade humana, análise esta a ser feita desde uma 

perspectiva do contexto e dinâmica histórica e estrutural, no qual o indivíduo está inserido 

como ser social, no qual lhe compete fazer escolhas, tomar decisões, viver. 

A originalidade da tese que defendo, é unir ambas as dimensões da investigações em 

uma única: eleições de estudos acadêmicos e aspirações ao êxito na vida, como projeto, 

filosofia ou estilo de vida ideal a ser logrado com tais estudos, e a missão da universidade; 

se ela cumpre ou não sua função proclamada em seu Projeto Pedagógico e colocado como 

referente aos estudantes. Justifica-se a presente investigação 

1.7 Desenho de investigação 

A reflexão e estudo teórico/empírico que proponho é a de problematizar, de um lado, 

o sistema de valores e atitudes dos estudantes, suas concepções de êxito na vida, auto-

estima, e motivação de logro, como elementos configuradores das escolhas de carreira 

acadêmica dos estudantes, pondo em evidência, estilos e filosofia de vida; e de outro, 

discutir e repensar até que ponto a universidade leva em conta as aspirações de êxito dos 

estudantes; se tem uma filosofia educativa e em que consiste. O que nos remete à refletir os 

valores e princípios da ética em que estão fundadas tais concepções de vida e de educação. 

Qual o lugar dos valores humanos, vitais e existenciais da sociedade, do indivíduo e o que 

propõem, isto é, que atitudes têm os estudantes frente à universidade? 
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Tomamos como ponto de partida e referência de análise, a relação, (inter) relação 

existente entre o social e o cultural, através do esquema elaborado por Vara Coomonte 

(1996): 

 

Relação: contexto sócio-econômico         cultural 

  

 

 

 

 

 

 

 

Partimos do pressuposto que distintas categorias sociais, com distintas condições de 

nível econômico, têm habitus, valores, auto-estima, aspirações, distintas e em decorrência 

realizam distintas opções/escolhas de Curso, em carreiras mais ou menos valorizadas, seja 

em universidade pública ou particular. 

 

 

 

Universidades Condições sócio-econômicas  
Pública - UFSM 

Particular - URI 

Distintos meios econômicos de vida 
Distintos estilos de vida 
Distintas escalas de valores 
Distintos ideais de êxito na vida

Distintas Carreiras/universidades 
Alunos ricos = carreiras nobres 
Alunos pobres = carreiras 
desvalorizadas

Alunos 1º e último ano

Direito 

Pedagogia 

Engenharia Civil

Administração 

Nosso problema de investigação em forma gráfica se apresenta da seguinte forma:

- Os motivos de eleição de carreira dos distintos 
grupos de alunos 

- Qual sua concepção de êxito na vida? 
- Que valoração fazem da carreira que estão cursando? 

- A universidade leva em conta as aspirações do êxito? 
Tem ela um projeto, uma filosofia educativa e de vida? 

Alunos:Primeiro Ano Alunos:Último ano
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A partir deste esquema geral passamos a discutir os componentes e dimensões que 

incidem, influem e condicionam as concepções de êxito na vida e as escolhas de carreira 

dos estudantes, assinalando as conexões e inter-relações destes componentes para obtermos 

um quadro teórico-metodológico que dê conta do conjunto de variáveis que intervêm no 

processo de escolha de carreira acadêmica, como: o sistema de valores, motivação de 

logro, a auto-estima, o papel e a influência do sistema escolar e os valores professados 

pelos professores, entre outros aspectos e dimensões. 



CAPÍTULO II  

FATORES QUE CONDICIONAM AS ESCOLHAS DE 

CARREIRA 





2.1 Considerações gerais 

A decisão do alunado de cursar determinada carreira foi objeto de interesse de 

diferentes âmbitos de investigação como a sociologia, psicologia, a pedagogia, e muitas 

outras ciências afins. Para buscar antecedentes históricos que tratam de explicar os fatores 

que intervêm no processo de tomada de decisão sobre as escolhas e carreiras profissionais 

devemos remeter-nos ao século XIX, porém, como assinala Montserrat Rodríguez Castro, 

(2005), será na segunda metade do século XX onde se inicia uma frutífera e dinâmica 

investigação reflexiva que pretende dar respostas ao panorama universitário que 

paulatinamente aumenta a oferta de cursos, e de vagas universitárias, diante de uma 

demanda cada vez maior. 

Os fatores que intervêm no processo de eleição ou escolhas de carreiras são 

numerosos. Isto em função de circunstâncias históricas podem ser distintos, inclusive 

terem diferentes intensidades em cada momento. Neste trabalho centraremos alguns 

aspectos que consideramos mais significativos e relevantes para o nosso interesse. 

Inicialmente destaco que cada família faz parte de diferentes grupos de ordem 

superior (bairro ou aldeia, classe social, tendência religiosa e/ ou política e outros grupos), 

que contribuem para a configuração duma cultura familiar e do sistema de valores que 

guiará o processo interativo dentro e fora da família. Portanto, condicionará a educação 

que seus progenitores dão a seus descendentes. Isto determinará modelos e conteúdos 

educativos diferentes segundo a origem familiar. Também a classe social foi na tradição 

sociológica um elemento chave para a interpretação de atitudes valores e condutas, hábitos 

sócio-culturais que caracterizam os diferentes modelos de famílias. 

Muitas destas investigações obtiveram abundantes interesses, inclusive informações 

contraditórias que nos falam das relações entre as características familiares, como 

formação acadêmica e profissional do pai e da mãe, status social, econômico e cultural tem 

a ver com a vocação dos seus filhos e filhas (Astin, 1984; Bandura, 1971; Bourdieu, 1985; 

Rivas Martinez, 1995; Ros, 2001; Super, 1985; Vara Coomonte, 2003). 

Sabemos que a família é o primeiro agente social, e como tal transmite conteúdos 

culturais e axiológicos que irão definir os indivíduos dentro de terminados grupos sociais, 
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classes sociais, grupos religiosos, políticos e outros. Bourdieu e Passeron, (1985) 

identificaram individualmente, que cada sujeito está condicionado pela sua experiência 

pessoal e adapta esses valores e conteúdos culturais às necessidades do contexto sócio-

cultural e de acordo com suas características pessoais (Atkinson, 1957; Holland,1973; 

Rivas Martinez,1995) e tudo isso por sua vez tem incidência na escolha ou conduta 

vocacional. 

Segundo Montserrat Rodríguez Castro (2005) para muitos investigadores a 

orientação vocacional está fortemente ligada ao contexto familiar. Percebe-se também uma 

importante evolução ao longo dos anos conforme o progresso da sociedade. 

Tradicionalmente constatou-se uma forte influência entre os estudos paternos e inclusive a 

profissão e a escolha realizada pelos seus filhos e filhas (Conger e Peterson, 1984; 

Falkowki e Fall, 19843). Com a progressiva integração da mulher nos diferentes níveis 

formativos e no trabalho, além do lar. 

Existe uma longa tradição sociológica que relaciona os valores da pessoa com a 

classe social a que pertence. Embora, investigações recentes suspeitem desta relação. Esta 

nova situação pode estar condicionada pela expansão do ensino universitário, onde alunos 

e alunas de setores que estavam excluídos da universidade passaram a integrar-se a 

universidade, em busca de oportunidades num contexto de acirrada competição por 

emprego e trabalho. (Martín Criado, 2000; Pérez-Díaz e Rodríguez, 2001). Esta expansão 

implicou num considerável aumento de carreiras universitárias, isto significa, expansão na 

oferta de cursos e também de vagas, investimentos via privatização. Isto ocorreu nas 

décadas dos anos oitenta e noventa. Continuaram indo para a universidade e, sobretudo, 

para os cursos mais valorizados, de maior prestígio e status social, os filhos de famílias 

mais ricas. O mesmo aconteceu com as carreiras tipicamente masculinas, que agora atraem 

estudantes de ambos os sexos.  

Apesar dos avanços experimentados temos que reconhecer que existem profissões 

onde as mulheres são maioria. Os homens dão preferência às profissões de caráter mais 

técnico. A explicação para esta diferença é sustentada nos valores adquiridos no processo 

de socialização que envolvendo a subida ou ascensão do gênero, que para muitos autores 

são condicionantes básicos na escolha vocacional e explicam as diferenças entre gêneros 

que ainda hoje seguem tendo lugar, apesar dos avanços experimentados pelas mulheres em  
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Ocupações6. 

Esta realidade, contudo, está mudando rapidamente, eliminando às diferenças de 

gênero. Cursos tipicamente femininos como Psicologia e Enfermagem, entre outros têm 

presença do sexo masculino. 

Como dissemos anteriormente, o desenvolvimento e configuração da personalidade é 

conseqüência do processo de socialização onde o indivíduo vive imerso ao longo de sua 

vida, porém tem especial importância desde a infância até a adolescência. Cada pessoa 

assume alguns valores, que determinam os seus interesses (Rokeach, 1980) que condiciona 

suas decisões que tem lugar em circunstâncias políticas e econômicas concretas, optando 

por uma ou outra profissão (Rivas Martinez, 1995, Strong, 1943; Super, 1985). 

Na atualidade, o acesso para cursar uma profissão no sistema universitário não está 

só determinado pelos interesses e decisões profissionais, porém confluem numerosos 

fatores como número de vagas que ofertam tal curso, número de pessoas que concorrem 

por uma vaga, o status e prestígio social da carreira, determinam se um estudante pode 

cursar a carreira que deseja ( Peres Díaz e Rodríguez, 2001). 

O êxito acadêmico de uma pessoa na carreira está condicionado por muitos fatores, 

entre eles o interesse e a motivação (satisfação de interesses profissionais, sociais) e os 

valores que o sujeito possui na carreira que está cursando. Os interesses não são 

permanentes ao longo da vida, podem variar dependendo de muitos elementos, sobretudo 

das circunstâncias pessoais, sociais e econômicas que ocorrem. A experiência na carreira 

ou na profissão poderia ser um dos condicionantes na valoração que o sujeito faz sobre ela, 

por que já tem conhecimento de como se desenvolve e, portanto, se adapta a seus 

interesses pessoais. 

Considerando que as características da carreira e da profissão, são peculiares a cada 

pessoa e as dinâmicas que rodeiam as escolhas, condicionam a optar por uma ou outra 

titulação. 

                                                 
6 Garcia Fuster e Musito Ochoa, 1999; López Sáez. 1995; Varela, 2001. 
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Como dissemos anteriormente o objetivo básico desta tese é conhecer quem é o 

alunado da URI e UFSM e quais os motivos e fatores que condicionaram os alunos a 

escolherem determinada carreira/ curso. Com o fim de contextualizar este trabalho temos a 

intenção de recorrer a informações teóricas que sustentam nosso trabalho de investigação. 

Tendo em conta que nós pretendemos conhecer o alunado, damos especial importância à 

opinião e informação que foi proposta por eles. Daí as explicações teóricas, são feitas da 

maneira mais sintética, centrando-nos em aspectos que consideramos chave para a 

justificação das variáveis selecionadas para sua análise e também, para a interpretação dos 

resultados. 

Para tanto só centraremos as questões que consideramos chaves no nosso estudo, 

ainda que conscientes que na escolha da carreira, existem outros fatores que também 

condicionam, porém não é objeto de análise neste trabalho. 

Em síntese trataremos de analisar: 

Primeiro conhecer as diferentes teorias que explicam a escolha da carreira e os 

fatores pessoais considerados importantes na escolha vocacional: interesses, valores e 

atitudes, auto-estima e motivação do logro. 

Trataremos de analisar também a dinâmica política educativa, ou seja o papel da 

instituição escolar e em especial, a universidade e de seus agentes, os professores que 

influem e orientam a escolha da carreira. Há que se salientar a existência de agentes que 

realizam de maneira explícita uma função orientadora e a influência de diferentes sujeitos 

(pais, escola, classe social, professores e outros).  

O ser humano ao longo de sua vida vai configurando sua própria personalidade, que 

são as experiências pessoal e social chaves neste processo. A tomada de decisões em torno 

de escolha da carreira está condicionada, entre outros aspectos por experiências. Por isso 

dando continuação iremos tratar quando e como vai se configurando a escolha. 

Analisaremos modelos de escolhas de estudos universitários, ainda que não é o tema 

propriamente dito, se considerarmos que é oportuno fazer uma breve exposição dos mais 

importantes, com a finalidade fundamental de explicar uma breve exposição a fim de 

decidir e eleger determinadas variáveis para a análise. 
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2.2 Períodos na formação acadêmico-profissional 

Na atualidade considera-se que o desenvolvimento profissional é um processo 

evolutivo que dura toda a vida (RIVAS MARTINEZ, 1990) que se inicia na infância e 

continua durante toda a adolescência, onde a pessoa tem que tomar numerosas decisões: 

seguir estudando uma vez terminado os estudos primários ou o fundamental, incorporar-se 

ao mercado de trabalho. Uma vez tomada esta decisão inicial, terá que delimitar onde 

trabalhar e o que estudar. A partir deste momento se opta pela continuidade nos estudos e 

iniciará uma cadeia de decisões que orientam ou delimitam o seu futuro profissional. 

Embora, esta tomada de decisão acompanhará o sujeito ao longo de sua vida 

definitiva, a conduta vocacional é adquirida no processo de socialização ao longo de sua 

vida. Pois, como nos recordam as professoras Rivas, Rocabert e Ardit (1988), os interesses 

profissionais não são estáveis, evolucionam em função da experiência pessoal e 

condicionantes sócio econômicos e culturais que vive cada sociedade. 

Na realidade, disse Bourdieu (1998: 42): 

“Cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que diretas, 
um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de valores implícitos e 
profundamente interiorizados, que contribui para definir, as atitudes face 
ao capital cultural e à instituição escolar. A herança cultural, que difere, 
sob dois aspectos, segundo as classes sociais, é a responsável pela 
diferença inicial das crianças diante da experiência escolar e, 
conseqüentemente, pelas taxas de êxito” 

Os jovens diante de suas experiências pessoais e sociais sejam conscientes ou 

inconscientes, irão configurando os seus interesses profissionais, que como veremos, não 

serão suficientes para a eleição ou escolha de uma carreira. Existem numerosas teorias que 

tratam de dar uma explicação mais exata ou precisa possível, segundo a origem das 

variáveis que oscilam entre um posicionamento mais centrado na decisão pessoal, ou 

outros condicionantes pessoais.  

Depreende-se, dessa forma, que a herança familiar e social contribui na 

interiorização de valores e habitus (matrizes, disposições de ser do sujeito) e das atitudes 

frente ao capital cultural e à instituição escolar/universitária. A herança cultural joga, 

portanto, um papel decisivo no futuro de êxito ou de fracasso, pois, condiciona sistema de 

valores, modos e estilos de vida, opções e escolhas de projeto de vida ideal. 
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2.3 Fatores pessoais da eleição de estudos 

Como vimos no item anterior, os fatores pessoais têm especial importância desde as 

primeiras teorias psicológicas. O papel do sujeito na eleição vocacional ou profissional não 

pode ser ignorado. Inicialmente os fatores sócio-demográficos respondem às denominadas 

teorias de caráter social, que falam do influxo de variáveis tais como o status sócio-

econômico e cultural da família (classe social), o gênero, a estrutura axiológica (valores), a 

experiência escolar e acadêmica, entre outras.  

2.4 Fatores de investigação e referências 

A seguir explico de forma sintética a importância dos fatores que intervêm no 

processo de escolha vocacional e profissional de acordo com esquema apresentado por 

Maria Monteserrat Castro Rodriguez (2004: 60) em sua tese de Doutoramento: 

Fatores Investigação e Referências 

Gênero 

O gênero é um elemento chave no processo da socializar 
trabalho.(Lopes Sáez,1995:Mendes Loiz, 1999;Rald Phlipp, 2001; 
Subirats e Brullet, 1999). Num obstante, o seu influxo foi distinto em 
função das circunstâncias socioeconômicas; o efeito de que a mulher se 
incorpora á economia ativa, realizando tarefas reservadas para os homens 
(Lópres Sáez, ob. cit. Varella Martí, R, 2001). 

Valores 

Os valores são fatores que mais despertam interesse em uma 
investigação. Desde as teorias sociológicas estudaram-se os valores 
especialmente relacionados à classe social. E posicionamentos 
posteriores, para as autoras Rald PhIlipp e López Sáez, a aquisição 
de valores pode ser um elemento diferenciador no processo de 
socialização entre homens e mulheres. Outras correntes teóricas 
reduzem a inclusão e eliminam o fluxo dos valores no processo 
eletivo de carreira. 

Interesses 

Os interesses segundo Rivas Martínez (1990:50) representam a 
“criação de motivos que dá direção à conduta vocacional” (p.50). 
Para muitos autores são explicações nas diferentes eleições 
universitárias (Dupont e outros, 1984; Rocabert, 1987). 

Motivação e 
expectativas de logro 

A investigação em torno da Motivação e expectativas de logro 
tem muita importância. Por exemplo, para alguns autores as 
diferenças na eleição de carreira entre ambos os gêneros vem 
determinadas pela motivação e expectativas de logro (Honer,1968); 
inclusive se explica o acesso de pessoas de classe não 
tradicionalmente chamadas para os estudos universitários devido a 
este fator (Zabalza, 2002). 

Desenvolvimento e 
madureza vocacional 

Este fator tem especial importância nas teorias psicanalíticas. 
Elementos como a idade, estágio evolutivo e conduta: são interessantes as 
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contribuições de Crites (1965) que estrutura a hierarquia da madureza em 
três níveis: 1) condutas que se maturam com o passar do tempo; 2) 
desenvolvimento e segurança dão consistência, realismo, atitudes e 
competências nas escolhas; 3) o amadurecimento vocacional para a 
tomada de decisões que irá culminar com o nível superior de 
desenvolvimento. 

Autopercepção 
vocacional 

A percepção que a pessoa possui de si mesma, serve para orientá-la em 
sua escolha de carreira. Para alguns autores a conduta vocacional está 
relacionada com auto conceito (Bandura, 1997; Bestz e Fitzgerald, 1987; 
Eccles,1983); os valores (Center e Bugental, 1966); ainda que na 
atualidade se projeta de segundo a teoria das construções pessoais de 
Kelly que está centrada na análise e na valoração, etc. que cada sujeito 
possui da vocação. A teoria de Roe fundamenta-se na escolha vocacional 
e na satisfação pessoal, mestres como Holland vão além, falando de 
aspectos da motivação individual porém temem aspectos ambientais ( 
Salvador e Pieró, 1986; Vara Coomonte, 2002). 

Psico-emocionais 

Ainda que são fatores que lhe outorgam menos importância nas teorias 
da escolha vocacional, existe um consenso numa série de aspectos que 
podem condicioná-los: a maneira como cada pessoa toma as decisões, 
ajusta o equilíbrio pessoal, etc. Segundo afirma Rivas Martínez ( p.52), 
estes tem uma incidência discriminatória nas questões tais como que tipo 
de carreira a estudar: ciências, letras artes, etc. 

Família 

A família é um excelente socializador primário (Bourdieu e Passeron, 
1991; García Fuster e Musitu Ochoa, 2000; Rivas Martinez, 1990, 1995; 
Vara Coomonte, 1985) que acompanha o indivíduo ao longo de sua 
trajetória vital. A ela se atribuí um papel fundamental no processo de a 
entender os valores, normas e hábitos sociais. Portanto, será no seio da 
família onde as pessoas iniciam a sua orientação vocacional. Será a partir 
destes momentos onde a presença da família na orientação de valores 
sobre o trabalho tenha especial importância até nossos dias, ainda que a 
colaboração seja diferente por ser circunstâncias socioeconômicas e 
culturais distintas. 

Experiências 
acadêmica 

A escola é um dos principais agentes socializadores do indivíduo. A 
experiência acadêmica tem importância na escolha da carreira ( Rivas 
Martinez, 1995). A legislação fala do caráter que deve possuir o currículo 
escolar e ao mesmo tempo estabelece dento das funções específicas da 
equipe de orientação de desenvolver atividades que orientem tanto para o 
lado do trabalho como também para continuar os estudos. 

A investigação sobre fatores que influem na escolha profissional 
relacionada com a experiência acadêmica teve e ainda hoje tem muita 
importância. Servem de exemplo as que fazem referências às experiência 
pessoal nas diferentes matérias (Fassinger, 1987) 

2.5 Explicando o conceito de “êxito na vida” como projeto de vida ideal 

2.5.1 Sentido do termo “êxito na vida”  

Neste item procuro explicar e problematizar a concepção e sentido de êxito, tomado 

aqui como “êxito na vida”, fazendo clara distinção que não interessa qualquer êxito 

(material, baseado na sucesso, e fama, nos bens materiais, na fortuna) mas êxito entendido 
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como projeto de vida ideal, de aspiração de realização enfim, de felicidade, (da 

eudaimonía, grega), motivo de escolhas de carreira universitária pelos estudantes oriundos 

de distintas categorias e origens sociais e familiares. 

Surge-nos de imediato a pergunta, existe relação, aproximação entre a aspiração de 

êxito como projeto ideal de vida e escolhas de carreira? Que significa “êxito na vida”para o 

homem e a mulher e, especialmente para a juventude estudantil numa “sociedade de 

mercado”e de consumo que transforma o cidadão, o sujeito em mercadoria, em 

consumidor, competidor, em que a busca do êxito material tornou-se verdadeira obsessão? 

Que implicações tem esta concepção e obsessão de êxito na vida para o indivíduo, e 

para a universidade que passa a orientar-se também pela nova lógica e critérios 

empresariais do lucro, da performance, do produtividade?  

Savater (1999) enfatiza a necessidade de aprofundar a discussão em torno dos temas 

vitais, como a questão do êxito que hoje se coloca com muita força, sobretudo, aos jovens 

que ainda não têm um quadro de valores perfeitamente definido. Ademais, afirma o autor, 

é através da reflexão e da indagação que aprofundamos a compreensão do mistério da vida 

e do destino do homem em busca da eudaimonía, da felicidade, da realização, “bem 

supremo” do homem, na expressão de Aristóteles (11992).  

Que outro sentido teria o enigmático lema de Sócrates: “conhece-te a ti mesmo”, 

senão conduzir os jovens à reflexão e à compreensão do sentido das coisas e da vida? Ou o 

alerta de Aristóteles, em sua clássica ética à Nicômaco (1992) dizendo que para ser feliz o 

homem não necessitava de muitas coisas? Mas será a húngara Martha Nussbaum (1995) 

quem melhor traduz e explica o sentido dos desafios e enigmas colocados pelos gregos em 

busca da explicação do êxito na vida e será à ela que iremos recorrer com freqüência, para 

elucidar o sentido do significado de êxito na vida. 

As perguntas, com efeito, ajudam a aprofundar a reflexão e a compreensão dos 

fenômenos da vida e a continuar perguntando na busca do sentido do que seja uma vida 

digna de ser vivida. Uma das questões intrigantes, neste sentido, vai no sentido de que se é 

possível formar valores e princípios éticos outros, fora da sociedade de mercado que sobre-
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valoriza os as dimensões materiais e empurra o indivíduo à busca desenfreada e 

compulsiva do êxito material? 

Não estaria a juventude caindo na armadilha de uma sociedade e de universidade que 

prometem um mundo de inclusão e de futuro de sucesso profissional que ela já não pode 

garantir? O que significa logro do êxito na vida numa sociedade individualista, 

materialista, dominada pelo individualismo e competição exacerbada, pelo hedonismo 

(culto dos sentidos e do corpo), do consumismo e pragmatismo, do aproveitar a vida, no 

sentido da expressão latina (carpe diem)?  

A palavra êxito, ao longo da história e inclusive atualmente, vem sendo utilizada de 

muitas formas e com muitos significados. Na sociedade atual, o êxito tende a identificar-se 

como a fama, o sucesso, representado geralmente por um personagem, um ídolo, como 

algo ideal e desejado. 

O termo êxito tem assim um amplo espectro de significados e possibilidades. 

Podemos falar de êxito econômico, hoje em dia muito em voga, sobretudo na atual 

sociedade capitalista como a nossa que supervaloriza o possuir bens materiais, êxito nos 

negócios, com consumo de bens de marca, com prestígio, fama e poder, com ser bem 

sucedido nos estudos, com os amigos, etc. Êxito se relaciona, também, com os objetivos 

que cada um se propõe alcançar na vida. Neste sentido, êxito não é algo objetivo, concreto, 

mas relativo.  

É importante deixar claro que não nos interessa qualquer êxito, econômico, social, 

mas êxito na vida como ideal a ser logrado com os estudos acadêmicos, associando o êxito 

com o sistema de valores e a motivação de logro do sujeito. Sem motivação não existe 

êxito. 

Com este intuito, discuto e explicito as concepções e definições que considero mais 

relevantes para a compreensão da temática em tela, e de suas implicações e imbricações no 

projeto de logro de êxito na vida e nas escolhas de carreira que realizam.  

Nicola Abbagnano (1986) define êxito como sucesso. O termo se origina do inglês 

(sucess); (succés) em francês; (ergfolg) em alemão, e do italiano (successo). O termo tem, 
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também um caráter relativo e provisório, como se depreende da seguinte passagem de 

Nussbaum (1994: 495): 

En realidad el instrumentalismo ha acentuado también el carácter siempre 
relativo y provisorio de éxito. El éxito – ha dicho Dewey – nunca es final 
o terminal. El mundo no se detiene cuando la persona que ha obtenido 
éxito ha alcanzado su finalidad, ni tampoco se detiene él mismo y la 
especie de éxito que obtiene, sino que su actitud frente a él es un factor 
de lo que sucederá más tarde. Foi com a filosofia instrumentalista e 
utilitarista introduzida a partir da concepção de J. Dewey, século XVIII 
que o termo “êxito”passou a ser utilizado com o sentido de sucesso, 
aplicado fundamentalmente ao campo econômico e empresarial. 

Na ótica da filosofia utilitarista e pragmática defendida por Dewey, o êxito é visto 

como algo provisório, nunca sendo alcançado de forma definitiva. A palavra é tomada 

também no sentido de uma atitude, uma disposição para a ação. 

A palavra êxito vem do latim (exitus), com o sentido de saída, um resultado feliz de 

um negócio, uma atuação ou uma boa aceitação que “tem uma pessoa ou coisa” 

(Dicionário de la Lengua Española, p. 659). O conceito de êxito é tomado, não com 

sentido passivo, mas associado à forma de atuação e de aceitação de alguém. Êxito vem 

associado, a valores, motivação e com a auto-estima de alguém. 

O êxito como o fracasso, constituem uma noção essencialmente subjetiva que 

independe da realização propriamente dita de um determinado ato. No sentido literal: 

 [...] el éxito, como el fracaso, es una noción esencialmente subjetiva, que 
no depende del nivel absoluto de realización de un acto, sino que se sitúa 
más bien con referencia a ciertas normas, y particularmente, a nivel de 
aspiración del yo de cada individuo. El éxito es sentido, como tal cuando 
la realización rebasa o alcanza la línea de meta, es decir, la esperanza del 
sujeto. El sentimiento de satisfacción experimentado por una persona es 
el único criterio realmente válido para caracterizar su éxito.” 
(Diccionario de psicología, Los diccionarios del hombre del siglo XX (p. 
125).  

Trata-se de um conceito subjetivo que independe da realização de um ato. Refere-se 

a certas normas (de excelência) e particularmente, ao nível de aspiração pessoal de cada 

um. Consiste num sentimento de satisfação experimentado por alguém e, este, é, na 

verdade, o único critério realmente válido para caracterizar o êxito. E acima de tudo, tem a 

haver, com aspiração dos indivíduos e com sentimento de satisfação. 
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Quanto maior ou mais altos forem os objetivos fixados por alguém mais difícil será 

alcançar êxito ou satisfação na vida, podendo a busca obsessiva de êxito ser motivo de 

sentimento de fracasso e de frustração. Pessoas com objetivos ou metas muito altas, 

precisam, amiúde, baixar suas aspirações e objetivos para se sentirem felizes, realizadas. 

Na concepção de Friedrich Dorsch, (1977:359), foram Hoppe y Lewin os primeiros a 

investigar as condições em que aparecem as vivências de êxito e fracasso. Segundo estes 

autores, êxito e fracasso, dependem menos do resultado em si do que de sua relação com o 

nível de aspiração. Os limites das áreas de dificuldades em que são vividos o êxito e o 

fracasso correspondem, à sua capacidade de realização efetiva. 

Segundo Arnold-Eysenck-Meili (1978, p. 473), êxito é sinônimo de sucesso 

(success), definido como uma confirmação positiva de uma hipótese: Para este autor, a 

experiência subjetiva, aparece como uma variável ativante, com o sentido de motivação; 

tem influência na cognição e no comportamento. O êxito também pode ser representado 

como uma função da capacidade real de ação, de grau de dificuldade da tarefa imposta e do 

nível de aspirações. 

O termo também é utilizado com o sentido de“motivación para el”, (em inglês 

achievement, motivacion): tem também o sentido de tendência, interesse ou inclinação em 

vista do alcance dos objetivos propostos. Mc-Clelland (1975) usa o termo com sentido de 

“necessidad de logro”; relacionado à orientação do indivíduo para realizar as tarefas de 

acordo com um standard, padrão, ou nível elevado de eficácia.  

Êxito e fracasso, tem uma conotação essencialmente subjetiva, ou seja, independem 

da realização propriamente dita de um determinado ato, e do nível absoluto de realização. 

O êxito, assim entendido, se situa mais com referência a certas normas, e particularmente, 

ao nível de aspiração do “eu”de cada indivíduo. Contudo o sentimento de satisfação de 

alguém constitui o único critério realmente válido para se medir ou avaliar o significado de 

êxito.  

Do ponto de vista epistemológico, a palavra êxito tem diversas interpretações; tem a 

ver com sucesso, motivação de logro, com normas de desempenho e, sobretudo, com as 

aspirações do sujeito.  
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Foulquié (1972) traduz o termo (êxito) com o significado de triunfar, alcançar um 

resultado feliz, ou desejado. Chama atenção para as distintas percepções (de gênero) feitas 

por meninos e meninas: para os meninos, êxito significa competição, enquanto, para as 

meninas é mais uma adaptação. Para os primeiros êxito é fruto de um esforço, de uma 

conquista; para elas, ao contrário, é, antes de tudo a recompensa de méritos e qualidades 

pessoais. Enquanto, aqueles querem impor-se, estas querem ser vistas, reconhecidas e 

aceitas. 

Existe um certo consenso entre diversos autores que sem motivação dificilmente o 

indivíduo obtém sucesso, realiza metas, supera desafios. Entre os fatores que o sujeito, seja 

ele estudante ou não, necessita para lograr êxito, figura o interesse e a motivação pelos 

objetivos propostos. 

Para G. Thinès et A. Lempereur (1972, p.349), êxito significa realização da tarefa na 

qual se está comprometido, isto é, alcançar um fim estabelecido previamente, um fator de 

reforço. Depreende-se que o conceito de êxito implica um amplo espectro de significados e 

possibilidades. Podemos falar de êxito econômico, hoje em dia muito em voga, cujo 

requisito fundamental consiste em possuir bens materiais, ser bem sucedido nos negócios. 

O êxito pode estar associado ao bom desempenho escolar, ser bem sucedido nos estudos, 

com os amigos, nos negócios, na vida profissional, social e particular. 

Êxito e fracasso tampouco são conceitos “científicos”. No âmbito escolar, são noções 

utilizadas pelos agentes, alunos, pais, profissionais da escola e eles nem sempre estão de 

acordo entre si. O êxito implica um conceito extremamente polissêmico com muitos 

significados. Para Perrenoud, (1996), com o êxito e o fracasso não se dá o mesmo que com 

gostos e cores. 

Este autor utiliza o termo mais em situações de aprendizagem escolar, que não é o 

enfoque desta discussão. A motivação é utilizada, como a arte de estimular o interesse dos 

alunos por aquilo em que ainda não estão interessados, criando sentimentos de 

necessidades que determinam impulsos voltados para a execução dos objetivos adequados 

a suas possibilidades.  
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Êxito se relaciona também com os objetivos que cada um se propõe alcançar na vida, 

não podendo ser tomado como algo meramente objetivo, concreto, ou seja, tem uma 

dimensão fundamentalmente subjetiva.  

Êxito e satisfação associam-se de modo estreito com a distância existente entre as 

expectativas e as aspirações da pessoa, com as metas e os objetivos fixados, de sorte que, 

objetivos muito elevados podem ser fator de sentimentos de frustração e de fracasso. 

Segundo Orizo (1991), não se pode esquecer que os indivíduos são sujeitos do social, são 

atores sociais, inseridos na estrutura social; têm uma cosmovisão, ou seja, determinada 

visão do mundo e da vida que irá determinar a concepção e aspiração de êxito na vida do 

sujeito. 

Neste sentido, afirma Orizo, “a visão do sujeito resulta afetada por sua posição na 

estrutura social e pelo devir da vida social”. Para M. D’Avia (1998), não parece casual que 

o bem-estar esteja quase sempre ligado a um contexto social. As variações sócio-

econômicas e culturais, segundo ela, não respondem ao azar, nem se reproduzem no vazio, 

antes, se enquadram e objetivam na estrutura social. 

Bourdieu (1973), procura comprovar que a origem social define as possibilidades de 

escolarização e o futuro de êxito ou de fracasso do sujeito. Argumento semelhante sustenta 

Pozuelo (2000, p.27), para quem a classe social é uma realidade importante, “já que ela 

determina em boa parte as oportunidades de vida de uma pessoa e matiza o 

desenvolvimento de sua personalidade”. 

A questão do êxito na vida têm desafiado pensadores, filósofos, dramaturgos, desde 

os tempos mais remotos, no intuito de entender decifrar o enigma humano, sua busca de 

satisfação na vida, nas suas múltiplas dimensões: pessoal, social e profissional. A 

referência aos clássicos constitui-se sempre num fator de segurança e de apoio para um 

melhor entendimento das questões que inquietam o ser humano, como a questão do êxito é 

vista com tanta ênfase na sociedade pós-moderna colocando acento e privilegiando o “ter 

mais”, “poder mais”, e agora o “aparecer”e imitar ídolos, os “hit parade”, o último 

sucesso, a última moda e novidade a ser consumida?  
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Não se pode ignorar neste cenário, o papel que jogam os meios de comunicação de 

massa, na difusão dos novos valores e estilos de vida dos sujeitos, homogeneizando gostos, 

estilos de vida, idéias e valores, preferências, decisões e escolhas. A influência da mídia 

retomaremos em outra parte desta pesquisa.  

Segundo a clássica interpretação da filósofa húngara Marta Nussbaum (1995), In: “A 

fragilidade do bem”o problema da realização do “bem viver”e da busca da realização da 

pessoa, enfim, da felicidade (eudaimonia), já estava na pauta de discussões de poetas e 

dramaturgos gregos como: Ésquilo, Pindaro e Sófocles, e, sobretudo em Sócrates, Platão e 

Aristóteles.  

De acordo com esta autora, Aristóteles (1992: 19) foi entre os primeiros pensadores 

que se preocupou com a problemática da realização do indivíduo, com a felicidade do ser 

humano. Afirmava ele, que para ser feliz o homem não necessitava de grandes coisas, de 

muitos bens. Contudo alertava que: 

confiar ao acaso o que há de melhor e de mais nobre na vida seria um 
arranjo muito imperfeito. O homem feliz parece necessitar também dessa 
espécie de prosperidade; e por essa razão alguns identificam a felicidade 
com a boa fortuna, embora outros a identificam com a virtude. [...] É 
mister não só de uma virtude completa, mas também de uma vida 
completa. 

Na interpretação de Nussbaum (1995:30), a discussão da realização, aspiração 

suprema do homem, não é nova,  

parece que fue sobre todo dicha necesidad la que impulsó a los 
fundadores de la filosofía humana y ética hacia la búsqueda de un arte 
nuevo superador de las opiniones y prácticas ordinarias; la tradición 
filosófica griega nunca olvidó el problema de la realización del buen 
vivir, ni siquiera en sus investigaciones metafísicas y científicas.  

O grande esforço dos clássicos (gregos) consistiu em superar o senso comum, livrar-

se das forças e da dominação da natureza, assim como das opiniões e da prática ordinária 

de explicação dos problemas que atormentavam a humanidade da época Para Aristóteles 

tal entendimento e explicação “não ofereceria grandes dificuldades se pudéssemos 

determinar primeiro a função, o sentido do homem” (Nussbaum, p. 17).  
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O filósofo grego associa, o “bem viver”com o “bem agir”com “ser feliz”, concepção 

que contraria o moderno conceito de felicidade associado ao consumo, à competição, busca 

obsessiva e compulsiva do ter e triunfar. 

Para Aristóteles, (1992: 17), 

alguns identificam a felicidade com a virtude, outros com a sabedoria 
prática, outros com uma espécie de sabedoria filosófica, outros com 
estas, ou uma destas, acompanhadas ou não de prazer; e outros ainda 
também incluem a prosperidade exterior. Outra crença que se harmoniza 
com a nossa concepção é a de que o homem feliz vive bem e age bem; 
pois definimos praticamente a felicidade como uma espécie de boa vida e 
boa ação.  

Não se pense, todavia, afirma o estagirita, “[...] que o homem para ser feliz necessite 

de muitas ou de grandes coisas, só porque não pode ser supremamente feliz sem bens 

exteriores. A auto-suficiência e a ação não implicam excesso; podemos praticar atos nobres 

sem sermos donos da terra e do mar” (p 191). Os bens materiais constituem condições 

prévias da felicidade sendo “cooperantes e úteis como instrumentos” (p.19).  

A grande questão que desafiava os gregos consistia em distinguir entre o que era 

atributo dos homens, do mundo – e o que devia ser atribuído às forças da natureza, aos 

elementos externos e incontroláveis ao ser humano. Na visão classista de Aristóteles, (pois, 

aceitava a escravidão), para alguém desenvolver-se bem, devia proceder de boa origem, de 

boa cepa. 

O grande esforço dos gregos consistia em livrar o ser humano da excessiva 

fragilidade e dependência das forças da natureza, da dependência da fortuna, não de modo 

estrito, mas, mais próxima ao sentido de o homem para ser feliz, técnica, distinta de téchne, 

arte ou ciência humana. 

Protágoras e Sócrates coincidem em afirmar a necessidade de uma téchne orientadora 

das eleições práticas. Somente uma téchne prática do tipo concebido por Sócrates podia 

“salvar as vidas”dos seres humanos livrando-os dos elementos e das forças da natureza.  

Para desenvolver-se plenamente o homem precisa nascer com aptidões adequadas, 

viver em circunstâncias naturais e sociais favoráveis, relacionar-se com outros seres 

humanos e não sofrer de desastres inesperados e incontroláveis. Isto revela uma visão 
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ainda muito ligada aos elementos da natureza. Aristóteles, estava particularmente 

preocupado em submeter ao domínio humano as coisas mais importantes da vida. Daí o 

questionamento do filósofo: 

En que medida podemos distinguir entre lo que cabe atribuir al mundo y 
lo que corresponde al ser humano en la valoración de una vida? [...] 
Podríamos mejorar esta situación sometiendo a nuestro dominio las cosas 
más importantes, como los éxitos personales, la política y el amor? 
(Aristóteles, 1972: 29). 

O homem feliz como homem que é, “também necessita de prosperidade exterior, 

porquanto a nossa natureza não basta a si mesma para os fins da contemplação: nosso 

corpo também precisa gozar de saúde, ser alimentado e cuidado” (idem, p. 191). A questão 

do “bem viver”continua a desafiar a humanidade até os dias de hoje. Talvez, esteja aí a 

explicação do “por quê”a humanidade nunca deixou de perseguir a resposta à questão: 

como ficar imune, isto é, como se livrar da fortuna que continua de certo modo a dominar a 

vida do cidadão. 

Antígona, (dramaturgo grego), nos fala de uma existência vivida sobre o “fio 

cortante de uma navalha”, expressão que encontramos em Nussbaum (1995), referindo-se à 

fragilidade do bem, e ao risco do indivíduo colocar a vida, sob a dependência da fortuna, 

da sorte. 

Na opinião de Nussbaum, tal vez, o poeta Píndaro tenha esquecido que o homem tem 

algo que o distingue dos seres inferiores que é o poder da razão, que consiste na 

capacidade e poder de “deliberar sobre seu destino, elaborar um plano, hierarquizar 

valores, fazer escolhas, decidir seu caminho e seu futuro, sendo dono de seu destino” 

(p.30). Para o poeta, 

Todo esto debe servir para algo. Aunque no puede negarse que, en gran 
parte, somos seres necesitados, confusos, incontrolados, enraizados en la 
tierra e indefensos bajo la lluvia, hay en nosotros algo puro y puramente 
activo, que podemos llamar “divino, inmortal, inteligible, unitario, 
indisoluble e invariable” (Píndaro, apud Nussbaum, 1995, p. 30). 

O termo “fortuna” para os gregos não é utilizado com o sentido de que os 

acontecimentos não tenham uma causa determinada ou que sejam elementos do azar, frutos 

do acaso, mas como algo que simplesmente sucede ou acontece ao ser humano. Colocar, a 

salvo a vida humana da fortuna, significa colocá-la sob o domínio do sujeito, do “agente”. 
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Lo que acontece a una persona por fortuna es lo que no le ocurre por su 
propia intervención activa, lo que simplemente le sucede, en oposición a 
lo que hace. En general, eliminar la fortuna de la vida humana 
equivaldría a poner esa vida, o al menos sus aspectos más importantes, 
bajo el dominio del agente (o de los elementos que componen su ser que 
él identifica consigo mismo), neutraliza e de cierta forma suprime a 
dependencia do exterior que aparece refletida a exemplo do que ocurre 
con a planta (NUSSBAUM 1995, p.31). 

No pensamento grego o que poderia governar e guiar nossa vida humana, salvando-

nos de viver à mercê da fortuna, da sorte, era o elemento racional, a razão humana. Os 

gregos alentavam a crença de que a atividade racional podia salvar a vida humana dos 

elementos e da influência das forças da natureza. Acreditavam que a explicação para o 

enigma humano estava no poder da razão. A concepção aristotélica é profundamente 

influenciada pelo racionalismo como se depreende das indagações que transcrevemos, a 

seguir: 

Para todos los pensadores que estudiaremos aquí, era manifiesto que la 
vida buena de los mortales debe, en cierto grado y sentido, ser 
autosuficiente e inmune a los ataques de la fortuna. ? Hasta dónde una 
vida humana puede y debe hacerse auto-suficiente, qué papel desempeña 
la razón en la búsqueda de dicha autosuficiencia y que tipo de 
autosuficiencia es el adecuado para una vida humana racional? 
(NUSSBAUM, 1995 p. 31). 

Não podemos também deixar de registrar o alerta de Nussbaum (1995:28) sobre a 

fragilidade do ser humano e do “bem” que perseguimos, considerado uma frágil planta que 

precisa ser cultivada com muito cuidado. 

Pero la excelencia humana crece como una vida, nutrida del fresco rocío 
y alzada al húmedo cielo entre los hombres sabios y justos. [...] La 
excelencia de la persona buena es como la planta joven: crece en el 
mundo débil y quebradiza, en necesidad constante de alimento exterior: 
El poema prosigue con los siguientes versos: Necesitamos de cosas muy 
diversas de aquellos a quienes amamos: sobre todo e el infortunio. 
También aquí nuestra exposición a la fortuna y nuestro sentido de valor 
nos hacen depender de algo que existe fuera de nosotros. (NUSSBAUM, 
1995, p. 28). 

A questão que os pensadores (filósofos, poetas, dramaturgos) gregos precisavam 

deslindar era a de distinguir entre o que cabe atribuir ao mundo externo, à sociedade, às 

circunstâncias, aos condicionamentos externos, do contexto, e o que correspondia ao ser 

humano na valorização da vida? 
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Para os gregos era manifesto que a boa vida dos mortais, em certo grau, devia ser 

auto-suficiente e imune aos ataques da fortuna e o papel que desempenha a razão e o tipo 

de auto-suficiência adequada para uma vida humana racional?  

Estas questões suscitam a questão geral: quem pensamos que somos, como 

precisamos viver para colocar-nos a salvo da fortuna, das forças do destino para viver uma 

vida boa ou digna. Em resumo, o homem deveria relativizar a importância e influência da 

fortuna na vida da pessoa para lograr a felicidade. Confiar a sorte ao elemento fortuna era 

vista como uma péssima escolha. Seria o mesmo que entregar ao destino o maior bem do 

homem e abdicar da liberdade de escolha. 

Para ilustrar a discussão do termo lembramos o que disse recentementeVicente 

Verdu (1991), colunista espanhol contemporâneo In: O êxito e o fracasso, que a atual 

pulsão pelo êxito constitui uma das maiores cruzes do homem moderno, levando o 

indivíduo, muitas vezes, a perda da própria liberdade. Todo êxito disse, implica uma nova 

cobrança e um novo desafio ao indivíduo. À obsessão do êxito corresponde o medo do 

fracasso. Êxito e fracasso constituem as duas dimensões limites da existência. 

2.6 O êxito no contexto (da modernidade) latino-americana 

A discussão do êxito permanece atual no contexto da sociedade moderna em que os 

valores, sobretudo, humanos, são postos em questão, perdendo a centralidade para o 

mercado passando este a constituir a referência e valoração máxima, submetendo tudo e a 

todos à sua lógica perversa do lucro e do consumo; sociedade em que os indivíduos são 

julgados, avaliados e valorizados crescentemente por critérios mercantis. 

Que implicações ético-morais e de vida são decorrentes deste novo paradigma 

mercantil? Que perspectivas de vida, de realização têm os indivíduos, sobretudo, as novas 

gerações, a juventude estudantil acadêmica que busca à universidade como lugar especial 

de concretizar seus ideais?  

Estas serão algumas indagações recorrentes nesta pesquisa, pela simples razão de que 

ainda não existem estudos que dêem conta desta realidade que afeta profundamente o 

projeto de vida dos sujeitos numa sociedade cada vez mais carente de valores e referenciais 

válidos capazes de suprir o vazio existencial e a desorientação da juventude em busca de 
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algo mais sólido capaz de responder a suas expectativas de vida e de realização pessoal e 

profissional. 

Um dos mais ilustres teólogos Latino-americanos Enrique Dussel (1995:105) 

identifica três “mal-estares” (malaises) da modernidade, a saber: o individualismo, a 

primazia da razão instrumental (do capitalismo tecnológico) e o despotismo do sistema, 

causando uma “perda do sentido da vida” (los of meaning), um “eclipse dos objetivos” 

(eclipse of ends), e uma “ausência de liberdade”na sociedade burocratizada. 

Precisamos estar atentos, porém, para as peculiaridades e singularidades do que 

significa um projeto de vida num contexto de realidade histórica por que passa a sociedade 

e a própria universidade brasileira, esta em uma verdadeira encruzilhada, mergulhada em 

profunda crise de identidade.7 Realidade de um sociedade dividida e atomizada como a 

sociedade brasileira, e sobretudo, para o contexto concreto e empírico da universidade 

brasileira que, no dizer de Darcy Ribeiro (1997) não tem feito outra coisa do que 

reproduzir valores e estilos de vida de outros centros, impondo uma cultura alienígena e 

alienante. Ribeiro refere-se à insuficiência dos atuais paradigmas interpretativos de nosso 

projeto de povo e de universidade.  

Segundo Ribeiro, somos um povo “em fazimento”, em construção.O projeto de 

universidade contudo não pode ser discutido e explicado fora do projeto de sociedade 

modernizadora aqui transplantado. Isto também será objeto de análise mais adiante, 

capítulo IV onde discuto o papel da universidade, se esta leva em conta as aspirações de 

êxito na vida dos estudantes e as atitudes e valoração dos estudantes dos estudos que 

realizam. 

Na acepção de Maria S. Soares (1993) In: Cadernos de Sociologia,os projetos 

modernizadores aqui transplantados e impostos, têm de forma reiterada, desconhecido a 

identidade de cada povo, suas tradições, seus valores e suas crenças. Os membros dessas 

                                                 
7 Sousa Santos, Boaventura (1995) Pela mão de Alice, apontando uma tríplice crise da universidade: 
hegemonia, legitimidade e institucional. Em outra parte explicamos o sentido dado pelo autor a estas crises, 
bem como, a transformação operada na universidade brasileira, segundo a filósofa Marilena Chauí (2001:46): 
a universidade tem hoje um papel que alguns não querem desempenhar, mas que é determinante para a 
existência da própria universidade: “criar incompetentes sociais e políticos [...] de modo a bloquear toda 
tentativa concreta de decisão, controle e participação”. 
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sociedades não têm sido ouvidos nem consultados sobre suas expectativas e aspirações de 

vida. 

Em seu lugar, tem procurado fazê-lo assumir uma identidade “moderna”, mas 

alienígena, com predomínio da racionalidade, do individualismo, da livre iniciativa, do 

profissionalismo e da eficiência, de acordo com o léxico neoliberal, formar sujeitos 

“flexíveis”, úteis, de trabalho precário, adaptáveis às demanda do mercado abdicando da 

condição de sujeitos, tendo que renunciar aos seus mais nobres ideais de humanização e de 

vida digna. 

No contexto da modernidade, introjetou-se na mente dos jovens um mundo 

“caracterizado pelo racionalismo e a intelectualização e de desencantamento do mundo” 

(Baudrillard, 1985). Na América Latina, pondera Octavio Paz em seu livro Los hijos del 

Limo, a modernização e a modernidade não andaram juntas nem tem ocorrido em 

circunstâncias semelhantes àquelas que as viram nascer na Europa. Ao contrário, o que 

marca nossa experiência moderna é a variedade, a heterogeneidade, a diferenciação. Se o 

desencantamento do mundo entre nós não atingiu a radicalidade de outras partes, isto deve-

se, na opinião de Paz, ao fato de nosso mundo ainda não estar totalmente desencantado. O 

desencantamento entendido como nível de percepção e de consciência própria de defesa da 

cultura autóctone, das crenças e valores de uma geração de “cidadania negada ou roubada”, 

parafraseando Miguel Arroyo (1987). 

No Brasil, essa modernidade (imposta) teve como resultado a emergência de focos 

ou “ilhas de modernidade”em que os níveis de consumo material e simbólico das classes 

médias altas são similares aos do Primeiro Mundo, porém, ao redor dessas ilhas criou-se 

um mar de excluídos e marginalizados.  

Neste sentido é ilustrativa a pesquisa do PNAD (1990), revelando que em 1989, os 

5% mais ricos detinham 39,4% da renda (contra 33,4% em 1981); quando os 30% mais 

pobres tinham uma fatia de 4,2% da renda nacional). Face a esses números é imperioso 

perguntar: é justo, ético e racional um “modelo”de modernidade que teve tais resultados? 

A quem beneficia sua manutenção? 
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Não estaria aí uma das causas ou raízes – na medida em que não existe “a” causa - do 

desencanto, da desesperança e do descrédito que se alastra de forma cada vez mais intensa 

entre a juventude estudantil em relação aos valores colocados como referência pelo mundo 

adulto, pela sociedade e pela universidade, em relação ao futuro de juventude tantas vezes 

traída em suas esperanças e expectativas de progresso, de bem-estar, de justiça e de 

liberdade?  

Grande parte da população parece mesmo não ter muitos motivos para acreditar que 

o futuro possa vir a ser melhor, exceto para àqueles que se beneficiam da situação e do 

status que detêm. 

O fracasso dos projetos de modernização, aqui implantados e de suas utopias, obriga-

nos a (re)pensar o modelo de sociedade e de educação desde uma nova perspectiva: a 

latino-americana. É urgente que realizemos a crítica da modernização da qual temos sido 

“vítimas”, e da modernidade/colonial que ela nos impôs; sem isto não estaremos livres para 

pensar, criar e optar entre as distintas orientações culturais e sociais possíveis. Um outro 

mundo é possível? É na perspectiva da utopia de um outro mundo que reside a proposta e 

discussão do Fórum Social Mundial (FSM) que tem em Porto Alegre sua origem e 

referência maior. 

O ideário do FSM busca no pensamento do filósofo alemão Immanuel Kant (1783) –

autor que abriu filosoficamente a modernidade - , sua inspiração na frase: “sapere aude!” 

Kant defende que cada um tenha coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o 

lema do esclarecimento. Para Soares, se quisermos ser modernos, é necessário ampliar a 

capacidade de pensar do povo, sua racionalidade, o espírito crítico através da 

democratização e da generalização das oportunidades de dedicação em todos os níveis, do 

fundamental à universidade, crucial para lograrmos construir, sobre bases sólidas, nosso 

próprio projeto de vida e de modernidade, com novas perspectivas e projetos de êxito para 

nossas crianças e juventude. 

Segundo Alain Touraine (1990), Conferência apresentada no Congresso 

Internacional de Sociologia, Madrid, julho de 1990, “Uma visão crítica da modernidade”, a 

modernidade nunca foi considerada apenas como uma série de transformações materiais, 

ou como o resultado de uma crescente densidade social; ao contrário sempre foi associada 
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a uma luta constante dos agentes do progresso contra obstáculos a mudanças necessárias. A 

modernidade significa, para a vida privada, liberação face a normas repressivas, tolerância, 

respeito a minorias e visão positiva do prazer, do sucesso, do interesse pessoal e do sexo. 

Essa visão de modernidade, levou Schumpeter a definir o capitalismo como 

“destruição criativa”e muitos escritores a exaltar a revolução permanente que é introduzida 

pelo progresso, poderia muito bem eliminar todas as referências à ordem social e fazer 

adotar uma imagem da vida social como um fluxo de mudanças permanentes. De acordo 

com Touraine (1989, p. 33), “uma tal visão conduz a contradições e à impossibilidade de 

compreender os sistemas de regulações sociais, as leis e a educação, em particular. Assim, 

ela deve ser completada por uma representação social”. 

Este autor critica o funcionalismo entendido como escola de pensamento social, 

como elemento essencial do conceito geral de modernidade. Introduzido por Maquiavelo 

tornou-se o princípio central da filosofia política clássica, de Hobbes e Rousseau a 

Durkheim e Parsons. A visão clássica da modernidade como progresso foi transformada na 

ideologia central das novas elites “republicana”ou “liberal” da Europa e das Américas 

secularizadas. Ao mesmo tempo, “foi um instrumento de destruição de “Antigos Regimes”, 

e um meio de submeter categorias tradicionais ou irracionais – especialmente 

trabalhadores, povos colonizados, mulheres e crianças – à norma de uma elite esclarecida, 

masculina, burguesa, ocidental” (Touraine, 1989, p. 33). 

As mudanças ocorridas a partir do final do século XIX modificaram rapidamente os 

padrões de consumo, fruto de uma sociedade industrial orientada para a produção 

transformada agora em sociedade de consumo de massa. Com efeito, o denominado, 

período historicista, de Hegel e Marx, foi dominado pela idéia do desenvolvimento do 

sujeito através da história, sua dialética e suas contradições, ao qual os pensadores “pós-

modernos”como Nietzsche, Freud deram uma grande prioridade à eliminação do sujeito 

como uma ilusão perigosa.  

Nesta perspectiva, a questão da subjetivação, em Foucault (apud Touraine 1989) 

nada mais é do que a transformação de seres humanos em “objetos”da sociedade. 

Subjetivação é a subordinação dos indivíduos à utilidade social. Enquanto o estudo do 

comportamento social concede uma importância central à subjetividade, das demandas 
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econômicas aos movimentos sociais, muitos filósofos e antropólogos eliminam o sujeito, 

criticam a subjetivação como sendo a subordinação a uma sociedade utilitária  

Isto uma sociedade em que o indivíduos fica subordinada ao mercado e aos valores 

utilitaristas que impregnam todo tecido social. No dizer de Danilo Martucelli (1989) “os 

homens fazem sua própria história, porém não a fazem por seu próprio movimento, nem 

em condições escolhidas por eles” (p.42-43). Isto significa uma clara denúncia às 

“contradições culturais do capitalismo”marcado pela crise “motivacional”e de 

desorientação. 

Pergunto, que projeto de êxito poderá almejar a juventude estudantil no atual cenário 

de incertezas, ameaças, no dizer de Ulrich Beck (1994:5), trata-se da “sociedade de 

risco”que não é uma opção que alguém possa escolher ou rejeitar, e que tendem a escapar 

às instituições, processo que exclui a juventude não somente dos bens materiais, do capital 

social, mas também, do acesso aos bens imateriais, sobretudo da universidade, à qual 

somente uma pequena parcela, 10%, têm acesso?  

O que a universidade é capaz de acrescer ao estudante em perspectivas de inclusão 

social e econômica, enfim, de auto-realização pessoal e social? Mas precisamos aprofundar 

um pouco mais esta discussão do significado de êxito na vida na sociedade capitalistas e 

pós-moderna. É o que se faz a seguir. 

2.7 O êxito na vida no contexto da sociedade atual 

Com o intuito de explicitar melhor a discussão do êxito precisamos situar a temática 

no âmbito da sociedade cuja centralidade é a competição e o individualismo impulsionando 

o indivíduo à uma obsessiva e compulsiva corrida pelo êxito e pela fama, na qual o sujeito 

é valorado pela sua performance e capacidade “empreendedora”, e, sobretudo, pela 

capacidade de consumo.  

É valorizado pela capacidade de competir e consumir, pois, grande parcela da 

população está alijada do acesso às benesses do progresso, do acesso à uma educação de 

qualidade ou à uma carreira acadêmica, que na sociedade dita do conhecimento torna-se 

moeda corrente. De modo geral, e a realidade assim o evidencia, os indivíduos passam de 

cidadãos a consumidores seja de bens materiais ou imateriais: idéias, valores e atitudes. 
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Como podemos falar de motivação de logro, de êxito na vida num país como o Brasil 

em que os 10% da população do topo da pirâmide se apropria da metade da renda nacional, 

enquanto os 50% mais pobres detêm menos de 10% da riqueza nacional? A má 

distribuição de renda e os altos índices de desemprego estrutural, a precariedade das 

relações de trabalho e o conseqüente avanço da informalidade que coloca quase a metade 

da população economicamente ativa (PEA) fora do acesso aos bens vitais e materiais, 

devido à falta de políticas públicas que assegurem os direitos básicos ampliados a todos os 

cidadãos: direito à educação em todos os níveis, acesso à Universidade em igualdade não 

só formal de oportunidades, mas de condições.  

A pergunta primeira que precisamos colocar é para que projeto de nação, de 

sociedade, de homem/mulher e de profissional deverão apontar os novos rumos da 

formação universitária. Tudo isto não pode ser pensado fora da globalização da economia 

na sua forma neoliberal que leva à culpabilização dos indivíduos dos fracassos e atribuindo 

o sucesso ao mérito pessoal e individual, apagando ou negando as influências e fatores 

condicionantes, as condições concretas, o campo social de origem do aluno. Hoje é 

impossível pensar em nossos fenômenos particulares sem analisar as mudanças globais que 

acontecem na sociedade mais ampla. 

Rouanet (1999) denomina o momento atual de aguda “crise civilizatória” produzida 

pelo capitalismo “ufanista ou triunfante”, hoje hegemônico, - erigido-se em pensamento e 

via única, que, entrementes, empurra o sujeito a uma competição sem fronteiras, 

produzindo um quadro de incertezas, de risco e, sobretudo, de vazio de valores 

existenciais. 

Na lente de Lipovestzy (1994) o homem (pós)moderno está experimentando um 

enorme vazio existencial, caracterizado pela angústia, stress, a falta de perspectivas de vida 

e da desorientação valorativa numa sociedade marcada pelo fenômeno “hiper”, na qual 

tudo é superlativo: “hiper-individualismo, hiper-competição, hiper-comsumismo, 

hipermercado em que tudo se compra e vende, inclusive a educação que se torna uma 

moeda de troca simbólica. 

O paradoxo deste sistema é a contradição entre a fantástica capacidade produtiva e a 

incapacidade re-distributiva, em que somente um pequeno número de indivíduos têm 
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acesso aos bens sociais e culturais, com brutal processo de exclusão social e cultural, dos 

bens materiais (capital social) e dos bens simbólicos, imateriais (capital cultural), na 

expressão cunhada por Bourdieu (1996)8. 

O que fica evidenciado pela eliminação branda de um enorme contingente de jovens 

no interior da universidade, freqüentando cursos desvalorizados que não garantem 

perspectivas de futura inclusão ou sucesso profissional, de que são evidências o 

desemprego existente inclusive entre os graduados.  Daí a imperiosidade da ética e dos 

valores de que nos falava Freire (1997), re-significando valores em vista de uma sociedade 

mais solidária e inclusiva. A oportunidade de aceso ao trabalho torna-se fator fundamental 

de valorização e de auto-estima das pessoas numa sociedade capitalista como a nossa. 

O que poderá significar êxito na vida para o jovem neste contexto e como a 

universidade irá lidar com esta problemática no sentido de responder aos desafios 

colocados por um crescente contingente de formados e inclusive pós-graduados que não 

logram espaço na sociedade e no mercado atual e quando o conseguem este fica aquém das 

expectativas? 

É possível ter e cultivar outra concepção de êxito na vida fora dos parâmetros e da 

lógica do capitalismo? De quem é a responsabilidade por esta situação: da universidade ou 

da sociedade, da economia ou da classe empresarial assentada na lógica da competição e 

do lucro? 

A frustração e a conseqüente insatisfação de muitos estudantes não seria resultante 

da falta de perspectivas de se conseguir um emprego satisfatório ao final do curso e dos 

baixos salários obtidos com cursos menos valorizados como, por exemplo, as licenciaturas, 

assim como, certos bacharelados e, muitas vezes, devido até por formação inadequada para 

fazer frente às novas exigências seja do mercado, seja das instituições? 

Alguns cursos, de fato, encontram-se em franca “liquidação”, como o caso das 

Licenciaturas seja por falta de demandas. As causas são múltiplas, vão desde a falta de 

preparo dos docentes à falta de perspectivas de futuro profissional de tais carreiras, com 

seleção negativa por não preencher as vagas ofertadas. 
                                                 
8 A categoria habitus criada por Bourdieu, a partir da sociologia compreensiva de Weber, explicamos em 
outra parte ao tratar do processo de socialização: transmissão e aquisição de valores e atitudes. 



 

 80

Foi Bourdieu (1975) quem submeteu a escola ao crivo da análise sociológica, 

trazendo à luz os mecanismos mais brutais pelas quais a escola está direta ou indiretamente 

implicada com a reprodução das desigualdades sociais e com a reprodução dos herdeiros, 

isto é, dos culturalmente privilegiados, excluindo as camadas pobres, fenômeno 

denominado de “os excluídos do interior” (cf. Bourdieu & Passeron, 1975; Bourdieu, 

1998). Em A Miséria do mundo (1997). 

O acento analítico de Bourdieu recai, a partir das novas configurações assumidas 

pelo sistema de ensino, nas formas mais sutis e menos perceptíveis de exclusão escolar, em 

que se constitui a eliminação branda. A eliminação ou exclusão branda referida por 

Bourdieu, talvez constitua hoje um dos mais graves e sutis problemas, na media em que 

retém em seu interior as camadas mais baixas da pirâmide social, em cursos com limitadas 

perspectivas, vítimas das relações de forças e de dominação e das estratégias de distinção 

dos grupos sociais. Nesta perspectiva, parece claro a contribuição de escola na legitimação 

do atual status quo, ainda que à revelia dos profissionais do campo educacional, para a 

reprodução das estruturas sociais. 

Sem recursos, sem condições materiais, os excluídos ficam eliminados não 

“do”sistema, porquanto, todos têm acesso ao mesmo, ainda que formal, porém, acabam 

(auto)eliminados “no”interior da própria instituição, seja por falta de condições objetivas 

de competir, seja por não ter caução proporcionada pelos capitais que conferem 

legitimidade e amparam as aspirações sociais.  

Em outras palavras, os excluídos dos princípios fundamentais de “diferenciação 

social”nas sociedades contemporâneas, pois, sem capital econômico e cultural, os agentes 

estão condenados a suportar todas as coações decorrentes dos processos de seleção social e 

escolar. 

No foco desta investigação pretendo avançar nesta discussão, observando mais 

concretamente os motivos de êxito dos distintos grupos que compõem o universo 

acadêmico, e os motivos de escolhas das distintas carreiras como meio de lograr êxito em 

que a motivação de logro tem um papel chave. 
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Na continuação discutimos o sentido com que utilizamos o termo “motivação de 

logro”elemento chave e dimensão básica em qualquer projeto de vida. 

2.8 O papel do “habitus” na escolha de carreira profissional 

Como observa Vidal Bouzó (2000) em sua tese doutoral, o habitus o conjunto de 

disposições que pre-determinam os modos de percepção e de ação dum agente particular 

ou de um grupo social (p.47).  

O habitus, condiciona e determina, as práticas sociais dos agentes. Daí a necessidade 

de situar melhor o significado que damos ao termo habitus e sua relação com o valor do 

diploma. Habitus como temos explicado, são esquemas mentais, princípios classificatórios, 

de visão e divisão, capazes de explicar eleições e a própria forma de agir, a ação e o 

comportamento humano dos distintos grupos que compõem o tecido social.  

As práticas econômicas dos agentes sociais dependem das possibilidades objetivas 

com que se assegura o capital, em um dado momento, a uma classe específica de agentes. 

Tal disposição é determinada pelas chamadas disposições duráveis, ou habitus (de classe), 

princípio gerador de estratégias objetivas. O habitus define as possibilidades de futuro dos 

indivíduos.  

Esta explicação é relevante na medida em que colocamos como uma das hipóteses de 

tese, que distintos grupos, têm distintos habitus de classe e em decorrência, distintos 

sistemas de valores (ethos), aspirações e distintas eleições de carreira.  

Destacamos ainda a explicação de habitus feita por Silva (1996, p. 20) 

habitus é a estrutura internalizada, são os valores, as formas de percepção 
dominantes, incorporados pelo indivíduo e, através dos quais ele percebe 
que é o mundo social que regula sua prática social. É através deste 
conceito que Bourdieu tenta superar o dualismo entre estrutura e prática 
social, entre o mundo social, existente lá fora, e aquilo que o indivíduo 
faz ou diz. A prática social é uma função da estrutura, mas mediada pelo 
habitus. O habitus é então, uma matriz de disposições, de princípios, que 
predispõem o indivíduo a agir de determinadas formas. 

Habitus, é a matriz das disposições, dos princípios que predispõem o indivíduo a agir 

de determinada forma; significa predisposição para ação, condiciona o comportamento e o 

agir humano, as escolhas e as decisões. O conceito de habitus pode explicar as práticas 
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sociais sem necessidade de cair nos extremos antagônicos do objetivismo e do 

subjetivismo.  

Bourdieu (1966) critica a igualdade formal que pauta a prática pedagógica por servir 

como máscara e justificação para a indiferença no que diz respeito às desigualdades reais 

diante do ensino e da cultura transmitida, ou, melhor dizendo, exigida.  

Ao considerar as aptidões condicionadas como resultantes de desigualdades de 

“dons” ou de mérito, a prática pedagógica “transforma as desigualdades de fato em 

desigualdades de direito, as diferenças econômicas e sociais em “distinção de qualidade”, e 

legitima a transmissão da herança cultural, através das certificações ou dos diplomas “ (p. 

59).  

A desvalorização das titulações ou dos diplomas deve-se também à progressiva 

“extensão do monopólio dos possuidores das mesmas sobre as posições até então abertas 

ao não titulados, argumenta Bozó, (2000, p. 126). 

Em todas as colocações feitas por Bourdieu, sub-jaz a idéia da existência de um 

capital cultural diferente em relação à estrutura das relações de classe. A existência de 

capital cultural diferente dos indivíduos deve-se à estrutura das relações de classe a que 

pertencem.  

A escola conferindo uma sanção que se pretende neutra, e que é reconhecida como 

tal, as aptidões condicionadas que trata como desigualdades de “dons”ou de mérito, “ela 

transforma as desigualdades de fato em desigualdades de direito, as diferenças econômicas 

e sociais em “distinção de qualidade”, e legitima a transmissão da herança cultural, através 

das certificações ou dos diplomas. 

Em síntese, valor e a eficácia do diploma, de acordo com Bourdieu (1988) depende 

principalmente do capital cultural herdado e do interesse em investir no sistema escolar, e 

de que esta é tanto maior, para um indivíduo ou para um grupo determinado, quanto mais 

depende da posição social para se manter ou consolidar no status alcançado. 

O investimento em capital cultural, e por extensão, investimento na carreira, e no 

diploma universitário, é tanto mais importante para o indivíduo ou para o grupo, quanto 
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mais ele depender deste investimento para se manter ou melhorar de posição social. O 

alcance do diploma está vinculado a esta aspiração. 

As diferenças de posição universitária são a manifestação escolar de diferenças de 

origem social, isto inclusive no nível das aspirações, posto que a orientação para uma 

disciplina expressa as ambições que são acessíveis aos indivíduos de certa origem social 

para um nível determinado de êxito escolar. 

A cultura que se transmite e que garante a titulação acadêmica constitui um dos 

componentes fundamentais do que faz o homem comprometido com a definição 

dominante, contribuindo o sistema educativo para a reprodução da estrutura das relações 

de poder e as relações simbólicas entre as classes. (BOURDIEU, p, 1978, p.257). 

Os estudantes oriundos dos meios mais favorecidos não devem ao seu meio 

somente os hábitos que eles herdaram, mas também os saberes e um “savoir-faire”, gostos, 

estilos de vida, ethos ou sistema de valores. Vale dizer, condições implícitas do êxito em 

certas carreiras que é muito desigualmente repartida entre os estudantes originários das 

diferentes classes sociais e, a fortiori, entre cursos técnicos e cursos considerados de maior 

status, e prestígio, e por isso, mais seletivos, como Medicina, Engenharia, Direito, 

Psicologia, Odonto, etc. 

Cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que diretas, um certo 

capital cultural e um certo ethos, sistema de valores implícitos e profundamente 

interiorizados. 

2.9 Explicando o sentido de “êxito na vida” 

Para fundamentar e explicar melhor nossa concepção de êxito na vida, nos valemos 

como aporte teórico de alguns autores clássicos e modernos. O contemporâneo Vicente 

Verdu (2001), nos oferece uma reflexão e aguda crítica sobre um tema apaixonante “ter 

êxito na vida”cada dia mais presente na sociedade individualista e necessitada de 

identidade. Na acepção dele o sentido da vida transcorre entre o êxito e o fracasso. O êxito 

é tido como a medida do valor, referência para onde convergem as demais referências. 
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Porém, invocar a sorte ou o destino para legitimar o êxito seria um verdadeiro desatino. Na 

seguinte nota o autor explicita seu sentimento com relação ao êxito9  

Para Odina (1998), em tempos não muito longínquos, o êxito se fundava sobre 

valores de integridade, audácia e defesa dos ideais, enquanto hoje, 

se concebe el aplauso a las cualidades opuestas, las tendencias 
indefinidas y acomodatícias, las formas suaves e templadas, una 
transformación que parece señalar un gran progreso, pero que en realidad 
significa un gran mal” (p. 9).  

Para Verdu (1991), as próprias relações interpessoais estão contaminadas pela 

nova cultura e se encontram atreladas às leis e normas mercantis. 

Nunca como ahora, el ciudadano se ha sentido tan rigurosamente citado 
ante el juicio mercantil que emiten sus carencias y sus logros. [...] a la 
que no es ajena la insistente imagen de los medios de comunicación de 
masas capaces de proponer, día a día, como paradigmas de felicidad, a 
los campeones sociales” (p.14). 

A palavra êxito, tem sido utilizada, ao longo dos tempos, de muitas formas e com 

muitos significados. Nós utilizamos o conceito com o sentido de estilo e filosofia de vida 

que se espera alcançar. Implica em expectativas, metas e valorações preferenciais dos 

sujeitos; vincula-se aos valores dos sujeitos, e desse modo, tem uma conotação ética; ou 

seja, implica em juízos de valor. 

O êxito está associado aos valores que constituem guias que orientam e determinam 

o comportamento o agir humano, influindo, nas escolhas, aspirações e expectativas dos 

indivíduos. O êxito tem a ver assim com ideais, expectativas, objetivos, e metas dos 

sujeitos.  

Neste sentido, o êxito se associa naturalmente à aspiração de felicidade, na medida 

em que nossos logros estão diretamente relacionados com nossas expectativas sobre nós 
                                                 
9 Verdu (1991):La idea de que el éxito es una cuestión del destino (el fctum griego) contra aquella 
otra, calvinista, de que la vida se diseña a gusto y a cargo de cada cual, es bien recibida por los 
perdedores y tampoco perjudica demasiado a los triunfadores. La fatalidad, en cuanto tal, no parece 
juzgar la calidad de nadie; es algo proveniente del simple arbitrio y, en consecuencia, libera a todos 
de rendir cuentas. Para los triunfadores presenta el inconveniente de restar méritos a sus logros, 
pero justo es reconocer que ninguno de los que triunfan olvida incluir “la fortuna” entre los motores 
de su ascenso. El perdedor, en efecto, vive constantemente en la necesidad de hacer-se perdonar su 
éxito. [...] Pero, invocar la suerte o el destino para legitimar el éxito es una coartada que condona a 
todos”. 
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mesmos. Gala (1999) porém considera o indivíduo de êxito um prisioneiro de si mesmo. 

Daí a emblemática afirmação deste autor de que a pior desgraça de alguém é ter sido um 

sujeito de êxito, ter sido feliz. Para ele, o êxito como a felicidade, não são uma estação, 

algo que se alcança definitivamente. Não há caminho pronto, definitivo. A felicidade é o 

caminhar. E o caminho se faz caminhando, diz um poeta desconhecido.  

Com efeito, talvez nunca como nos dias de hoje o cidadão seja tão cobrado e julgado 

em termos mercantis. O que explica o sentimento de frustração ou de culpa que acomete o 

homem moderno, ao não ser bem sucedido em termos materiais. 

O homem deste século perdeu sua identidade e cidadania sendo reduzido a condiçlão 

de cliente, consumidor de idéias e de coisas, com perda do sentido crítico (criticidade) e da 

capacidade de pensamento e de reflexão individual. Na expressão de Giddens (1998), um 

mero reflexo das influências e circunstâncias do momento e, ao perder a reflexividade, 

perdeu a capacidade de consciência reflexiva e valorativa. 

A obsessão pela fama, o desejo de notoriedade já não tem gravado no coração o 

eterno desejo de transcendência, não leva em conta questões metafísicas, dimensão e 

preocupação sempre presente no pensamento, na filosofia grega. A fama, em sua versão 

moderna converteu-se no delírio, sobretudo, da classe média, devido à permanente ameaça 

de perda de status pelo desejo de ascensão à classe superior. 

Na sociedade mercantilista, os indivíduos são pressionados e cooptados pelas 

palavras de ordem em voga, e expresso léxico da: eficiência, eficácia, resultados, 

competição e da busca incessante do lucro. Vencer neste contexto, ser famoso, alcançar 

êxito vêm se transformando em cobrança que gera cada vez mais frustração às pessoas que 

não logram tal êxito, acabam frustradas em suas aspirações e expectativas de vida. 

O que nos leva a perguntar: quais são as expectativas de um acadêmico que após 

longos anos de estudos, não consegue lograr sequer um posto de trabalho e desvalorizados 

como sujeito e profissional? Para Mário Cortella, professor de filosofia (USP), (2001), a 

supervalorização deste mundo gerou nas pessoas um vazio existencial que só a filosofia 

pode ajudar a preencher, porque as explicações ténico-científicas não são mais suficientes.  

Posição semelhante defende Oliveira,(1993, p. 11):  
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a situação crítica da humanidade instaura, em nossos dias, a instância de 
surgimento das interrogações éticas em nossa epocalidade. No entanto, e 
eis o paradoxo de nossa situação, agora que, como nunca na história da 
humanidade, se revelou com tanta força a necessidade de uma macro-
ética, jamais pareceu tão difícil legitimar a ciência do ético, em virtude 
da própria concepção de saber vigente, em nossos contextos societários 
atuais. [...] porque o ético exclui-se da racionalidade técnica.  

Em J. Habermas, a vida do homem vai-se reger muito mais por mecanismos 

funcionais. A modernização revela-se como processo de reificação das relações 

comunicativas, em que a lógica sistêmica invade a vida privada e pública do homem, 

relegando para a marginalidade sua dimensão ética”.  

Para o pensador brasileiro Carlos Eduardo Mena, a busca da resposta do que 

significa, “boa vida”, felicidade, aspiração suprema (em Aristóteles), não pode estar 

desvinculada da ética: “sem a referência à valores, o homem não pode alcançar um 

comportamento plenamente humano”. O desafio, consiste em descobrir a missão do 

homem e transformá-la em ações “dignas”, guiadas por ideais, por valores convicções e 

crenças.  

2.10 Êxito e valores na atual sociedade de mercado 

Para Santos (1994), as mudanças em curso são mais do que meras transformações 

tecnológicas significam uma autêntica mudança cultural da própria civilização, que afetam 

o interior do sujeito, sua visão de mundo, aspirações e valorações.  

Já para Para Bourdieu (1998), o conceito e a percepção de êxito estão 

necessariamente associados à classe social. Êxito não é um conceito neutro ou vazio. Ao 

contrário, está cheio de conteúdo ditado pelo mercado. 

Como mostra Frigotto (2001), na soceidade de mercado “desvia-se a 

responsabilidade social para o plano individual [...] os indivíduos devem adquirir 

competências ou habilidades no campo cognitivo, técnico, de gestão e atitudes para se 

tornarem competitivos e empregáveis” (p. 80).  

Opinião esta também corroborada por Ferraro (2000:34). Segundo ele, “na visão 

neoliberal há uma especial subordinação do social ao econômico”. Operando dessa 

maneira, o sistema cria não somente marginalização, mas propriamente exclusão social.  
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Não se pode olvidar também a ampliação do poder da mídia na vida do sujeito, na 

medida em que ela cria e afirma padrões éticos e estéticos, atuando sobre a subjetividade 

das pessoas agenciando seus comportamentos. A mídia, com efeito, é o veículo por 

excelência de divulgação dessa nova subjetividade via um estilo de propaganda que cria 

desejos, modela o imaginário das pessoas, desperta anseios. Todos são tratados como 

consumidores, numa lógica de escolhas, nesta denominada sociedade e economia de 

mercado. 

Vázquez (2002) nos dirá que numa sociedade capitalista irão predominar os desejos 

de posse e de consumo. É a sociedade que determina, ao menos em grande parte, os 

referenciais axiológicos e as perspectivas de sucesso ou de fracasso do sujeito. Neste 

cenário os indivíduos perdem seus antigos referenciais, a tradição, raízes, valores, 

identidade, sendo impelidos a assumirem novos estilos e modos de vida.  

Esta realidade mereceu um amplo estudo de Harvey (1997), em que sustenta que  

estamos assistindo a propagação de um subjetivismo e de um individualismo exacerbado 

na qual a cultura “pós-moderna” ostenta uma clara animosidade contra qualquer proposta 

socialista contrária aos valores e interesses do capital.  

Os traços característicos deste período recente acabam por afetar fortemente o mundo 

do trabalho e as perspectivas de vida dos indivíduos em nível e escala mundial, com 

reflexo na vida privada do sujeito, bem como, de sua visão e percepção dos valores 

existenciais subsumidos pelo impulso da performance, de ser um winner, um ganhador 

enfim, um sujeito do êxito. 

O neoliberalismo, teoria hoje muito em votga, reafirma um certo ethos, 

comportamento dos indivíduos convencendo-os de que são capazes de enfrentar a vida de 

forma individual e competitiva. Incute-se um forte espírito de individualismo e de 

competição, enfraquecendo os laços de solidariedade e de sensibilidade humana. 

Na ótica da teoria neolibeal os sujeitos devem entender que sua empregabilidade 

depende de sua capacidade de adaptar-se às exigentes e mutantes condições do mercado de 

trabalho. O mercado torna-se, o fetiche todo poderoso capaz de regular a vida social e 

determinar o que cabe a cada um desejar.  
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A ideologia neoliberal e neoconservadora apaga as condições concretas em que os 

indivíduos vivem e na qual são chamados a competir, porém em situação profundamente 

desigual. O sistema culpabiliza, dessa forma, o indivíduo pelo êxito ou fracasso, apagando 

as diferenças de origem e de condições de competir num mercado escolar altamente 

competitivo e seletivo como é a própria universidade, selecionando os mais qualificados ou 

aptos.  

No capitalismo na sua fase atual, (pós-fordista), o Estado deixou de ser providente 

para o indivíduo, sendo providente das empresas, deixando de ser um Estado protetor e 

garantidor do bem-estar social, relegando os indivíduo a sua própria sorte. 

Como analisa Almonacid (in: Assmann 2000 p. 263), desde uma perspectivas 

educacional, há uma culpabilização dos indivíudos fazendo crer que a seleção tem sido 

realizada baseando-se nos méritos de cada um e que os benefícios da educação são 

individuais, ignorando os condicionamentos materiais, históricos e concretos. 

Fica evidente, assim, que sob o neoliberalismo, teoria econômica hegemônica nos 

dias atais, o êxito ou sucesso de alguém é visto como uma conquista, um mérito individual, 

apagando e ignorando as condições materiais em que ocorre tal disputa, e que, demais, no 

capitalismo atual, não há lugar para todos. Daí a obsessão pelo desenvolvimento de 

habilidades e performances e competências para a competição, ao invés dos valores da 

cooperação, do solidarismo e da realização das pessoas.  

Neste sistema para alguém lograr sucesso tem que superar outro alguém, sendo 

melhor preparado e qualificado o que faz com que as instituições educativas, escola e 

universidade, tendem a privilegiar a formação de habilidades em detrimento da formação 

de valores da solidariedade, da estética e da ética. A dimensão ética é sacrificada pela 

dimensão técnica. 

2.11 Motivação de logro: dimensão chave para o êxito na vida, algumas 

aproximações 

Examina-se aqui a relação, influência e implicações da “motivação de logro”na 

determinação das condutas, comportamentos, nos motivos de escolhas de carreira 

acadêmcia, nas expectativas e aspirações de êxito na vida dos jovens estudantes. 
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Inicialmente explico o sentido com que utilizo o conceito de motivação de logro buscando 

relacioná-lo com o projeto de êxito na vida.  

Nossa primeira indagação vai no sentido de perguntar pelos fatores causais ou 

atribucionais (atribuídos pelo indivíduo) no alcance ou não do êxito na vida. De cara nos 

encontramos com algumas questões inescapáveis: a motivação é mais um fator externo ou 

interno? Que variáveis intervêm no processo motivacional? Êxito depende somente da 

motivação de logro? Que outros fatores ou variáveis condicionam e influem no alcance do 

logro?  

Como lembra Savater (1999), a motivação não pode ser vista somente desde fora, 

senão também “desde dentro”, pois, implica em variáveis difíceis de manejar como: 

vontade, intenção, motivos, expectativas e aspirações. 

Trata de um tema complexo e sobre o qual não existem consensos; a não ser com 

relação a sua importância e íntima relação com o alcance de certo logro. Por que os 

indivíduos têm distintas aspirações de êxito? Daí o sentido da instigante pergunta de V. 

Verdu (1991): por que alguns indivíduos logram êxito e outros não? São os indivíduos que 

logram êxito, demiurgos, semi-deuses?  

A nós não interessa discutir qualquer êxito: econômico ou social, nem sequer a 

obsessão pelo êxito, pelo sucesso, ou a necessidade de cada indivíduo ser um “winner”, um 

ganhador a qualquer custo e preço, respondendo aos ditames da sociedade e do mercado, 

questões muito presentes na vida dos indivíduos. O êxito, como temos definido no capítulo 

anterior, consiste na busca da realização do projeto de vida do sujeito, de busca da 

felicidade, da eudaímonia na visão aristotélica do termo; vale dizer, mais a busca do que o 

alcance do “sumo bem”.  

Êxito na vida e felicidade, constituem duas faces de uma mesma moeda. Uma não 

existe sem a outra. Por isso, entendemos a felicidade não como um estado, uma estação, 

mas como partida, busca, disposição, movimento e caminho. Como explica Aristóteles 

(1992), a felicidade não implica muitas coisas, bens materiais, nem se confunde com a 

fortuna, a sorte ou o azar, mas resulta da virtude, da sabedoria.  
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Aqui procuro discutir a origem e o sentido de motivação de logro. A motivação pode 

ser aprendida ou vem determinada pela herança social e familiar ou resulta do esforço, do 

trabalho, do que cada um se propõe? É a motivação um desencadeante do modo de pensar 

e agir, enfim, do comportamento humano?  

Segundo P. Morales (1989), a motivação de logro traduz a expressão inglesa 

achievement motivation. A noção original de motivação parte de Max Weber (1930), 

associando a motivação de logro voltada à formação de uma cultura ou atitude empresarial 

tendo como suporte a ética protestante do trabalho, no contexto do desenvolvimento do 

capitalismo nos países do norte-europeu. Foi McClelland (1953, 1961) quem matizou e 

traduziu a tese de Weber, para quem a ética protestante está fundada e ancorada na 

simplicidade, austeridade, dedicação ao trabalho e ao cumprimento do dever, etc. O sentido 

primeiro da motivação estava associado a atitude empresarial.  

É mister que se diga que a ética protestante não é a responsável direta do surgimento 

do “espírito capitalista”, ou ela leva a um tipo de educação que inculca nas crianças e 

jovens, desde muito cedo, o sentido de responsabilidade e de independência; este tipo de 

educação chamamos hoje de “motivação de logro”Para o protestantismo, alcançar logro, 

êxito, ser bem sucedido nos negócios, era sinal de bênção, de predestinação divina. Havia 

uma conotação e motivação de fundo religioso. 

Para Morales (1989), trata-se de uma atitude aprendida na qual tem especial 

importância o comportamento dos pais. Estes favorecem o desenvolvimento da “motivação 

de logro”ao transmitirem confiança aos filhos desde que não sejam autoritários ou 

exigentes demais. 

De acordo com Morales: 

La motivación de logro se caracteriza fundamentalmente por la búsqueda 
del éxito, la competitividad, la aceptación de riesgos, constancia y 
organización el el trabajo, el proponerse objetivos a largo plazo. Suele 
concebirse y medirse como rasgo unitário, aunque esto depende de nivel 
de generalidad con que se defina el constructo (Morales, 1989: 474) 

Autores como Vernoff (1979) e Depner e Vernoff (1979) propõem uma taxionomia 

de motivações de logro segundo os critérios de êxito, que podem referir-se diretamente ao 
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desempenho de uma tarefa (competência profissional) ou ter fundamentalmente um 

referente social (competitividade, “ser melhor”que os demais). 

Piotr Sztompka (1989) destaca a contribuição dos estudos de McClelland (1997), 

relacionando o desenvolvimento econômico do capitalismo com o grau de motivação de 

êxito, ou “n Êxito” (need achievement). Segundo este autor, uma sociedade com um 

elevado nível de “n Êxito”, iria produzir empresários mais ousados, o que resultaria em 

maior dinamismo e desenvolvimento econômico.  

Segundo Sztompka (1989, p.269): 

Al especificarla para la situación histórica de la expansión capitalista, la 
“n Éxito”se reduce a una disposición latente de competir por un patrón 
más elevado de excelencia gratificado en dinero, y por le beneficio 
continuo, ascendente, mediante la acumulación en lugar del consumo 
(idem, p.269). 

A “no-êxito”constitui disposição para a competição, para a conquista de status, para 

o consumo e a posse de dinheiro. Trata-se, de um conceito genérico, historicamente 

aplicado ao campo econômico e empresarial (espírito do capitalismo), e posteriormente 

utilizado no campo educativo e escolar, para determinar o rendimento do aluno. Assim, 

podemos falar de uma taxionomia ou variedades do mesmo constructo geral, como 

expõem Depner y Vernoff (1979). 

Diversos autores observam uma forte relação entre o desenvolvimento de atitudes e 

comportamentos de auto-confiança, na determinação da personalidade do indivíduo com 

impulso inovador, com disposição para enfrentar e assumir riscos que levem ao êxito. 

Porém, quando a necessidade de êxito for obsessiva esta pode gerar grave crise de 

aspirações e expectativas.  

Segundo Enrique R. Pacheco (1994), o interesse pelo estudo da “motivação de 

logro”adquiriu relevância com Murray (1938) ao inventariar a necessidade de logro (“need 

achievement”) como uma característica do ser humano que leva a iniciar atividades 

centradas no logro e a persistir nelas. Os efeitos estão determinados parcialmente pelo grau 

em que a pessoa sente que existe uma relação causal entre sua conduta e o esforço 

despendido. 
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Weiner y Cols., (1971) defendem a necessidade de introduzir outras dimensões 

cognitivas no estudo da motivação de logro, como a atribuição causal do êxito e do 

fracasso.  

A teoria atributiva (atribuições causais) contempla três dimensões entre as possíveis 

variáveis ou fatores que incidem nos resultados da conduta, a saber: o locus ou lugar onde 

se encontra a causa externa, (“sorte”ou “dificuldade da tarefa”); interna (“capacidade”ou 

“esforço”). Em segundo lugar, a estabilidade das condições externas e internas. E, por 

último, a controlabiliade, dimensão que faz referência à capacidade do sujeito de modificar 

a causa de um sucesso. As causas podem ser controláveis, racionais (esforço) ou 

incontroláveis, irracionais (sorte). Em essência, disse Pacheco (1994, p. 73), 

Las atribuciones infuyen en la motivación y la conducta de acuerdo con 
las propiedades que las definen dentro de las dimensiones que se 
describen en su teoría. Así, en función de la estabilidad o variabilidad de 
la causa a que se atribuya el resultado, pueden variar las expectativas de 
éxito en relación a la misma tarea o tareas semejantes. 

Na acepção de Maria A. Manassero e Angel V.-Alonso (1991), a motivação é um 

constructo hipotético, inacessível à observação direta, conceito introduzido por Tolman 

(1925), “cuja virtualidade reside no poder explicativo e de previsão da conduta humana; 

ainda que não exista um acordo em sua definição, há unanimidade na valoração de sua 

importância como fator desencadeante inicial da conduta” (p.109). 

Desde o ponto de vista educativo, a motivação e aprendizagem/rendimento escolar 

estão mutuamente implicados. Outro constructo motivacional que joga um papel 

importante nos estudos sobre motivação é o “motivo de logro”. Este se aprende na 

interação educativa e, constitui um fator adicional na motivação geral do indivíduo.  

Em Garrido (1986), apud Manassero (1991, p. 110), encontramos a seguinte 

definição de logro: 

Motivo de logro es una tendencia a conseguir una buena ejecución (éxito) 
en situaciones que implican competición con una norma, con un estandar 
de excelencia, siendo la ejecución evaluada como éxito o fracaso, por el 
propio sujeto o por otros. 

O motivo de logro implica a aquisição de uma disposição de render ou esforçar-se 

em uma tarefa para conseguir o êxito. Geralmente, a norma que dá o critério do êxito ou do 
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fracasso, se transmite à criança e ao jovem pela cultura, através dos pais, dos amigos, 

professores, etc., sendo, portanto, uma disposição aprendida, fruto da aprendizagem.  

As raízes do conceito se encontram em Murray (1938), com o significado de 

“necessidade de logro”. Porém, a elaboração teórica mais importante da necessidade de 

logro foi realizada por McClelland e seus colaboradores. 

Atkinson (1964) considera o motivo de logro uma disposição resultante do conflito 

das tendências para conseguir o êxito e evitar o fracasso. Já os estudos de Weiner (1978, 

1985) articulam a motivação de logro e a causalidade auto-percebida aos resultados do 

logro em uma teoria da motivação baseada nas atribuições causais realizadas pelos 

sujeitos. Segundo ele, “as atribuições causais determinam as expectativas e o valor que 

condicionam a conduta final futura.” (apud Manassero 1994, p.110-111).  

Paulatinamente a motivação se configura como o produto dinâmico de uma 

seqüência histórica de acontecimentos de logro, adicionando um suporte empírico à idéia 

de “motivação a longo prazo sobre as metas futuras”, concepção esta postulada por Raynor 

(1969). A motivação de logro vem associada também à metas, objetivos, expectativas e 

aspirações, ao estado emocional do sujeito, condicionada pelas circunstâncias do contexto.  

Segundo Raynor (1969, p. 123): 

Las experiencias de logro de cada sujeto conforman un estado 
motivacional, en cada momento, que es el resultado de la percepción de 
todas las experiencias anteriores, por un lado, (se há denominado 
Motivación inicial de logro); por otro, las circunstancias particulares del 
contexto actual contribuyen a conformar el estado motivacional propio 
del momento presente. 

Numa visão dinâmica e histórica, o conceito de motivação se aproxima a outro 

mediador cognitivo como o auto-conceito, ligado às teorias do self e à introspecção. A 

versão estática da interpretação clássica de motivação é, substituída por uma visão 

historicista, mais dinâmica e dialética, ancorada na experiência global de êxito e fracassos, 

com suas correspondentes atribuições causais. 

Desde a perspectiva metodológica esta mudança de interpretação de motivação é 

concebida como um estado complexo suscetível de usufruir câmbios induzidos pela 
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própria experiência contínua do sujeito, colocando novas exigências metodológicas para 

sua medida. 

Na lente de M. A. Manassero y Á. Vázquez (1995, p. 236), a teoria da atribuição 

causal pode ser entendida como um componente que influi na conduta do sujeito; 

Estudia los mecanismos implicados en la percepción de las causas del 
comportamiento y los procesos de atribución causal, es decir, la 
asignación de causas como explicaciones primarias, naturales o 
espontáneas de los logros de las personas en diversas situaciones y 
conductas influyen en la conducta posterior. 

Ainda de acordo com estes autores: 
Las situaciones de logro se refieren a aquellas tareas cuyo resultado 
puede ser evaluado como éxito o fracaso, de acuerdo con una norma de 
excelencia externa, clara y conocida por los sujetos. En estas tareas, la 
simple tendencia o disposición a la obtención del éxito actúa como un 
poderoso incentivo que se ha denominado “motivo de logro”o 
motivación de logro (achievement motive), un tipo de motivación 
intrínseca que dispone a los sujetos a actuar compietiendo con la norma 
para alcanzar el éxito en la tarea. (Vázquez, 1995, p. 236). 

Entretanto a formulação teórica mais importante do motivo de logro se deve a 

Atkinson (1964), que com posteriores adições e correções tem formatado um conjunto de 

formulações motivacionais denominadas “teorias de expectativa x valor”; considera a 

motivação como produto das expectativas e da valoração subjetiva percebida pelos sujeitos 

em relação ao êxito e ao fracasso” (p.236).  

A teoria de Weiner (1985, 1986, 1987) sustenta que a atribuição ou explicação das 

causas (atribuição causal) condiciona emoções, expectativas e valores; enfim, o curso da 

conduta futura da pessoa, “de modo que a atribuição causal deve considerar-se um 

elemento central na motivação de logro; estudar a atribuição causal equivale a analisar o 

fundamento dos processos motivacionais” (1985, p. 236). 

De acordo com Manassero y Vázquez, as inferências causais realizadas pelos 

indivíduos podem ser muitas e diferentes de um contexto a outro. 

Las dimensiones causales son un conjunto de características que permiten 
clasificar y sintetizar mejor toda esta variabilidad, confieren significados 
a la atribución causal realizada por los sujetos y permiten entender mejor 
la percepción de las causas singulares; [...] esto es, las dimensiones 
causales constituyen el sistema de referencia para describir, comprender 
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y tratar la atribución causal, cuya invarianza garantiza una interpretación 
con referencia común para con los resultados (VÁZQUEZ 1995, p.237). 

São quatro causas singulares básicas na atribuição do logro acadêmico (esforço, 

capacidade, tarefa e sorte). As causas mais freqüentes de atribuição de logro ou sucesso, 

são: esforço (valorizado como uma causa interna, global); a classificação global enfatiza a 

percepção do esforço como uma das causas mais universais do logro; capacidade e 

interesse. Como variáveis independentes, consideram: a origem (social e procedência), 

afiliação (família), sexo, classe social, estudos realizados, ocupação dos pais, e outras. 

Enquanto o resultado da análise de variância determina se as variáveis são estatisticamente 

significativas ou não. 

Ao estudar o perfil das atribuições de causalidade em função das variáveis colocadas 

na nossa hipótese de investigação, pretende-se comprovar se as diferenças estatísticas são 

significativas ou não. 

Na acepção de Spinar (1993) (org.), In: Teoría y practica de la orientación 

educativa, dada a complexidade do processo motivacional, este exige que não se parta de 

posturas simplistas, sem a necessária fundamentação psicopedagógica. 

Para ele, 
Es necesario abordar el análisis de la motivación, si se quiere ser 
consecuente con la tesis de que el estudio no puede separarse del proceso 
de aprendizaje, desde una perspectiva que permita planear y desarrollar la 
acción docente de una forma tal que se asegure el logro de un mayor 
nivel motivacional en los alumnos (SPINAR 1993, p. 383). 

Marchesi (2002) ao discutir a motivação dos alunos, defende que ela deve ser vista 

desde uma perspectiva multidimensional e interativa considerando: as condições sociais, a 

atitude da família, a organização do sistema educacional, bem como, o funcionamento da 

escola, a prática, opinião, crença, atitudes e valores dos docentes, assim como, a disposição 

para aprendizagem dos alunos.  

Motivação e interesse não são é simplesmente responsabilidade da história 

individual, senão expressão do contexto social, cultural e familiar. Neste sentido, 

registram-se também os estudos de Maria Wasna (1994), traçando um paralelo entre a 

teoria da motivação e o rendimento dos alunos, parte do pressuposto de que é impossível 

explicar o comportamento dos indivíduos como simples reações a estímulos que provêm 
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do meio. Entre as pessoas e o meio existe uma íntima inter-relação que dirige e modifica o 

comportamento. 

O comportamento, afirma Wasna, “é uma função contínua, uma retroalimentação 

informativa sobre as bases de sensações interiores e exteriores” (p.13). Para descrever esse 

processo, Tolman introduziu em 1932 o termo “variável interveniente”. Segundo ele, os 

acontecimentos e estímulos não influem de maneira direta no comportamento, senão por 

efeito do significado que tais estímulos adquirem como fruto de experiências anteriores.  

Nesta linha de análise da influência da motivação nos valores, condutas e atitudes 

dos indivíduos, Lewin (1926) já percebera que a pessoa reage sempre como um todo 

organizado. A situação psicológica forma parte de um contínuo temporal maior, vale dizer, 

do espaço vital que abarca a um tempo as experiências do passado, as metas e expectativas 

para o futuro.  

Essas expectativas se denominam motivações, na medida em que desencadeiam e 

dirigem o comportamento. Um mesmo comportamento pode ser condicionado por motivos 

diversos. Segundo Servin o conceito de motivação se introduz para “explicar as relações de 

causas de modos de conduta que não é possível interpretar por meio da mera observação” 

(p.14).  

McClelland (1953) sustenta posição semelhante ao definir a motivação como 

“reflexo de experiências em que certos estímulos chave, se associam com afetos ou com as 

condições que os provocaram” (p.15). Para Maria Wasna (1974), trata-se de uma 

característica essencial da motivação para o rendimento. Enquanto, para Hebb (1930), 

apud Wasna, (p.1994), a motivação é traduzido por “amor pelo trabalho”, referência a uma 

meta futura, refletida em propósitos e expectativas.  

Na perspectiva colocada por Hoppe (1930), um determinado resultado somente se 

converte em êxito ou fracasso quando existe uma relação com uma meta perseguida, um 

ideal ou outra norma considerada como medida momentânea do efeito da ação com sentido 

de “rendimento”. Já o “nível de aspiração”refere-se à totalidade de expectativas, metas ou 

exigências com respeito ao rendimento futuro desejado ou esperado. O nível de aspiração 

pode variar em forma intraindividual ou interindividual. 
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Por regra geral, depois de um êxito, os objetivos se elevam assim como depois de um 

fracasso tendem a baixar. Temos então que partir da idéia de que a motivação para render 

significa sempre a busca do êxito. 

Consideramos ainda elucidativo, o excerto que extraímos de Sears (1941) autor 

citado por Wasna (1974): vinculando o êxito `a motivação e à auto-confiança. 

Muestra que el éxito depende no sólo de la motivación, sino en igual 
medida de la auto-confianza, determinada por la experiencia de éxitos y 
fracasos anteriores y reflejada en la proposición de las metas. En ésta 
inciden no sólo los rasgos perdurables de la personalidad, sino también 
los éxitos y fracasos inmediatamente antiheróes, de modo que existe una 
relación efectiva entre expectativas perdurables y experiencias reales. 
(Wasna,1974: 24). 

A motivação pode ser compreendida como estrutura funcional de numerosos fatores 

de uma determinada relação: pessoa-meio, conduzindo à novas vivências e comportamento 

em direção a certas metas.  

Lewin, apud Wasna (1974) caracteriza a estrutura funcional como “campo 

psicológico”. Segundo ele, não podemos partir da idéia de que as ações ou 

comportamentos sejam determinadas sempre por uma mesma realidade. Na escola, por 

exemplo, a motivação se combina geralmente com o desejo de obter o reconhecimento 

social. Os êxitos e os fracassos estão associados à certas vivências numa determinada 

estrutura social. Dessa forma, infere-se que a realidade, isto é, as reais condições sociais e 

culturais definem em grande parte a pauta e o comportamento dos indivíduos. O 

sentimento de valor próprio, é outro variável que se intensifica com o êxito e se debilita 

com o fracasso. 

Para Angel y Manassero (1995) a teoria da atribuição causal estuda os mecanismos 

implicados na percepção das causas do comportamento humano. A forma e a qualidade das 

atribuições realizadas influem na conduta futura do indivíduo.  

Para Weiner (1985), a atribuição causal condiciona sobretudo as emoções, as 

expectativas e os valores e o curso da conduta futura da pessoa, “de modo que a atribuição 

causal deve ser considerada como um elemento central na motivação do logro. Por 
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conseguinte, estudar a atribuição causal equivale a analisar o fundamento dos processos 

motivacionais” (p.236).  

Para Robert Dreeben (1984) a contribuição da escola tem o mérito de proporcionar 

um espectro mais amplo de variedades de experiências de logro do que a família.  

La enseñanza asegura a la mayoría de los alumnos tanto las experiencias 
de triunfo como las de fracaso, y en la medida en que obtienen alguna 
cantidad mínima de gratificación de las actividades académicas, les 
enseña a aproximarse a su trabajo dentro de una mentalidad conducente 
al logro. Como preparación para la vida adulta en que la aplicación de 
estos principios es amplia, la enseñanza contribuye al desarrollo personal 
asegurando que la mayoría de los alumnos habrán tenido experiencias en 
un creciente número de situaciones, cuyas actividades están organizadas 
de acuerdo con él. (DREEBEN, 1984, p.146-147). 

O conceito de logro que encontramos em Dreeben, tem vários referentes. 

Analiticamente o conceito deveria ser distinguido de independência, dado que, “os critérios 

de logro podem aplicar-se as atividades são realizadas coletivamente. Em Manassero, os 

fatores estudados influem significativamente nas atribuições que fazem os estudantes 

universitários de seus logros e fracasso. 

As respostas dadas em relação a motivação de logro dos indivíduos apresentam 

múltiplas diferenças e matizações em virtude dos aportes teóricos que assumam para 

explicar o comportamento humano em geral e o comportamento estudantil em particular. 

Finalmente deve-se ter presente a admoestação de Spinar (1994) quando afirma que “todo 

processo motivacional está condicionado por uma série de características tanto do 

indivíduo (personalidade, caráter, herança, etc.) assim como de seu contexto ambiental” 

(p.386). 

Como se observa, são diferentes enfoques teóricos que abordam o tema das 

necessidades e sua relação com o processo motivacional. Maslow (1963), por exemplo, 

estabelece uma hierarquização das necessidades biológicas de sobrevivência: necessidades 

de alimentação, segurança, pertença, auto-estima e das necessidades de ser: logro 

intelectual, apreciação estética, auto-realização. O grau de satisfação vem determinada pelo 

lugar que a mesma ocupa na hierarquia de necessidades. 
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Murray estabeleceu dois grandes grupos de necessidades: necessidades primárias – 

semelhantes às de sobrevivência e segurança de Maslow e necessidades secundárias – 

psicogênicas. Entre elas destaca a necessidade de logro ou rendimento – n achievement –, 

base das formulações de autores como McClelland e seus discípulos, Atkinson nos EUA e 

Heckhausen na Alemanha. Weiner (1979) têm introduzido novos elementos explicativos, 

gerando a chamada teoria atribucional. 

Atkinson define o motivo de logro como “o resultado do conflito que se produz entre 

o desejo ou tendência de experimentar orgulho no êxito e de evitar a vergonha ou 

ansiedade do fracasso” (apud Weiner, Op. cit. p. 388). Enquanto, expectativas de êxito 

estão relacionadas à percepção que tem a pessoa das possibilidades de êxito na tarefa 

empreendida. As expectativas podem ser modificadas pela auto-estima e confiança da 

pessoa e as variáveis que o condicionam. 

O autor registra a importância do “grau de incentivo”na motivação determinado pela 

intensidade com que o sujeito intenta conseguir o êxito. O nível de incentivo deriva do 

grau de desafio colocado pela tarefa a realizar, dando lugar a um maior ou menor 

sentimento de competência. A forma em que interagem estas variáveis (o motivo de logro, 

expectativas de êxito e o grau de incentivo) continua sendo o tema desta discussão. 

Wiener (1979) destaca três dimensões da motivação: internas ou externas ao sujeito, 

estáveis ou variáveis que podem ser controláveis ou não controláveis pelo sujeito. A 

interpretação destas três dimensões dá lugar ao conhecido esquema de tipologia das causas 

atributivas, elaborada por Spinar (1993: 390): 

  Estáveis    Variáveis 
  Não controláveis   Habilidades  Estado de ânimo 

  Controláveis   Esforço habitual  Esforço imediato 

 

  Não controláveis  dificuldade da tarefa sorte 

Controláveis  Traços/ atitudes, ajuda especial de outros

 dos professores 

Internas  

E
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Não podemos deixar de fazer uma referência ao papel e à influência da opinião do 

professor sobre as expectativas dos alunos. Segundo Spinar (1994) 

Los juicios negativos iniciales de un profesor respecto a un alumno 
tienden a generar una conducta por parte del profesor que contribuye al 
cumplimiento del fracaso esperado en el alumno. El otro tipo de 
expectativas se refieren a las que cada persona tiene acerca de sí misma. 
[...] Es decir, una cosa son las expectativas que se tienen acerca de que el 
esfuerzo personal nos llevará a obtener un determinado objetivo y otra 
diferente, aunque relacionada, es que la consecución de tal objetivo nos 
depare una determinada recompensa o consecuencia (p.413-414).  

Ortega y Velasco (1991) arrolam três dimensões que movem ou motivam o indivíduo 

a fazer escolhas e tomar decisões: motivos circunstanciais, intrínsecos ou extrínsecos ou 

motivos pragmáticos. Motivos circunstanciais ou limitantes, são: a falta de recursos 

econômicos, distância, influência da família, facilidade para cursar determinado curso. 

Motivos mais de ordem interna, são: gosto, vocação, interesse, vontade, etc. E, por último, 

motivos externos/ pragmáticos, são do tipo: tratar-se de uma carreira fácil, perspectivas de 

promoção social, tratar-se de uma profissão socialmente valorizada.  

Grande parte dos motivos apontados não são excludentes, ao contrário, são 

intimamente inter-relacionados. Manassero Más y V. Alonso (1991) definiem a motivação 

de logro como um constructo hipotético, uma predisposição para agir de determinada 

maneira, inacessível à observação direta. Ainda que não exista unanimidade na valoração 

de sua importância, a motivação de logro é considerada um importante fator desencadeante 

inicial da conduta humana. 

De modo geral, podemos afirmar que os motivos podem ser gerados e/ou aprendidos. 

Apesar das diferentes interpretações há um certo consenso entre os autores na identificação 

dos elementos básicos e na definição das características comuns do conceito de motivação, 

necessidade de logro e de rendimento.  

Giddens (1998:105) vê a motivação de logro desde uma perspectiva mais interna. 

Los puntos de referencia esenciales están establecidos “desde dentro”, en 
función de cómo el individuo construye /re-construye la historia de su 
vida. [...] Sin embargo, la tradición o los hábitos establecidos ordenan la 
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vida dentro de canales relativamente impuestos. La modernidad coloca al 
individuo frente a una compleja diversidad de elecciones. 

O sociólogo inglês sublinha a influência da experiência, da tradição e dos hábitos de 

vida na construção da história e da trajetória de sucesso do indivíduo. A história do sujeito 

não é apenas biológica mas biográfica. O indivíduo pós-moderno está diante de uma 

complexa diversidade de escolhas e decisões, ao contrário, de tempos passados. A. 

Giddens (1998: 272), explica da seguinte forma o sentido do “el yo”ou do “eu” íntimo da 

pessoa. Segundo ele: 

Primeramente, y ante todo, consideramos las que afectan a la misma 
identidad del yo. La identidad del yo es hoy en día un logro reflejo. La 
crónica de la identidad del yo se ha de configurar, transformar y 
mantener reflejamente en relación con las circunstancias de la vida 
social, rápidamente cambiantes, a escala mundial. El individuo ha de 
incorporar a sus compromisos locales información procedente de una 
multiplicidad de experiencias mediadas, de tal manera que consiga 
conectar proyectos futuros con experiencias pasadas de forma 
razonablemente coherente. 

Na interpretação de Lasch, apud Giddens (1998), no campo da motivação, alguns 

indivíduos não conseguem distinguir entre os novos impulsos de desenvolvimento pessoal 

e as pressões capitalistas em favor do proveito pessoal e a acumulação material. 

Na acepção de Heller (1982), a consecução do êxito proporciona sempre prazer, não 

somente na esfera do trabalho, senão em todas as esferas da vida. Isto leva a autora a 

inferir que o êxito pode constituir-se também em uma nova motivação. 

Uma das ilações significativas que podemos obter do estudo dos autores 

anteriormente citados, é o fato de que a motivação e os estímulos positivos reforçam o 

alcance de objetivos propostos. A motivação de logro está efetivamente associada à metas 

e objetivos, expectativas e aspirações, implicando, no entanto, sempre em novos desafios a 

serem enfrentados, assumidos e superados. Trata-se de variáveis difíceis de serem 

controladas, na medida em que implicam em: vontade, motivos e disposições e, acima de 

tudo, têm um caráter eminentemente subjetivo. 

O motivo de logro vem de dentro, introjetado, interiorizado e assumido como projeto 

de vida; sem minimizar a influência de fatores de ordem externa, de caráter social, familiar 

e escolar. Parece inegável que a motivação de logro constitui fator chave como 



 

 102

desencadeamento de comportamentos e atitudes, modos e estilos de vida, de pensar. 

Condiciona e determina opções vitais e existenciais. 

No campo acadêmico, a motivação de logro, constitui fator fundamental nas opções e 

escolhas de carreira universitária, tendo a universidade como locus de construção e 

consolidação do projeto de vida ideal do indivíduo. 

Trata-se, como temos visto, de um constructo hipotético sobre o qual não há estudos 

conclusivos senão conjunturas e ensaios. Constitui um componente, dimensão, fator 

fundamental, elemento chave para o logro do êxito do indivíduo, sem com isso 

desqualificar outros fatores de ordem externa como: contexto e condicionantes do âmbito 

econômico, social, cultural e familiar Aqui não podemos olvidar a influência da opinião e 

das atitudes dos professores e da concepção e filosofia educativa da universidade como 

fatores de motivação ou desmotivação dos estudantes, porém, isto examino mais adiante. 

O estudo da motivação de logro, cobra maior significado na medida em que torna 

possível explicar o mecanismo dos diferentes fatores ou variáveis, de ordem interna e 

externa que movem as pessoas na tomada de decisões, definem escolhas e opções de vida, 

como a escolha de uma carreira universitária. Que vem se constituindo num problema cada 

vez mais complexo devido ao enorme leque de opções que se abrem ao indivíduo, mas cuja 

concretização se torna inviável pelas condições concretas em que ocorrem. 

Ou melhor, as oportunidades são aparentemente iguais, as condições objetivas são 

muito díspares, sobretudo, no contexto concreto da sociedade brasileira e do sistema 

universitário, onde não há lugar para todos, seja no mercado, seja na universidade, por ser 

altamente seletivo e excludente em que as vagas nos cursos mais disputados são 

praticamente monopólio das classes médias e alta. 

Na motivação de logro, parece oportuno a lembrança de Olabuénaga (1999) dizendo 

que ninguém aspira ao impossível. O motivo de logro é fator chave em qualquer 

circunstância, e como já lembrava Ortega y Gasset (1972) nos idos de 1930, se somos 

nossas circunstâncias, por outro lado, ninguém nunca viveu em circunstâncias totalmente 

favoráveis.  
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Ao que Freire (1997) de forma enfática explica, afirmando que o homem não é 

resultado da usa biologia, mas de sua biografia, sujeito de sua história. Porém, um ser 

inacabado e inconcluso, necessitando permanentemente tomar a si o rumo da história, 

como ser social, apesar de todos os condicionamentos, é um ser livre com consciência de 

sua finitude, mas também de suas possibilidades. É neste âmbito, que entendo a relação e 

importância da dimensão e componente: motivação de logro, com fator de êxito ou de 

fracasso do indivíduo, seja moderno ou pós-moderno.  

2.12 Educação, socialização e formação de valores 

Como a instituição escolar e a universidade em particular contribui na formação de 

valores? Para responder a esta indagação é mister explicar primeiro a relação e 

(inter)dependência isto é estabelecer o do elo de ligação entre educação, socialização e a 

formação de valores. Problematizo a questão de quem define o ethos ou sistema de valores, 

a motivação e o modo de ser e agir do indivíduo, se é a escola ou a sociedade, isto é, a 

origem social e familiar? A escola educa em valores? Que concepção de êxito a escola 

contribui a construir no imaginário dos estudantes de sorte que se transforme no paradigma 

de vida do sujeito? A concepção de valores define a percepção e a busca de êxito dos 

indivíduos.  

Para Rivas (1990) o processo de socialização na configuração e determinação dos 

valores, expectativas e aspirações dos indivíduos são devidos mais à origem social e 

familiar do que propriamente escolar. 

Precisamos ter presente nesta abordagem a forte clivagem social existente na 

sociedade brasileira e que esta se reproduz e/ou produz ativamente no interior mesmo das 

instituições escolares e universitárias em que os filhos da burguesia, as classes mais 

abonadas freqüentam as melhores escolas privadas do ensino médio o que lhes irá garantir 

as melhores oportunidades de disputar as melhores vagas futuras nas carreiras mais 

concorridas e valorizadas no universo acadêmico e no mercado de trabalho futuro, seja em 

instituição pública ou particular. 

As instituições públicas respondem hoje, conforme Censo Escolar (INEP,2003) por 

somente 17% das vagas gratuitas oferecidas pela universidade das quais as classes 

populares estão alijadas por falta de qualificação pregressa do ensino médio, e pela falta de 
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recursos para se manterem durante os estudos. Apesar do ensino ser público e gratuito, o 

estudo implica todo um outro custo de manutenção: moradia, alimentação, habitação, entre 

outros dos quais os pobres não têm acesso. 

A clivagem dos estudantes também se produz no interior das instituições, através das 

distintas valorações das carreiras tidas “nobres”, com status e prestígio social, sendo 

ocupadas pelos alunos oriundos de classes sociais mais abonadas, e as demais carreiras, as 

licenciaturas, sendo demandadas pela clientela mais pobre. Estas por não terem as 

condições de capital social e cultural10 são excluídos do acesso aos cursos mais disputados 

e valorizados. Esta discussão retomaremos mais adiante quando explicamos a composição 

do estudantado no âmbito da universidade. 

Bourdieu (1997), explica o fenômeno da exclusão “branda”, dizendo que ele ela 

reflete uma realidade anterior de divisão da sociedade em classes sociais. A divisão que se 

reproduz e mais, se produz ativamente no seio da universidade é legitimada através dos 

títulos escolares de sorte que as cartas são dadas muito cedo, ou seja, na origem familiar, 

Esse processo de clivagem está vinculado à origem social e ao tipo de socialização a 

que o indivíduo é submetido. Isto passa pelo tipo de escola freqüentada, (diurna ou 

noturna) tempo de dedicação aos estudos, acesso aos meios eletrônicos de informação 

(Internet, Banco de Dados, etc) Dessa forma a sociedade se reproduz na escola e na 

universidade. Que sentido faz falar em êxito na vida para a maioria dos estudantes que 

freqüentam cursos sem perspectivas profissionais e sociais, obtendo títulos desvalorizados? 

Estudos de Maria F. Bastos (1995) corroboram a diversidade socioeconômica e 

cultural da composição dos estudantes nas distintas carreiras acadêmicas, observando que a 

primeira diferença de caráter geral refere-se ao fato do ingresso no vestibular estar 

fortemente associada à origem de classe social do estudante, caracterizando um processo 

de filtragem socioeconômica, intensificado e agravado nos últimos 25 anos na universidade 

brasileira com o processo de privatização desse nível de ensino. 

O que é confirmado também através de pesquisa realizada pela COPERVES/ 

Comissão de Vestibular (2001) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), dando 

                                                 
10 Distinção feita por Bourdieu, (1966) e A miséria do mundo, editado pela Vozes,1997.  
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conta de que candidatos classificados no vestibular para Medicina apresentam índices 

superiores à média dos demais candidatos em relação a todas as variáveis socioeconômicas 

e culturais, em contraste com os alunos aprovados nos cursos de licenciaturas com índices, 

médias de desempenho inferiores àqueles. 

O que vem de encontro à uma das hipóteses colocadas em que supomos que não é o 

vestibular, a universidade, a verdadeira responsável pela distinta composição dos 

estudantes no âmbito das carreiras universitárias. Contudo, não basta a simples 

constatação, precisamos explicar os mecanismos que engendram e retroalimentam tal 

processo de exclusão ou divisão.  

Para Freire (1997) há necessidade da denúncia dessa situação. Arroyo (2000) fala de 

“infância e juventude roubada em seus direitos e dignidade humana” (243). Juventude 

traída e atraída pelos apelos do mercado e pela ilusão de um futuro redentor. O discurso 

escolar das elites promete à infância popular que a escolarização lhes trará 

inexoravelmente o progresso, o emprego, uma vida melhor. A repetida vinculação entre 

escolarização-progresso faz parte de um discurso repetitivo, cansativo, de uma ideologia 

que usa a escola como o caminho certo para o futuro, com slogans do tipo: “Educação, 

garantia de futuro, quem estuda vai em frente”. Importa desmistificar e desideologizar 

concepções e posturas, pois, e estas vão em outra direção. 

Vara Coomonte (1985) examinado a produção da lógica social, enfatiza a 

“importância cultural dos valores como orientadores da vida social dos grupos, 

fundamentando neles a dimensão ideológica da cultura” (p. 129). Não se pode descrever a 

cultura unicamente em termos de esquemas interpretativos e operativos, senão em termos 

de valores. E há que fazê-lo assim porque os valores atuam como uma espécie de 

“cimento”na união do “tecido social e cultural”. O ideal e o simbólico, afirma ele, são as 

duas dimensões principais do valor em relação ao tecido social. 11  

A vinculação de classe leva conseqüentemente, ainda que não linearmente, à 

identificação de diferenças quanto ao acesso a bens culturais e simbólicos e à forma pela 

qual se dá o processo de socialização desses indivíduos. A diversidade, contudo, não se 

                                                 
11 A respeito desta temática, em especial, sobre “o poder simbólico”que marca e domina o campo cultural, 
leia-se, Pierre Bourdieu (1977:11) 
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restringe à questão de origem de classe, uma vez que alunos brilhantes também podem ser 

identificados no grupo de estudantes oriundos das classes trabalhadoras.  

A exceção parece confirmar a regra. A inteligência, a aptidão, a escolha da carreira 

adequada em face das especificidades e necessidades de cada um podem ser decisivas na 

performance dos alunos, o que nega a relação e influência, os condicionamentos do 

contexto mais amplo em que se dão as escolhas. 

Nesta linha de raciocínio, coloca-se à sociedade brasileira e à universidade em 

particular, um enorme desafio no sentido de oportunizar a inclusão da diversidade do 

alunado no seu projeto institucional, o que, certamente implicará a revisão e reorientação 

de sua filosofia educativa, como a questão mais grave, urgente e fundamental.  

Vivemos também o impacto de uma sociedade confrontada com paradoxos e 

contradições, indefinições e perplexidades, em que a tecnologia, tem respostas para quase 

tudo, fantástica capacidade de (super)produção, de geração de superávits comerciais, mas 

incapaz de produção de alimentos para a população ou de dar escola para todos.  

Estas questões nos remetem à discussões de ordem ética, pois, se a tecnologia tem as 

respostas, porém, faltam-lhe as perguntas. Ou seja: quem são os beneficiados pela 

tecnologia? As questões por tanto, do âmbito da filosofia social e da ética. A quem serve a 

tecnologia? Aos ricos ou aos pobres? Servem à vida ou são destruidores de vidas? As 

indagações sobre os fins é do campo da filosofia e da ética. A tecnologia precisa estar a 

serviço do homem e não este à tecnologia, ao mercado. 

O cenário atual de disparidade social e cultural constitui hoje uma clara ameaça de 

destruição global: guerras nucleares, desastres ecológicos que ameaçam a vida do planeta, 

e acima de tudo, a total incapacidade e vontade política de falta de interesse e compromisso 

ético-moral para erigir uma sociedade mais equânime e justa, com lugar para todos e não 

somente alguns. Fato este caracterizado pela brutal e desumana exclusão social e cultural 

da maioria de sua gente. 

Na lente de Assmann (2000), o atual contexto de “hiper-competição”, a nível da 

economia e da sociedade global, “as teorias desenvolvimentistas e as de dependência, 

largamente em voga na década de 70, são hoje francamente insuficientes para eliminar a 
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pobreza, superar as grandes desigualdades sociais e proporcionar ao conjunto das pessoas 

um padrão de consumo digno e respeitável (p.87). 

É mister que se diga que as teorias – desenvolvimentistas e de dependência - foram 

amplamente desmentidas pela realidade, e, estão meio “fora de moda”, sem que tenhamos 

outra utopia ou perspectiva de futuro para o ser humano, de uma sociedade mais igualitária 

e justa, com maiores e melhores oportunidades e condições para a maioria de sua gente. 

Para Freire (1997), o problema da sociedade moderna é de tríplice dimensão: 

“eticidade, criticidade e politicidade”. Ou seja, os problemas extrapolam a dimensão 

econômica/economicista, na medida em que são fundamentalmente da ordem e do âmbito 

das concepções, dos fins e da finalidade. Enfim, uma questão de concepções de mundo, de 

valores e de ética. Estão imbricadas de dimensões éticas e valorativas e estão na origem e 

perpassam toda discussão do significado de “êxito na vida”, temática que nos ocupa na 

presente investigação.  

Com o emprego de tecnologias e do uso intensivo do conhecimento no processo 

produtivo as empresas conseguem crescer, aumentar a produtividade, sem aumento de 

oportunidades de mais trabalho. A economia, as empresas crescem sem a correspondente 

necessidade de mais trabalhadores. Cada vez mais os trabalhadores são dispensáveis. 

Instaura-se, dessa forma, o grave problema do desemprego estrutural, inclusive entre 

pessoas altamente qualificadas. 

O grave da questão, numa sociedade de mercado como a nossa, estar desempregado, 

ou com trabalho precário significa, no fundo, estar excluído dos espaços e relações que 

possibilitam viver dignamente. Que expectativas de vida, de socialização, isto é, de 

inserção social e profissional poderá advir desse cenário? E que expectativas poderão 

cultivar os estudantes em relação a seu projeto de vida?  

Chauí (2003), alerta que a forma atual do capitalismo se caracteriza pela 

fragmentação de todas as esferas da vida social, partindo da fragmentação da produção, da 

dispersão do trabalho, da destruição dos referenciais que balizavam a identidade de classe e 

as formas de luta de classes. Segundo ela “a sociedade aparece como uma rede móvel, 

instável, efêmera de organizações particulares, definidas por estratégias particulares e 
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programas particulares, competindo entre si” (p.3) A visão organizacional da universidade 

produziu, de acordo com Chauí, aquilo que Freitag (In:Le naufrage de L´Université), 

denomina de universidade operacional regida pela instabilidade dos meios e dos objetivos. 

Neste contexto, a universidade, a docência é pensada como habilitação rápida para 

graduados, que precisam entrar rapidamente num mercado de trabalho do qual serão 

expulsos em pouco tempo, pois tornam-se peças “obsoletas e descartáveis”.Desapareceu a 

marca essencial da docência: a formação. 

Estar excluído/a do mercado consumidor, para H. Assmann (2000) não significa 

somente ter dificuldades em satisfazer as necessidades básicas (materiais e simbólicas), 

mas também dificuldades na construção de identidade e de relacionamento com outros 

grupos sociais, pois o processo de consumo é muito mais amplo que simples relações 

comerciais. O que uma pessoa consome é um elemento importante na definição da 

pertença a um grupo e na diferenciação em relação a outras pessoas e grupos.  

As concepções e visões de mundo naturalmente variam no decurso da história e é 

nesta perspectiva que precisamos repensar a missão e a função da instituição educativa, da 

universidade, e sobretudo, sua filosofia educativa em vista da formação de um novo 

cidadão com novos motivos e filosofia de vida.  

Como referência histórica devemos registrar que no século XVIII, do racionalismo 

de Descartes, o homem era a dimensão de seu pensamento; “penso, logo existo”. Hoje o 

homem vale pela sua capacidade de consumo (bens materiais e imateriais). Se não 

consome, logo, não existe. Esta visão e concepção de mundo afeta, de modo especial, os 

mais jovens, os estudantes, que por não encontrarem oportunidade de trabalho, não vêem 

perspectivas de futuro de êxito, e isto pode levar a um baixo nível de auto-estima porque, 

estar fora do mercado, significa, na sociedade capitalista estar fora das relações sociais 

significativas e reconhecidas pela sociedade. 

A discussão do conceito e da expectativa de êxito na vida passa pela nova lógica e 

racionalidade e concepção de vida baseada no paradigma dominante decorrente do modelo 

neo-liberal de concepção de sociedade e de educação, e no qual o mercado é o princípio 

definidor do que é útil ou inútil, certo/errado, bom/ruim. Estes paradigmas de sucesso 
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contaminam a influir e contaminar concepção e as opções de vida dos indivíduos e definem 

suas opções e escolhas. 

Que outro projeto de vida poderá ter um jovem numa sociedade que valoriza o 

indivíduo exacerbando individualismo e os valores da competição? O que é uma 

Instituição, um aluno, um professor de sucesso, é definido não por valores humanos mas de 

mercado. Como incutir valores da cooperação, da cidadania, da responsabilidade nos 

jovens se estamos inseridos e imersos no contexto da sociedade mercantilizada e 

economicista? O êxito na perspectiva neoliberal, segundo Dias Sobrinho (2002) é pautado 

em critérios eficientistas, de competição e da lógica do vencedor. 

Estudos da (OIT) (1998) Organização Internacional do Trabalho, apontam que nunca 

na história tantos jovens estarão em concorrência por um trabalho nos próximos 10 anos. 

Isto sinaliza, com certeza, um futuro sombrio para a juventude latino-americana. O número 

de jovens desempregados no Brasil chega a 1,5 milhão/ano de acordo com dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE (PNAD, 2003), apontando forte 

clivagem sócio-econômica no nível de escolarização de jovens de 15 a 17 anos, da ordem 

de (23,8) pontos percentuais. O que caracteriza um cenário pouco animador. 

 Segundo Keil (2001) esta é uma sociedade que exclui. Uma sociedade de 

trabalhadores, sem trabalho. Neste contexto, como “re-encantar”a educação e incutir outros 

valores na juventude?  

Segundo Arroyo (2003), enquanto outras ciências têm incorporado novas 

concepções, “as ciências da educação continuam apegadas a concepções ultrapassadas 

sobre o social, sobre a história, sobre o Estado, sobre o peso do saber, das idéias e da 

educação na vida dos indivíduos, dos grupos e das classes” (p.68). 

Paolo Nosella (2003) entende que para desmontar essas concepções tão marcantes no 

pensamento pedagógico não é apenas uma necessidade de renovação teórica, de clarear 

idéias, mas, antes de tudo, “um caminho para redefinir nossas práticas e poder elaborar 

projetos educativos condizentes com a nova história que está sendo construída” (p.69). 

Como fica a questão dos valores e o projeto de vida do estudante num contexto e 

concepção linear e triunfalista do progresso capitalista numa realidade como a nossa, onde 
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a exploração e a miséria da maioria são tão evidentes, e quando a história mostra que as 

promessas, sempre repetidas pela burguesia, seus gestores e intelectuais, não se realizam, 

nunca são cumpridas? 

A solução para Paulo Freire12 é lutar pela humanização, fazer-nos humanos é a 

grande tarefa da humanidade. Este é o sentido do fazer educativo, Arroyo (2001). 

Para tanto, não será suficiente termos uma visão mais lúcida da exploração 

capitalista, será necessário comprometer-nos com um projeto de sociedade onde o 

progresso e a felicidade não paguem o preço da exploração e a exclusão da maioria, como 

atualmente acontece com os produtores da riqueza social. É fundamental politizar nossa 

concepção da história e do social, ou seja, julgá-la à luz do projeto social e dos interesses 

de classe a que serve. 

Arroyo (2003) defende a necessidade de rever outro ponto no equacionamento da 

relação entre educação, êxito e formação de valores da cidadania e democracia, que 

compõe a ilusão pedagógica, ou seja, rever o peso dado ao saber e a educação no destino 

dos indivíduos e das classes sociais. Para o pensamento educacional, política, participação, 

democracia e cidadania foram sempre vinculados muito mais à consciência, ao saber, à 

ignorância, à religiosidade e aos valores culturais do que às condições materiais de 

existência, às formas de produzir a vida material, às relações sociais de produção, como se 

fossem realidades separadas. (idem, p. 73). 

Quando pensamos em alterar o comportamento político, logo pensamos em agir 

sobre os valores, a visão de mundo, a instrução, deixando intocadas as condições materiais 

de existência a que estão submetidas as classes trabalhadoras. Entretanto, não podemos 

minimizar o papel do capitalismo que põe nas condições materiais e nas relações de 

produção, nas estruturas de poder, como escreve Gramsci (1979) os mecanismos de 

exclusão e alienação da sociedade capitalista. Entender como se vêm constituindo as 

classes como sujeitos da ação política é fundamental para equacionar devidamente 

qualquer projeto educativo a serviço dessas classes. A idéia de êxito está assim ligada à 

condição de classe social que define as possibilidades de vida do indivíduo. 

                                                 
12 Paulo Freire. Pedagogia do oprimido. 17º ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. 
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Nesta perspectiva, a luta pela educação, pela cultura, pelo saber e pela instrução 

encontra sentido, se inserida nesse movimento de constituição da identidade política, de 

que nos fala Aristóteles in Política (1993), sobre a educação dos jovens: “educação é 

sempre educação da polis”13 A educação não é uma precondição da democracia e da 

participação, mas é parte, fruto e expressão do processo de sua constituição. 

A educação não é neutra, antes, é condicionada ética e socialmente. As escolhas de 

carreira universitária inserem-se nas condições concretas de determinada sociedade e 

tempo histórico. 

As análises dos autores anteriormente citados, nos levam a inferir que as 

transformações na produção da vida material provocaram transformações nas demais 

instâncias e campos da vida social e educacional, na organização do próprio saber. 

Entretanto, a vinculação dominante no pensamento político-pedagógico inverte essa 

concepção e passa a privilegiar a educação escolar e os processos educativos como 

constituintes das transformações. 

Wanderley (2004) nos lembra que a situação atual de país e de cultura, guarda traços 

indeléveis da longa história (latino-americana) que a condiciona. Para Morin (2001) a 

educação deve responder antes de tudo à questão do que vem antes: “reformar a 

universidade ou reformar o pensamento”? 

Quais são efetivamente os valores e princípios éticos que orientam e norteiam o 

projeto educativo da universidade? Que compromissos têm a instituição universitária com 

a formação de valores para além da mera intrementalização dos indivíduos para serem 

ganhadores no mercado, obtendo sucesso, fortuna e dinheiro? Tudo isto, quando vivemos 

uma período extremamente consternador de corrupção na política com profundas raízes no 

seio empresarial corroendo o tecido social. 

Conforme evidenciam dados do IBGE (2003) a parcela da população mais pobres 

(70,8%) está na escola, já os jovens mais ricos, (94,6%) freqüentam os bancos escolares. 

                                                 
13 Se os governantes deixarem a educação política dos mais jovens, ou seja, a educação pública dos futuros 
cidadãos sob o controle de mãos privadas, estarão cometendo um autêntico descaso de uma de suas principais 
funções, pois é a eles como dirigentes a quem corresponde em primeiro lugar a atenção e supervisão da 
formação de seus cidadãos como o principal bem público, do que em parte dependem todos os demais. 
(ARISTÓTELES, 1993, p. 287). 
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A escola, disse Vara Coomonte (1996) apenas acolhe os filhos pertencentes às 

distintas camadas sociais e familiares e lhes transmite uma cultura supostamente neutra, e 

assim agindo, reforça e legitima a divisão e exclusão anteriormente existente de origem 

social e econômica. 

Segundo Bourdieu e Passeron (1986) o sistema educativo funciona de modo que a 

contradição entre o princípio da igualdade de oportunidades e da mobilidade social através 

da escola e a continuação e o aprofundamento das desigualdades sociais não sejam 

socialmente visíveis. 

Na visão de Pinto (1994), precisamos antes discutir “a questão”universitária que no 

entender dele significa, antes de tudo, refletir sobre o fato ou as razões do “por que”90% da 

juventude brasileira não chega, isto é, não têm acesso à uma carreira universitária  

Neste sentido é emblemática a tese de Ortega y Gasset (1930), ao afirmar que os 

indivíduos são, em última instância o que decidem ser. Segundo ele, a sorte, a fortuna, o 

êxito resultam do esforço e do trabalho empreendido e o fato de ter aproveitado as 

circunstâncias favoráveis.  

O homem é suas circunstâncias, mas também seu projeto, isto é, o que em última 

instância decide fazer da vida. A vida, entrementes, não nos é dada feita, não é fato dado a 

priori. A teoria de Ortega y Gassett, não leva em conta os condicionamentos sócio-

estruturais que condicionam e limitam a ação do sujeito. O autor, contudo, reconhece que 

ninguém viveu em circunstâncias completamente favoráveis. 

Freire (1997) sustenta uma concepção bastante distinta a de Ortega y Gasset, ao 

considerar o homem como sujeito de sua história. Não se compreende o sujeito fora de seu 

contexto concreto e histórico. O homem não é uma ilha, alguém que vive num limbo, 

isento das influências, dos condicionamentos. O homem tampouco é mera biologia, é, 

antes, biografia, vale dizer, um ser histórico que sofre toda sorte de influência de seu meio, 

de seu tempo e espaço; mas é, sobretudo, um ser livre, capaz de optar, escolher, tomar 

decisões.  

Nas palavras de Marta Nussbaum (1995) encontramos a seguinte passagem em que 

ela fala das expectativas e valores e a capacidade do homem de liberar e fazer escolhas: 
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Si esta imagen pasiva de la vida se nos antoja incompatible con 
determinadas aspiraciones que albergamos respecto de nosotros mismos 
en cuanto agentes humanos [...] nos queda de Consuelo de que, hasta 
ahora, Píndaro parece haber olvidado algo. Con independencia de cuánto 
se asemejen los seres humanos a formas de vida inferiores, somos sin 
Duda diferentes en un aspecto crucial: la razón. Podemos deliberar y 
elegir, elaborar un plan y jerarquizar nuestras metas, decidir activamente 
qué cosas tienen valor y en qué grado. Todo esto debe servir para algo. 
(p.30) 

Apesar de sermos seres frágeis, confusos, incontrolados e necessitados de amparo, 

contudo, não somos totalmente determinados, programados nem programáveis, não “existe 

em nós algo puro e puramente ativo, que podemos chamar de divino, imortal, inteligível, 

unitário, indissolúvel e invariável” (idem, p. 30).  

Para os gregos era este elemento racional que poderia governar e guiar nossa vida, 

salvando-nos de viver à mercê da fortuna e depositando toda a confiança no poder da 

razão. Acreditavam que o elemento racional seria capaz de livrar o homem das vicissitudes 

e dos caprichos da natureza. 

Entrementes esta magnífica interpretação de Nussbaum (1995), Luiz A. Cunha 

(1998), insiste que não podemos olvidar a realidade objetiva, os condicionamentos 

externos que determinam, ao menos em grande parte o destino dos sujeitos. A sorte das 

pessoas é jogada muito cedo, desde a família e pelo tipo de estudos realizados. 

Não é por acaso que os jovens da camada média e alta da sociedade freqüentam a 

escola privada nos primeiros anos de aprendizagem e depois ou as superiores no exterior, 

geralmente privadas também, ou as públicas brasileiras cujos diplomas ainda oferecem aos 

seus detentores alguma oportunidade de “prestígio, remuneração e poder”e depois cursos 

de pós-graduação em importantes universidades européias ou norte-americanas. 

É Durkheim (1975), quem nos alerta de que é a economia doméstica de determinado 

país, que determina, ao menos em grande parte, a sorte ou o futuro dos cidadãos. De 

acordo com este clássico, a economia é, em última instância, sempre preponderante no 

projeto de vida de alguém. O que nos leva a inferir a dependência do cultural do sistema 

social. 

Neste sentido, Rivas (1990), afirma: 
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Los diversos niveles de concreción de la institución escolar, partiendo del 
principio de que ésta es el resultado de un proceso socio-histórico fruto 
de un determinado consenso y de una determinada relación de las fuerzas 
sociales. Y en la base del mismo se encuentra el asentamiento de la clase 
media-alta como gestora de la producción y de la sociedad, como dice 
(Bernstein, 1982), que supone unas categorías y unas formas de 
clasificación del mundo social y del conocimiento propias (p.76). 

De acordo com Rivas (1990), a carreira de cada um e as oportunidades e chances de 

êxito na vida estão enraizadas na estrutura sócio-econômica e nos valores dominantes da 

cultura. 

2.13 O papel da instituição escolar e a formação de valores 

São particularmente importantes os estudos de Bourdieu (1966), ao salientar que as 

atitudes dos membros das diferentes classes sociais, pais e crianças e, muito 

particularmente, as atitudes a respeito da escola, da cultura escolar e do futuro oferecidos 

pelos estudos são, em grande parte, a expressão do sistema de valores implícitos ou 

explícitos que eles devem à sua posição social. Isto mostra a interiorização do destino 

objetivamente determinado pelo conjunto da categoria social à qual pertence. 

Neste terreno, como em outros campos da vida, diz Bourdieu (1996), “as aspirações e 

as exigências são definidas, em sua forma e conteúdo, pelas condições objetivas, que 

excluem a possibilidade de desejar o impossível” (p.47). Aqui devemos ter em conta 

também que forma como o professor entende e exerce sua função e papel, expressão de seu 

quadro de valores, determina as pautas de atuação e desenvolve determinados tipos de 

relações sociais e, muito particularmente, impacta suas práticas educativas, hierarquias e 

valorações profissionais nos alunos. Este tema será retomado em outra parte desta 

investigação. 

Bourdieu (1966) questiona se a melhor maneira de provar em que medida a realidade 

de uma sociedade dita “democrática”está de acordo com seus ideais não consistiria em 

medir as chances de acesso aos instrumentos institucionalizados (escolas e universidades) 

de ascensão social e de salvação cultural que ela concede aos indivíduos das diferentes 

classes sociais? 

Para Perrenoud (2000) a desigualdade das distinções entre as classes sociais 

reconstitui-se em um nível superior. A clivagem principal não passa mais entre aqueles que 
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entram diretamente no mercado de trabalho e aqueles que seguem uma formação; ela se 

opera agora conforme o tipo de estudos ou carreiras realizadas.  

A escola transformou em mérito, ou fracasso pessoal o que anteriormente era 

imputado ao acaso ou à origem. A carga das desigualdades na escola agora não incumbe 

mais à sociedade, mas aos indivíduos; o que esconde uma sutileza ideológica apontada por 

Santos (1994) 

A aspiração de autonomia, criatividade e reflexividade transmutadas em 
privatismo, dessocialização e narcisismo, os quais, acoplados à vertigem 
produtivista, servem para integrar, como nunca, os indivíduos em 
compulsão consumista. Tal integração, longe de significar uma cedência 
materialista, é vivida como expressão de um novo idealismo, um 
idealismo objetístico”. [...] nessa medida, os objetos transitam da esfera 
do ter para a esfera do ser. O novo subjetivismo é objetístico e o culto 
dos objetos é o ersatz da intersubjetividade” (Santos 1994:255-256). 

Mas o que significa fazer parte de determinada sociedade? Segundo Martin-Baró 

(1985: 113): 

Todos y cada uno de ellos se sienten sujetos de su acción, aunque este 
sentimiento pueda ser de muy distinta calidad y contenido. Ciertamente, 
todos ellos se refieren a si mismos como “yo”y se identifican y ven así 
mismos como personas, como una unidad personal, con nombre y 
apellido. [...] lo que son y lo que hacen, les da una identidad, que les 
distingue como personas de cualquier otro individuo, por mucho que se 
les parezca. Pero todos ellos se sienten además parte de una sociedad, 
aunque también sentirse pertenecientes a una sociedad pueda tener un 
sentido muy diverso para cada uno de ellos. 

Para Bourdieu (1985) a estrutura e ordem social reserva às classes sociais mais 

favorecidas o acesso e monopólio do conhecimento estratégico na “sociedade do 

conhecimento e da informação”, a exemplo do que já observara Max Weber, a respeito do 

monopólio da manipulação dos bens culturais e dos signos institucionais da salvação 

cultural. Consolida-se assim a lógica própria de um sistema que tem por função objetiva 

conservar os valores que fundamentam a ordem social. 

De acordo com Bourdieu trata-se, no fundo, de uma geração enganada, pois, a 

defasagem entre as aspirações que o sistema de ensino produz e as oportunidades que 

realmente oferece, numa fase de inflação de diplomas, constitui um fato estrutural e uma 

flagrante contradição. A desqualificação estrutural que afeta o conjunto dos membros de 
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uma geração poderá traduzir-se em distintas atitudes: revolta e ressentimento, descrédito e 

passividade ou aparente falta de vontade e desmotivação. 

Esta lógica social explica o fato de que nas carreiras mais seletivas somente 

conseguem ingresso alunos de famílias ricas que puderam garantir escola particular aos 

filhos, estando, por conseguinte, mais preparados, e não por acaso ocupam 95% das vagas 

em medicina, 74,9% em engenharia, de acordo com dados da Unesp (2003), Universidade 

Estadual de São Paulo. A mesma fonte mostra que os estudantes destes cursos têm pais 

com ensino superior e renda mensal acima de 20 salários mínimos,o que no Brasil 

representa classe média ou alta. 

Pierre Bourdieu”14, trata então das novas formas de desigualdade escolar segundo o 

itinerário escolar. Se até fins da década de 50, a grande clivagem se fazia entre 

escolarizados e excluídos da escola, hoje em dia ela opera de modo mais sutil, através da 

exclusão “branda”, “insensível”e, despercebida”, mantendo em seu interior os menos 

qualificados e desfavorecidos de capital social e cultural de origem, postergando sua saída, 

ou sua “auto-eliminação”, culpabilizando-os pelo fracasso.  

A escola segue excluindo preservando no seu interior as elites em setores que 

freqüentam as carreiras mais valorizados. A escola e a universidade por extensão 

continuam cumprindo sua função de manutenção, reforço e legitimação de privilégios de 

classe. 

A sutileza do processo de socialização que leva à exclusão social hoje dominante faz 

passar a idéia de que é a escola a responsável pelo êxito ou fracasso de alguém. Ao atribuir 

ao indivíduo a responsabilidade pelo êxito ou fracasso, apaga as divisões, tensões e 

contradições sociais de origem, ignorando e mascarando as condições e os 

condicionamentos de ordem material e de distinto capital social de que são providos os 

estudantes.  

Simon Schwartzman (1996) chama atenção para a questão da eqüidade no acesso à 

carreira universitária, especialmente, em se tratando de cursos mais valorizados social e 

economicamente, o que é feito através do atendimento diferenciado aos diferentes públicos 
                                                 
14 Pierre Bourdieu, publicado no livro La misère du monde (1993), traduzido no Brasil pela editora Vozes, 
com o título A miséria do mundo (1997). 



 

 117

que buscam o ensino superior, desqualificando a grande maioria dos estudantes com 

carreiras e títulos desvalorizados no mercado, não logrando trabalhos com os níveis de 

rendimento e prestígio social a que aspiram. 

Schwartzmann reconhece que ainda não dispomos de uma pesquisa motivacional 

aprofundada que nos ajude a entender o que as pessoas buscam nestes tipos de cursos, 

principalmente nos de menor qualidade. Em termos gerais, disse, sabemos apenas que elas 

buscam melhores rendimentos e mais estabilidade no trabalho. Isto se consegue, em parte, 

pela posse de credenciais que possam trazer uma promoção ou um melhor currículo na 

disputa por empregos no mercado de trabalho.  

Para Cunha (1996), precisamos desmistificar a questão da produtividade exigida para 

a universidade. A universidade extravasa suas funções específicas ao acrescentar diferentes 

objetivos para contemplar as demandas políticas, sociais, culturais e econômicas da nova 

ordem capitalista, para as quais não está ou não se sente preparada (Leite e Cunha, 1995, 

1996). 

Santos (1994) aponta a contradição entre o papel que se espera da universidade, e as 

crescentes exigências que lhe são feitas pela sociedade, afirmando que, um pouco, por todo 

lado a universidade se confronta com uma situação complexa, dividida entre cumprir seus 

princípios acadêmicos da formação e, de outro lado, compelida pelas novas demandas do 

mercado e da lógica empresarial. 

Isto expressa distintas valorações de carreiras dentre as quais as humanidades e 

ciências sociais se proliferaram nos últimas décadas absorvendo parte da demanda de 

estudantes que não logram sucesso no ingresso em carreiras mais valorizadas, cujo alunado 

acaba se frustrando pela falta de perspectivas de realização profissional. 

M. Fernández Enguita (1999) classifica as carreiras acadêmicas em “profissões”e 

“semi-profissões”, em carreiras mais e menos qualificadas, atraindo para as “semi-

profissões”uma clientela sem maiores perspectivas, com pouca ou nenhuma tradição, 

consistência acadêmica e intelectual, e que mais tarde encontrarão grandes dificuldades em 

obter trabalho valorização profissional e satisfação pessoal com os estudos realizados. 
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No caso do Brasil, 70% das matrículas são pagas pelas famílias ou pelos próprios 

alunos que trabalham durante o dia para pagar os estudos noturnos, muitas vezes de 

duvidosa qualidade. Isto leva a necessidade de uma profunda revisão de todo sistema 

educacional, e não se resolverá com simples reformas parcelares; com novas formas de 

apoio e incentivo a estas camadas. As iniciativas em curso através de Programas como o 

Pro-Uni: bolsas auxílio, que mal atendem 10% do universo acadêmico dos estudantes de 

Instituições particulares e comunitárias.  

Temos, portanto, uma política educacional extremamente modesta, para não dizer 

tímida de equalização de oportunidades de acesso e permanência da juventude na 

universidade. Pergunta-se que perspectivas de êxito na vida podem ter os acadêmicos num 

contexto de desemprego estrutural, com larga tradição e prática de clientelismo e 

nepotismo no processo de contratação de novos profissionais, seja em órgãos públicos, seja 

pela iniciativa privada? Como transformar o espaço universitário num locus de equalização 

de oportunidades criando condições mais igualitárias e democráticas ante um mundo e 

mercado cada vez mais competitivo e seletivo?  

O processo de socialização desvela os mecanismo que mantêm uma estrutura 

extremamente assimétrica, desigual e por tanto injusta. Como disse Luckesi (1991) há um 

longo caminho a percorrer entre a universidade “que temos”e a universidade “que 

queremos”. Darcy Ribeiro (1992) pergunta: o que é universidade necessária? 

2.14 Contexto social e educação: uma relação de (inter)dependência 

No item anterior procuramos estabelecer alguns indicadores entre educação e 

formação de valores. Precisamos agora aprofundar esta discussão no sentido de buscar a 

conexão entre educação, ou projeto educativo e o contexto social em que esta se 

concretiza. De cara precisamos deixar claro que tal projeto não pode ser refletido, 

analisado e entendido à margem do complexo sistema educacional como um todo, com 

suas relações e inter-conexões com o sistema com a macroestrutura e a ideologia neoliberal 

dominante, apresentando-se como única via de salvação.  

Trata-se do fundo discutir o projeto de sociedade que a universidade projeta e propõe 

instituir. Um novo projeto de sociedade implica em desconstruir o atual paradigma de 

ciência dominante baseado na racionalidade do mercado. A universidade forma para a 
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sociedade ou para o mercado? Qual é o projeto de sociedade que a universidade pretende 

ajudar a instituir? Atender demandas da sociedade ou do mercado?  

Na opinião de Cipriano Luckesi (1991:36) a universidade está excessivamente 

direcionada para uma “orientação explicitamente tecnocrata, voltada para os interesses do 

grande capital internacional. É neste plano que se determina um segundo ou terceiro plano 

para a educação nacional”. 

Morin (2001) alerta para a superadaptação da Universidade ao mercado que acaba 

descaracterizando o caráter formador de uma instituição cujos objetivos vão além dos 

resultados imediatos e contábeis. A Universidade, afirma Santos (1994), precisa pensar, e 

pensar a longo prazo. A universidade que somente atua no curto prazo, não terá futuro. 

O fundamental, nesta discussão do papel da educação e da universidade é considera-

la uma instituição social e não uma organização, uma entidade administrativa, esta 

distinção fazemos em outra parte, tendo presente as imbricações com o todo social. Isto 

implica considerá-la no contexto e dinâmica estrutural e histórica. Cada época tem a sua 

educação que responde e/ou deveria responder às grandes indagações de sua época. Ela 

determina e é determinante. 

Como explica Chauí (2001): 

Se, outrora, a escola foi o lugar privilegiado para a reprodução da 
estrutura de classe, das relações de poder e da ideologia dominante, e se, 
na concepção liberal a escola superior se distinguia das demais por ser 
um bem cultural das elites dominantes, hoje, com a reforma do ensino 
(LDB, Lei nº. 9.394/96), a educação é encarada como adestramento da 
mão-de-obra para o mercado. Concebida como capital, é um 
investimento e, portanto, deve gerar lucro social (Chauí, 2001:52). 

O problema da educação em todos os níveis é o fato de ela ser considerada um 

instrumento de adestramento para o mercado, desempenhando um papel acrítico e 

subserviente, dócil ao sistema, com prejuízo de uma formação em valores e princípios da 

cidadania e da ética, preparando o indivíduo para ser apto a viver na polis como defendia 

Aristóteles (1972). A escola, universidade correm o risco de transformar-se em uma 

mercadoria que se compra e vende. A educação deixa de ser um bem público – dever do 
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Estado e direito de todo cidadão – para servir ao mercado, portanto, um bem particular, um 

mercadoria para quem tem dinheiro para adquiri-la. 

Neste sentido, para Assmann (2000) a educação tem hoje de forma insofismável uma 

destacada responsabilidade social. Sobre o pano de fundo da “Sociedade Aprendente”com 

economia de mercado e formas mutantes de empregabilidade, não cabe dúvida que educar 

é lutar contra a exclusão. Nesse contexto, educar significa realmente salvar vidas dimensão 

que colide frontalmente com os interesses e a lógica do mercado. 

Com efeito, a visão de mundo que predomina e que de certo modo se radicaliza com 

o neoliberalismo continua submetida a uma cadeia de mitos fundadores acerca do humano 

e da história, nos quais a confrontação e a competição exercem a função chave 

interpretativa dominante. 

No entender de Chauí (2001), se a universidade brasileira está em crise é 

simplesmente porque a reforma do ensino inverteu seu sentido e finalidade – em lugar de 

criar elites dirigentes, está destinada a adestrar mão-de-obra dócil para um mercado 

incerto. E ela própria ainda não se sente bem treinada para isto, donde sua “crise”? (p.46)  

Se a educação tem cumprido historicamente uma função conservadora e, mais, 

legitimadora da ordem social, mantendo e reforçando a atual divisão da sociedade em 

classes, distintas e antagônicas, atualmente, está pressionada a atender demandas do 

mercado, formando mão-de-obra ou “cérebro obra”, Saviani (1994), para a “sociedade de 

mercado”, de uso intensivo do conhecimento. 

A denominada sociedade do conhecimento, que, no caso do Brasil, é um mera 

metáfora, haja visto os baixos índices de escolarização da população brasileira, como 

mostram recentes estatísticas (INEP- 2004), de que somente 10% dos jovens da faixa etária 

de 18 a 24 anos têm acesso à universidade.  

Para Robert Castel (2004) estamos de fato diante de uma nova realidade social com o 

surgimento não apenas de uma sociedade do mercado, “mas de uma sociedade que se torna 

mercado, inteiramente atravessada pelas leis do mercado” (p.257). O processo de 

precarização do trabalho, porém, toca de forma desigual as diferentes categorias sociais. 

Afeta principalmente os trabalhadores, e dentre eles os menos qualificados, mais do que os 
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executivos. Porém, é preciso dizer que há também um desemprego para os quadros 

superiores, num processo de “reinvidualização”num mercado de trabalho que está se 

tornando cada vez mais competitivo. 

Mas não é todo mundo que perde nesse jogo; aqueles que tem sucesso, “são os que 

podem mobilizar recursos, capitais, que têm melhor formação e que podem se sair melhor” 

(idem, p. 251) Em se tratando de uma instituição social em contraposição à organização 

social, sua análise implica considerá-la como um processo social global, implica situá-la 

no contexto e conjunto dinâmico sócio estrutural em que está inserida.. 

A discussão toma importância no atual contexto de sociedade em que o mercado 

assume o papel e a função de definir e decidir o futuro da educação e dos indivíduos. 

Stephen Stoer (2004) observa a existência de uma nova relação entre a escola e o mercado 

de trabalho. No essencial, diz Stoer, “a escola não simplesmente reproduz, mas antes 

produz ativamente a exclusão social latente”.  

Esta realidade que não é nova, segundo Wanderley (2004)15 ela tem profundas 

implicações no campo educacional. Em primeiro lugar significa uma mudança qualitativa 

nos sistemas de produção e nos processos de trabalho. Neste viés, Assmann (2000: 290) 

percebe que no panorama da mundialização do mercado, com a marca do predomínio 

praticamente descontrolado do capital financeiro sobre o capital comprometido com o 

crescimento e a melhoria das condições de vida da população, “a educação se transformou 

em recurso de sobrevivência. Com isso, tornou-se aguda a consciência de que a luta contra 

a exclusão e por uma sociedade onde caibam todos passa fundamentalmente pela 

educação” 

Neste sentido é importante levar em conta a relação entre o nível educacional 

alcançado e a origem social. Um estudo realizado por Marchesi (2002) deixou claro que a 

camada social em que a família está situada, com forte influência os anos de estudo obtidos 

pelos pais está estreitamente correlacionada com o número de anos de estudo alcançados 

pelos filhos, conforme mostram tabelas a seguir apresentadas:  

                                                 
15 Wanderley e R.Castel (2004) discutindo a desigualdade e a questão social latino-americano apontam 
“Enigmas do social e as Armadilhas da exclusão”. 
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Tabela 1 - Uruguai e Venezuela – Probabilidade dos filhos de 20 a 24 anos de 
idade obterem mais de 9 e mais de 12 anos de Educação, em função do Nível de 
Estudos do Pai (ano 1990). 

Escolaridade Pais X Filhos 
Anos de 
educação do pai Mais de 9 anos Mais de 12 anos 

 Uruguai Venezuela Uruguai Venezuela 
0-2 29,3 21,4 3,7 4,8 
3-5 44,7 33,3 7,3 9,1 
6-9 55,3 50,7 14,2 18,7 
10-12 85,4 76,3 29,6 41,3 
13 e mais 91,2 90,8 51,9 65,8 

Fonte: Cepal, 1994, apud Marchesi (2002, p. 100) 

Tabela 1 mostra a relação entre a escolaridade do pai e sucesso escolar, isto poderá 

traduzir-se não somente em vantagem competitiva futura, mas em qualidade de vida, de 

realização, de emancipação social, de participação na vida da polis enfim, de realização 

humana. 

Tabela 2 - Nível de Renda X Escolaridade : Média de Anos de Educação para a 
População maior de 25 anos por Nível de Renda 

 Média de anos de educação 
10% mais pobres 10% mais ricos 

Argentina 
Bolívia 
Brasil 
Chile 
Costa Rica 
Equador 
El Salvador 
Honduras 
México 
Nicarágua 
Panamá 
Paraguai 
Peru 
Uruguai 
Venezuela 

7,04 
5,96 
1,98 
6,24 
4,08 
3,39 
1,63 
2,07 
2,14 
2,17 
4,31 
3,37 
3,87 
6,03 
4,66 

15,57 
13,12 
10,53 
12,83 
15,53 
10,27 
10,27 
9,58 
12,13 
8,49 
13,57 
10,72 
10,80 
11,87 
10,81 

Fonte: BID,1998, p.30. 
A Tabela 2 mostra a relação nível de renda com nível média de anos de estudos. 

Quanto menor o nível de renda, por exemplo, Brasil: os 10% da população mais pobre têm 

1,98 anos de escola, enquanto os 10% mais ricos alcançam mais de 10 anos de 

escolarização. A tabela revela também a posição relativa do Brasil com os demais países 

da América Latina. O país está à frente somente da República El Salvador. Isto sinaliza 

que temos um longo caminho pela frente, no sentido de criar maiores e melhores 
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oportunidades e perspectivas de vida sob o ponto de vista da escolarização, que, na atual 

sociedade do conhecimento e da informação é um indicador significativo. 

A educação, na perspectiva de Tardif (2002:148), entendida como “uma prática 

social global e complexa, interativa e simbólica ao mesmo tempo”, tem uma inequívoca 

relação as possibilidades de emancipação e de resgate da “cidadania negada”ou “roubada” 

(Freire 2005, 40º ed.).  

Pierre Bourdieu (1970, 1986, 1997) explica a correlação entre educação e sistema 

social, através das categorias “capital social e cultural”, campo social e campo científico. 

Contudo, nosso interesse não é discutir a teoria bourdiana, mas nos valer de suas categorias 

de análise e interpretação da dinâmica social e escolar, no sentido de explicar conceitos, 

práticas e mecanismos de (re)produção institucional da realidade social, como elementos 

para entender os motivos de escolha de carreira dos estudantes, seus valores e atitudes 

frente à universidade - explicitando os elementos condicionantes desse processo -, 

indagando sobre o papel que se espera cumpra a universidade. Isto é, se esta leva em conta 

as aspirações de êxito dos alunos, o que poderá auxiliar na revisão da própria praxis 

pedagógica, mais adequada às aspirações de êxito dos estudantes. 

Sob o título “renda e idade têm impacto no resultado da prova”, Inep. (2005) 

divulga resultados do Exame Nacional dos Estudantes (ENEM 2004) constatado que a 

nível de Ensino Médio o impacto da situação econômica sobre o perfil escolar dos alunos 

também faz diferença. A nota média de um estudante com renda familiar de até um salário 

mínimo foi de 37,5, enquanto a dos alunos cuja família tem renda acima de 50 salários foi 

de 68,4. 

Na Região Sul, 56% dos estudantes com 17 anos ou menos, concluem Ensino 

Médio. No Sudeste, o percentual cai para 37%, e no Centro-Oeste fica com 19% dos 

alunos. A região sul, de maior nível sócio-econômico, com predomínio da colonização de 

imigrantes europeus (alemães, italianos, poloneses, etc.) alcança melhor desempenho 

escolar com relação à outras regiões com menor nível de desenvolvimento social. Os 

resultados do ENEM corroboram estudos do professoro Marchesi (2002). 

Resultado semelhante encontramos quando comparamos a escolaridade da mãe nas 

notas dos filhos, como podemos observar no gráfico1. 
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Gráfico 1 – Escolaridade da mãe. 

2.15 A Escola e a (re)produção do êxito e do fracasso 

Colocados os referenciais clássicos do significado e da inter-relação educação e a 

realidade e contexto social nos detemos, agora, mais especificamente do papel do ensino 

superior na formação, transmissão e aquisição de valores e atitudes dos estudantes, 

explicando os mecanismos em que se dá tal processo.  

Na avaliação de Brasil Bernstein (1990) foi a partir do último quarto do século XX 

que o “vínculo entre educação e produção é reforçado pela ideologia da mobilidade através 

da educação e pela ideologia que vê a educação como oferecendo oportunidades iguais” 

(p.215). Entretanto, globalmente, a educação tenderá a atuar no sentido de manter as 

relações estruturais entre grupos de classe, embora mudando a relação estrutural entre 

indivíduos através do sucesso e do fracasso seletivo. 

A educação ao mesmo tempo em que celebra e ideologiza o indivíduo, ela obscureça 

as relações que mantêm entre os grupos sociais, enquanto o fracasso da economia é 

atribuído à incapacidade da educação de preparar capital humano treinado para atender as 

novas demandas da economia. Por volta do fim do século XX, começando no final dos 

anos 70, com a economia em declínio, celebra-se a ideologia do mercado. Entretanto, a 

mudança crucial é o crescente controle do Estado sobre suas próprias agências de controle 

simbólico, especialmente a educação em todos os níveis. 
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Essa mudança de orientação da educação é uma conseqüência da ascensão do novo 

conservadorismo do mercado, e da ascensão de seus agentes como gerentes da política e da 

prática da educação. “Relevância para o mercado” passa a ser o critério orientador central 

da práxis acadêmica. Esse movimento tem profundas implicações, na escola primária até à 

universidade. 

Para Chauí (2003), a universidade como instituição social em oposição à 

Universidade como agência administrativa, mera organização, deverá exprimir de 

maneira determinada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um todo. 

Como instituição social a Universidade é inseparável da idéia de democracia e de 

democratização do saber, não podendo, furtar-se à referência à democracia como uma idéia 

reguladora. A educação e a cultura passam a ser concebidas como constitutivas da 

cidadania, promotoras dos direitos dos cidadãos. 

David Harvey16 analisa os efeitos da acumulação flexível do capital nas novas 

formas produtivas e nas novas relações e demandas colocadas à educação e à universidade. 

Nas palavras do autor: 

A fragmentação e dispersão da produção econômica, a hegemonia do 
capital financeiro, a rotatividade extrema da mão-de-obra, a 
obsolescência vertiginosa das qualificações para o trabalho, em 
decorrência do surgimento incessante de novas tecnologias, o 
desemprego estrutural decorrente da automação e da alta rotatividade da 
mão-de-obra, a exclusão social, econômica e política”. (HARVEY 1992, 
apud Chauí, 2003, p.7). 

Nogueira e Catani (2002), tem leitura semelhante ao perceber que na obra de 

Bourdieu prevalece a percepção de que o processo de reprodução das estruturas sociais por 

meio da escola é basicamente inevitável. As diferenças culturais e escolares entre as 

classes seriam relativas e, portanto, dificilmente poderiam ser transpostas. 

A aplicação do acesso (e mesmo do aproveitamento) das classes médias e populares 

à universidade viria acompanhada de uma elevação paralela do nível e da qualidade da 

escolarização das elites, de tal forma que as diferenças relativas entre as classes tenderiam 

a se manter aproximadamente as mesmas. 

                                                 
16 David Harvey. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992. 
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Uma das maiores contribuições do autor neste campo, deve-se ao fato de ter 

constatado empiricamente que o grau variado de sucesso alcançado pelos alunos ao longo 

de seus percursos escolares não poderia ser explicado por seus dons pessoais, nem por sua 

constituição biológica ou psicológica, mas por sua origem social, que os coloca em 

condições mais ou menos favoráveis diante das exigências escolares, passando pela 

aquisição e domínio da linguagem. 

O indivíduo, para Bourdieu (1991) in La distinción, é um ator socialmente 

configurado em seus gostos, preferências, aptidões, posturas e inclusive expectativas e 

aspirações relativas ao futuro profissional. Ou seja, tudo socialmente construído. 

Cada indivíduo é caracterizado por uma bagagem socialmente herdada, destacando-

se aí: “o capital econômico, tomado em termos dos bens e serviços a que ele dá acesso, o 

capital social, definido como o conjunto de relacionamentos sociais influentes mantidos 

pela família, além do capital cultural institucionalizado, formado basicamente por títulos 

escolares” (idem, p;.21). 

Outro aspecto destacado pela teoria bourdiana refere-se ao fato de que cada grupo 

social, em função das condições objetivas que caracterizam sua posição na estrutura social, 

constitui um sistema específico de disposições para a ação, transmitido aos indivíduos na 

forma do habitus. 

Segundo Catani (2001) uma das críticas que se possa fazer a interpretação de 

Bourdieu sobre a função reprodutora da escola é o fato de ele não se ater à uma explicação 

mais detalhada sobre o mecanismo de aquisição e transferência do habitus familiar para o 

âmbito das classes sociais. O habitus familiar, incluindo as disposições em relação à 

escolarização dos filhos, não pode ser diretamente deduzido do habitus de classe. Famílias 

em trajetórias ascendentes, com um nível educacional mais alto, que vivem no meio 

urbano menos religiosas (ou menos conservadoras) tenderiam a adotar uma postura mais 

liberal na educação dos filhos, qualquer que seja a categoria sócio-profissional.  

O pertencimento a uma classe social, traduzida na forma de um habitus de classe, 

pode indicar certas disposições mais gerais que tendem a ser compartilhadas pelos 



 

 127

membros da classe. Cada família, no entanto, e, mais ainda, os indivíduos tomados 

separadamente, seriam o produto de múltiplas e contraditórias influências sociais. 

Para Bourdieu, de modo geral, os valores arbitrários capazes de se impor como 

cultura legítima são aqueles sustentados pela classe dominante. A cultura escolar, 

socialmente legitimada constitui basicamente a cultura imposta como legítima pelas classes 

dominantes. Para os grupos dominados incapaz de perceber o caráter arbitrário e 

impositivo da cultura escolar, tendem a atribuir suas dificuldades escolares a uma 

inferioridade que lhes é inerente, definida em termos intelectuais (falta de inteligência) ou 

morais (fraqueza de vontade). Em qualquer dos casos, internalizam o fracasso e tendem a 

se auto-excluir da escola e da disputa das carreiras mais valorizadas. 

Nesta perspectiva, tenderíamos a ter dentro de uma mesma classe ou fração de classe, 

famílias com um comportamento bastante diferenciado em matéria de educação. E 

inversamente, famílias de classe sociais diferentes adotando certas atitudes educacionais 

similares. 

A escola pratica classificações escolares (por meio das sanções propriamente 

escolares, como a avaliação) em agentes socialmente selecionados, em cujo processo, 

poucos conseguem obter as recompensas materiais e simbólicas pelos esforços 

despendidos; e, se não fracassarem, o destino mais provável, será um diploma 

relativamente desvalorizado, embora tenham tido aparentemente todas as chances.  

Para o autor, não se pode menosprezar os mecanismos de eliminação branda que 

colimam um percurso por vezes longo e acidentado com um diploma que não garante a 

adequação entre a chancela legal e o posto ocupado, ou seja, entre as aspirações 

proporcionadas pela instituição escolar ou universitária e os recursos materiais e 

simbólicos resultantes. 

Ainda, de acordo com análise feita da teoria do peso social sobre o destino escolar, 

ou reprodutivista de Bourdieu, os agentes socialmente selecionados, geralmente estudantes 

de famílias das classes populares, são condenados a uma “exclusão sem dúvida mais 

estigmatizante que no passado, na medida em que tiveram, aparentemente, “suas chances” 

(Bourdieu, 1997, p. 483). 
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O sentimento derivado desta “eliminação branda”, pois, a real, - daqueles já 

eliminados, e a potencial, dos que pressentem que “não terão sucesso”- é um misto de 

impotência e raiva. Impotência, porque tudo se passa como se o mecanismo fosse 

naturalmente fatal; sentimento de raiva, porque os agentes se sentem enganados por uma 

instituição que lhes promete um futuro de inclusão, o que acaba não acontecendo.Este 

quadro nos leva a refletir sobre as perspectivas de vida dos distintos indivíduos ou grupos 

na sociedade atual em que o fator “qualificação”constitui um novo divisor das 

pessoas.Vale dizer, motivo e fator de inequívoca necessidade  

A universidade como instituição social não fica imune à influência e aos 

condicionamentos do contexto mais amplo que a empurram no sentido de adaptar e 

submeter-se à lógica e racionalidade instrumental do mercado instando à formação de um 

indivíduo apto para competir, ter performance, enfim, um “winner,”desenvolvendo 

competências e habilidades úteis e rentáveis para o mercado, em detrimento da formação 

de competências para a solidariedade social, valores ético-morais.  

Neste sentido para Sousa Santos (1994) a universidade está sendo duplamente 

desafiada: de um lado, pelos valores do mercado, da qualificação técnico-profissional e, de 

outro, pelo cumprimento de sua missão e filosofia educativa que demanda à formação de 

valores acadêmicos e sociais e de atitudes. 

Na acepção de L. Cunha (1998) a universidade reflete uma situação paradoxal e 

contraditória; de um lado, tem-se a lógica do sistema, direcionado por valores materiais, e, 

de outro, os princípios acadêmicos, da solidariedade e da humanidade; da formação de 

valores antropocêntricos. 

Santos (1994) chama atenção para o fato da universidade como instituição milenar 

ter enormes dificuldades de se adaptar aos novos desafios, mostrando-se, por vezes, avessa 

à mudanças, à novas percepções e orientações, mais ajustadas ao conjunto das demandas e 

verdadeiras necessidades da sociedade e dos estudantes, sem tomar partido por um 

segmento determinado, da formação de elites, característica histórica. 

Neste sentido, Santos coincide com a posição de Bernstein (1990) ao reconhecer que 

o conhecimento produzido pela universidade está divorciado das pessoas, de seus 
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compromissos. O conhecimento, após quase mil anos, é literalmente desumanizado” 

(Bernstein, 1990: 218). Não é difícil perceber a base a ética e a ideologia das profissões, 

num contexto em que o conhecimento é desumanizado e circula como dinheiro, dirigido 

por vantagens e lucros, promovendo um “novo individualismo”. O que leva Santos (2004) 

a defender “um conhecimento prudente para uma vida decente”, valorizando a experiência 

e a cultura popular. Negar a cultura popular significa desvalorizar e destruir os valores e a 

cultura das populações autóctones e populares. 

Há que se ter presente como temos visto no capítulo anterior, distintas concepções do 

que seja êxito na vida. Para um capitalista, o êxito terá um sentido e direção distinta da de 

um individuo inserido numa comunidade com fortes laços de sociabilidade; por exemplo. 

Santos fala de localismos e globalismos.  

Edgar Morin (apud Assmann,2000: 260), fala que a complexificação da “verdadeira 

vida” não está tanto nas necessidades utilitárias – às quais ninguém consegue escapar -, 

mas na plenitude de si e na qualidade poética da existência porque, viver exige de cada um, 

lucidez e compreensão ao mesmo tempo, e, mais amplamente, a mobilização de todas as 

aptidões humanas”. 

Quando dizemos que a questão fundamental na universidade é do âmbito da filosofia 

e da ética é no sentido de que ambas dizem respeito à existência de cada um aos valores e 

às atitudes que cabe à universidade promover e defender. A filosofia, porém, não pode ser 

considerada uma disciplina qualquer, mas uma força de interrogação e de reflexão dirigida 

não apenas aos conhecimentos, mas aos grandes problemas da vida. Enquanto a ética é, no 

fundo, saber situar-nos neste mundo como seres solidários e históricos. 

Hoje, escreve Assmann (2000), ainda prevalece, a tendência de situar as questões 

éticas num campo de referências ou princípios distinto do campo dos princípios 

operacionais. Tudo o que se refere ao agir operacional visa a eficácia prática. E tudo que se 

refere ao ordenamento geral das relações entre as pessoas e das relações sociais na 

sociedade está submetido, à princípios éticos, cuja validez, é de alguma forma superior aos 

meros princípios operacionais.  
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De acordo com Savater (1999), a filosofia nos ajuda a colocar as perguntas, a 

aprofundar as perguntas e a continuarmos perguntando sobre o real sentido das coisas e da 

vida e, neste sentido, ela é indispensável no próprio processo de humanização. Daí nosso 

acento nesta pesquisa na filosofia social e da ética. 

Como a filosofia nos ensina, aqui também são fundamentais as perguntas: O que 

buscam os jovens na universidade? Qual o ideal de êxito dos distintos grupos socais que 

compõem o universo acadêmico. Por que uns são bem sucedidos e outros fracassam? É 

nesta direção e foco que direcionamos a presente discussão e reflexão buscando entender e 

explicitar os fatores e variáveis que condicionam as opiniões, percepções, aspirações 

concepções de êxito na vida, motivo das eleições de carreira universitária dos distintos 

grupos de estudantes.  

Para Castells (1999), a exemplo de Hugo Assmann (2000), o ensino superior se 

apresenta cada vez mais como condição necessária para a inserção social e profissional 

favorável. Condição necessária, porém, não suficiente. Há contudo, outros fatores: sócio-

econômicos, políticos e culturais, que não podem ser ignorados ou olvidados neste âmbito. 

Se a educação é importante, sozinha não garante o sucesso. 

Pierre Bourdieu (1999) assinala que até meados do século XX, predominava nas 

Ciências Sociais e mesmo no senso-comum uma visão extremamente otimista, de 

inspiração funcionalista, que atribuía à escolarização um papel central na ascensão social e 

no processo de superação do atraso econômico. O autor oferece-nos um novo modo de 

interpretação da escola e da educação que, pelo menos num primeiro momento, pareceu ser 

capaz de explicar tudo o que a perspectiva anterior não conseguia. Os dados que apontam a 

forte relação entre desempenho escolar e origem social e que, em última instância, negam o 

paradigma funcionalista, constituem elementos de sustentação da nova teoria.  

A frustração dos jovens das camadas médias e populares diante das falsas promessas 

do sistema de ensino converte-se em uma evidência a mais que corrobora a tese proposta 

por Bourdieu. Onde se via igualdade de oportunidades, meritocracia, justiça social, passa a 

ver reprodução e legitimação das desigualdades sociais. 
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Uma das teses centrais da Sociologia da Educação de Bourdieu, na análise de 

Nogueira (2002) é a de que os alunos não são indivíduos abstratos que competem em 

condições relativamente igualitárias na escola, mas “atores socialmente constituídos que 

trazem, em larga medida incorporada, uma bagagem social e cultural diferenciada,mais ou 

menos rentável no mercado escolar” (p.16). 

Bourdieu nega o caráter de neutralidade da escola e do conhecimento escolar, 

argumentando: o que essa instituição representa e cobra dos alunos são, basicamente, os 

gostos, as crenças, as posturas e os valores dos grupos dominantes, dissimuladamente 

apresentados como cultura universal.  

A escola afirma, tem um papel ativo ao definir seu currículo, seus métodos de ensino 

e suas formas de avaliação - no processo social, de reprodução das desigualdades sociais. 

Mais do que isso, ela cumpre o papel fundamental de legitimação dessas desigualdades, ao 

dissimular as bases sociais, destas, convertendo-as em diferenças acadêmicas e cognitivas, 

relacionadas aos méritos e dons individuais. 

A partir da formação inicial em um ambiente social e familiar que corresponde a uma 

posição específica na estrutura social, os indivíduos incorporam um conjunto de 

disposições para a ação típica dessa posição (um habitus familiar ou de classe) que passa a 

conduzi-los ao longo do tempo e nos mais variados ambientes de ação. 

Esse sistema de disposições incorporado pelo sujeito não o conduz em suas ações de 

modo mecânico. Não são normas rígidas e detalhadas de ação, mas princípios de 

orientação que precisam ser adaptados pelo sujeito às variadas circunstâncias de ação. 

Contrapondo-se ao subjetivismo ingenuo, Bourdieu nega o caráter completamente 

autônomo do sujeito individual. Cada indivíduo é caracterizado por uma bagagem 

socialmente herdada. Essa bagagem inclui certos componentes objetivos, externos ao 

indivíduo que podem ser postos a serviço do sucesso escolar. Faz parte dessa primeira 

categoria, capital econômico, tomado em termos dos bens e serviços a que ele dá acesso, e 

o capital social, definido por como o conjunto de relacionamentos sociais influentes 

mantidos pela família, além do capital cultural institucionalizado, formado basicamente por 

títulos escolares. 
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Cada grupo social, em função das condições objetivas que caracterizam sua posição 

na estrutura social, constitui um sistema específico de disposições para a ação, que são 

transmitidos aos indivíduos na forma do habitus1. Dada a posição do grupo no espaço 

social e, portanto, de acordo com o volume e os tipos de capitais (econômico, social, 

cultural e simbólico) possuídos por seus membros, certas estratégias de ação são mais 

seguras e rentáveis e outras mais arriscadas. 

Neste pressuposto, as elites econômicas não precisam investir tão pesadamente na 

escolarização dos seus filhos, quanto certas frações das classes médias que devem sua 

posição social, quase que exclusivamente, à certificação escolar. Para Bourdieu (1988), o 

grau de investimento na carreira escolar está relacionado ao retorno provável, 

intuitivamente estimado, que se pode obter com o título escolar, não apenas no mercado de 

trabalho, mas, também nos diferentes mercados simbólicos, como o matrimonial, por 

exemplo. 

Esse retorno, ou seja, o valor do título escolar nos diversos mercados, varia, 

basicamente, em função de sua maior ou menor oferta. Quanto mais fácil o acesso a um 

título escolar, maior a tendência a sua desvalorização, fenômeno da “inflação de títulos”. 

Contrapondo-se às classes populares, as classes médias, ou pequena-burguesia, 

tendem a investir pesada e sistematicamente na escolarização dos filhos. Esse 

comportamento se explica, em primeiro lugar, pelas chances objetivamente superiores (em 

comparação com as classes populares) dos filhos das classes médias alcançarem o sucesso 

escolar. As famílias desse grupo social por já possuírem um volume razoável de capitais 

lhes permitiria apostar no mercado escolar sem correr tantos riscos. 

Bourdieu observa que é necessário considerar as expectativas quanto ao futuro 

sustentadas por esses grupos sociais. Originárias em grande parte, das camadas populares e 

tendo ascendido às classes médias por meio da escolarização, as famílias de classe média 

nutririam esperanças de continuarem sua ascensão social, agora, em direção às elites. 

Os grupos ascendentes são os que irão depositar maiores esperanças na escolarização 

de seus filhos. Além disso, as elites estariam livres da luta pela ascensão social. Elas já 

                                                 
1 O termo habitus criado por Bourdieu é explicado melhor em outra parte deste trabalho. 
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ocupam as posições dominantes da sociedade, não dependendo, portanto, do sucesso 

escolar dos filhos para ascender socialmente.  

A escola, na ótica de do autor com quem vimos dialogando, não é uma instância 

neutra que transmitiria uma forma de conhecimento intrinsecamente superior e que 

avaliaria os alunos a partir de critérios universalistas, mas, ao contrário, é uma instituição a 

serviço da reprodução e legitimação da dominação exercida pelas classes dominantes. A 

cultura escolar, socialmente legitimada, é basicamente a cultura imposta como legítima 

pelas classes dominantes.  

Tratando formalmente de modo igual, em direitos e deveres, quem é diferente, a 

escola acaba privilegiando, dissimuladamente, quem, por herança familiar, já é 

privilegiado. Nessa perspectiva, explica ele a relação de comunicação pedagógica (o 

ensino) como uma relação formalmente igualitária, que reproduz e legitima desigualdades 

anteriores. 

Os indivíduos oriundos das classes populares por se sentirem incapazes de perceber o 

caráter arbitrário e impositivo da cultura escolar, tendem a atribuir suas dificuldades 

escolares a uma inferioridade que lhes seria inerente, definida em termos intelectuais (falta 

de inteligência) ou morais (fraqueza de vontade). A escola valorizaria um modo de relação 

com o saber e a cultura que apenas os filhos das classes dominantes, dado o seu processo 

de socialização familiar, poderiam exibir. 

Sinteticamente, é possível dizer que as reflexões de Bourdieu sobre a escola partem 

da constatação de uma correlação entre as desigualdades sociais e escolares. As posições 

mais elevadas e prestigiadas dentro do sistema de ensino (definidas em termos de 

disciplina, cursos, ramos do ensino, estabelecimentos) tenderiam a ser ocupadas pelos 

indivíduos pertencentes aos grupos socialmente dominantes. 

Essa correlação só pode ser explicada quando se considera que a escola 

dissimuladamente valoriza e exige dos alunos determinadas qualidades que são 

desigualmente distribuídas entre as classes sociais. Segundo ele, a escola, ao tratar 

formalmente todos de modo igual, isto é, todos assistiriam às mesmas aulas, seriam 
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submetidos às mesmas formas de avaliação, obedeceriam às mesmas regras tendo 

supostamente as mesmas chances. 

Na verdade, diz o autor, as chances, oportunidades, sobretudo as condições de uns e 

outros são desiguais. Alguns estão numa condição mais favorável do que outros para 

atender às exigências muitas vezes implícitas da escola. 

Ao sublinhar que a cultura escolar é a cultura dominante dissimulada, o autor abre 

caminho para uma análise mais crítica do currículo, dos métodos pedagógicos e da 

avaliação escolar. Os conteúdos curriculares, na sua ótica, seriam selecionados em função 

dos conhecimentos, dos valores e dos interesses das classes dominantes. O próprio 

prestígio de cada disciplina acadêmica estaria associado a sua maior ou menor afinidade 

com as habilidades valorizadas pela elite cultural.  

A transmissão dos conhecimentos segue a “pedagogia do implícito”, ou seja, o pleno 

aproveitamento da mensagem pedagógica supõe, implicitamente, a posse de um capital 

cultural anterior que apenas os alunos provenientes das classes dominantes apresentam. 

Finalmente a avaliação dos professores iria muito além da simples verificação do 

aprendizado, constituindo, na prática, um verdadeiro julgamento social, baseado na maior 

ou menor discrepância do aluno em relação às atitudes e comportamentos valorizados pelas 

classes dominantes.  

Embora Bourdieu não tenha se aprofundado em nenhuma dessas áreas, não tendo 

penetrado, na “caixa preta”do estabelecimento de ensino, ele deixou uma série de pistas 

que continuam a alimentar as discussões atuais. 

Apesar dos seus méritos inegáveis, as reflexões sobre a escola recebem também 

algumas críticas, especialmente do modo como utiliza o conceito de classe social. Nos seus 

trabalhos produzidos até os anos 70 apresenta a escola como uma instituição totalmente 

subordinada aos interesses de reprodução e legitimação das classes dominantes. 

A grande contribuição deste autor foi, sem dúvida, a de ter fornecido as bases para 

um rompimento com a ideologia do dom com a noção moralmente carregada de mérito 

pessoal. A partir dele tornou-se praticamente impossível analisar as desigualdades 

escolares, simplesmente, como frutos das diferenças naturais entre os indivíduos. 
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As limitações dessa abordagem, no entanto, se revelam sempre que se busca a 

compreensão de casos particulares (famílias, indivíduos, escolas e professores, de sujeitos 

concretos). Contudo, nos forneceu um importante quadro macro-sociológico de análise das 

relações entre o sistema de ensino e a estrutura social. Esse quadro precisa ser completado 

e aperfeiçoado por análises mais detalhadas.  

Faz-se necessário em especial, um estudo mais minucioso dos processos concretos de 

constituição e utilização do habitus familiar, bem como uma análise mais fina das 

diferenças sociais entre famílias e contextos de escolarização. 

Uma primeira observação refere-se a herança cultural associada à origem social que 

seria capaz de explicar muitas das variações observadas nos percursos escolares, 

materializada num índice pertinente: o diploma. Mesmo com o fenômeno de massificação 

do ensino, verifica-se que as probabilidades de obtenção do diploma continuam a favorecer 

os filhos das classes superiores, ainda que relativamente os rácios tendam a diminuir, 

mantendo, contudo, a margem de diferenciação social. 

Esta operação, no essencial, processa-se, para além de toda a vontade explícita de 

transmitir, pelo efeito educativo que exerce o capital cultural objetivamente integrado no 

meio familiar e por todas as formas implícitas ligadas ao uso da língua, que contribuem 

para a construção social do habitus. 

A transmissão do capital cultural não exclui o trabalho de inculcação explicitamente 

concebido como tal. Ao contrário, a transformação do capital cultural herdado em capital 

escolar (institucionalizado e certificado) exige um trabalho específico de investimentos 

educativos e um trabalho pedagógico dos pais. 

Na lente do autor, certas escolas têm por função principal a avaliação das 

competências sociais adquiridas no círculo doméstico. Neste contexto, o diploma não é 

condição necessária nem suficiente de acesso a todas as posições dominantes e o valor de 

um indivíduo no mercado de trabalho- ou mercado matrimonial – não é fixado unicamente 

pelo valor do capital escolar, que ele pode deter, pois depende também dos recursos que 

podem ser mobilizados via rede de relações familiares – ou do capital social. 
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Para Dowbor (1998), a reprodução social se contrapõe de certa maneira à reprodução 

do capital, tradicional conceito que via essencialmente o processo de crescimento 

econômico centrado nas atividades produtivas. A reprodução social, segundo ele, é mais 

ampla e define um processo que envolve tanto a produção como os serviços sociais. 

Trata-se, portanto, de uma visão estrutural e de longo prazo que envolve uma análise 

de como a sociedade no seu conjunto se reproduz e evolui. Ao insistir no conceito de 

reprodução social, intenta romper a absurda dicotomia que se fez entre a economia, que se 

preocupa com a produção de riquezas, e o social, que acompanha com atraso o processo, 

tentando através de políticas de compensação reduzir as contradições geradas, a miséria e a 

exclusão, seja da escola, seja na escola, ou usando uma expressão bourdiana, “exclusão do 

interior”2 do sistema. 

Bourdieu (1983) também nos proporciona excelente contribuição explicitando que 

as lutas concorrenciais no campo científico são regidas pela mesma lógica das que ocorrem 

no campo econômico. A única diferença inicial é o tipo de capital que gera; enquanto no 

primeiro trata-se do capital cultural, o segundo refere-se ao capital econômico. O que se 

sabe é que mais cedo ou mais tarde, o capital cultural transforma-se em ganhos 

econômicos, infere Cunha (2001In: Trindade, V. 2001). 

Cunha & Leite (1996) chamam atenção para um outro fenômeno correlato ao diálogo 

que vimos mantendo com Bourdieu sobre a influência do capital social sobre o cultural e a 

influência da herança familiar nas implicações no sucesso escolar. As autoras observam a 

existência de uma divisão ou clivagem dos cursos de graduação, divididos em profissões 

liberais, profissões e semi-profissões, usando referencial de Mariano F. Enguita (1991). 

Os resultados mostraram que o que preside as decisões do âmbito pedagógico são as 

valorações do campo científico definidas ao exercício profissional fora da universidade e 

que estas são diferenciadas, em função da legitimação social da profissão e de sua inserção 

nas estruturas de poder da sociedade. 

A mudança na organização do trabalho também vêm pondo novos desafios para a 

universidade. Tudo indica que o maior tempo de formação prévia para o trabalho na forma 

como acontece hoje será substituído, na maioria dos casos, por tempos de emprego 
                                                 
2. BOURDIEU, P. A Miséria do mundo. São Paulo: Vozes, 1997. 
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precário e desemprego, exigindo re-qualificação profissional; novas profissões aparecerão 

e desaparecerão com rapidez. Estima-se que a maioria dos jovens terá de mudar pelo 

menos três vezes de qualificação profissional ao longo de sua vida 

Ainda a lente de Dowbor (1998) o sistema transforma nossas vidas numa corrida 

desesperada pelo chamado “sucesso”, por acumular riquezas e poder, justificando tudo 

com argumentos pseudocientíficos de um darwinismo mal compreendido e resumido na 

filosofia de que “o melhor vença”. 

Superar os outros parece ser um objetivo central do sistema imposto aos indivíduos 

materializado na busca do poder e do dinheiro. Realiza-se assim um processo encadeado de 

objetivos contraditórios, no qual uma simples hierarquização de motivações, como a que 

encontramos nos trabalhos de Maslow parece hoje uma visão insuficiente para dar conta da 

explicação desse novo fenômeno. O sistema de competição em que todos somos 

envolvidos chegou ao ponto em que adolescentes se desesperam ou até se suicidam se não 

entram em determinada faculdade. 

A deformação fundamental da vida moderna foi resumida com simplicidade por 

Solzhenitsyn, em Doutor Jivago, sintetizada na expressão: “a vida é feita para se viver”, e 

não para se preparar para viver. Com efeito, não é difícil vemos hoje pessoas acumulando 

mais e mais coisas deixando de viver para acumulá-las. Independentemente do bom humor 

da constatação de que o dinheiro não traz a felicidade, mas ajuda a trazê-la, a realidade 

profunda é que as pessoas centradas no processo de acumulação não vivem e não deixam 

viver, o que constitui um enorme contra-senso do homem pós-moderno.  

A questão que precisa ser explicada melhor é o fato do capitalismo erroneamente 

fazer crer que todos têm as mesmas oportunidades de competir e vencer, ocultando, dessa 

forma, as diferenças de origem e as condições desiguais em que cabe aos indivíduos 

competir. A contradição do capitalismo se manifesta, por um lado, por exigir maior acesso 

a produtos, e, de outro, restringir cada vez mais o acesso desses bens, num processo 

reducionista cada vez mais absurdo. 

A liberdade de escolher a que alude o economista Milton Friedmann, defensor da 

teoria neoliberal, significa a liberdade de correr cada vez mais depressa e mais 
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eficientemente nas estreitas pistas do sucesso. Sair da pista e gozar a vida não está previsto 

neste sistema. O estreitamento das opções é ativo e crescente na atual economia 

competitiva e globalizada. 

Neste contexto e cenário a ética adquire importância como eixo central das condições 

de sobrevivência do sistema. É no contexto de valores e contra-valores, de tensões e 

contradições da atual sociedade da incerteza e do risco que os jovens enfrentam a difícil 

missão de fazer suas opções e escolhas de carreiras. 

O que nos leva indagar sobre o futuro dos estudos universitários frente a um mundo 

laboral em profundos câmbios. Para que projeto de sociedade e de homem aponta a 

universidade? Uma outra sociedade e universidade é possível? Tais indagações são centrais 

nesta reflexão dos valores e aspirações de vida dos estudantes e permeia toda investigação. 

2.16 A reforma do Estado e nova (des)ordem econômica: implicações no 

campo educacional 

Para o propósito de nossa investigação as mudanças do mundo do trabalho exercem 

grande pressão sobre o campo educacional. Passamos, pois, a discutir a mútua e (inter) 

relação entre o fenômeno laboral e o campo educativo, em cujo processo o Estado teve e 

continua ter um papel relevante, especialmente a partir do “Projeto de Reforma do Estado” 

promovido no governo de Fernando Henrique Cardoso e continuado pela atual Presidente 

da República, Luis Inácio Lula da Silva. De acordo com tal Projeto a educação e 

especialmente, a Educação Superior, passam para o Setor de Serviços não-essenciais. 

Para melhor entendimento das mudanças daí decorrentes, faço uma breve referência 

histórica da metamorfose porque passou o Estado. No auge do Fordismo, do Estado de 

Bem-Estar, a escola oficial, pública obrigatória, encontrava-se articulada com um sistema 

produtivo que proporcionava o emprego para todos. Essa fase compreende o período do 

pós-guerra, quando a escola tinha além de sua função de socialização, uma função de 

seleção, isto é, a de colocar cada indivíduo numa estrutura ocupacional hierarquizada. 

O Estado atuava como um Estado-protetor em nome de uma democratização social 

na base do princípio de igualdade de oportunidades. O insucesso escolar era combatido 

através de programas de educação compensatória onde a justiça social era garantida pela 
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fiscalização do direito de acesso à escola. As críticas direcionadas à escola enfatizavam a 

sua cumplicidade com um sistema econômico baseado na desigualdade. 

Com a passagem para o período “pós-Fordista”e da crise do Estado de Bem-Estar, a 

escola para todos (des)articula-se como um sistema produtivo desenvolvendo o 

desemprego estrutural (e outras formas como o subemprego, o emprego clandestino e 

temporário) isolando, excluindo até, aquelas pessoas que não se beneficiam de emprego 

oficial, estável duradouro. A escola oficial, torna-se, ela própria, uma fonte de injustiça 

social, na medida em que deixa sair de suas portas indivíduos que não estão em condições 

para competir no mercado de trabalho oficial, condenando-os à formas variadas de 

desemprego.  

A autonomia da universidade é fictícia, na medida em que significa apenas maior 

liberdade de buscar parcerias como forma de manutenção já que os governos fiéis à nova 

orientação dos organismos multilaterais de financiamento (Banco Mundial, BID, Bird, 

Cepal) passam a dar as cartas sobre o novo papel que se espera cumpra a universidade no 

sentido de formar quadros para as novas demandas da sociedade e do mercado, contradição 

flagrante com a propalada autonomia de gestão e sobretudo de objetivos e finalidade de 

uma instituição educativa. 

Na nova (des)ordem econômica as empresas com uso intensivo de conhecimento e 

de tecnologia da informação e automação, conseguem produzir cada vez mais com menos 

gente, gerando o desemprego estrutural inclusive entre os graduados qualificados. Este 

novo cenário irá trazer enorme instabilidade sobre a função e missão da universidade e sua 

práxis acadêmica, impactando o projeto de vida dos estudantes em expectativas dos alunos. 

Se a universidade não tem mais autonomia para gerir a si própria e seu destino, que futuro 

estará proporcionado aos estudantes? 

Com o agravamento da crise econômica os diplomados e inclusive os altamente 

qualificados, com currículos que incluem domínio de línguas estrangeiras, pós-graduação e 

estágios no exterior, não logram uma ocupação a altura de suas expectativas. Estamos, 

assim, diante de um verdadeiro paradoxo que desafia a universidade na sua missão secular 

de formação e os indivíduos que ficam sem reais condições de escolhas. 
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Para Boaventura Santos (1995) trata-se de mudanças de um paradigma societal e 

epistemológico. Passamos do paradigma dominante da racionalidade tecno-científica para 

o paradigma emergente, democrático que postula a emancipação e a solidariedade. Isto se 

deu ao fato da idéia da unidade do saber universitário ser progressivamente substituída pela 

da hegemonia da racionalidade cognitivo-instrumental. Como forma de superar esta 

transição, o autor defende a inversão do know-how técnico pelo know-how ético, em vista 

da formação de cidadãos e não de meros tecnocratas, sujeitos passivos, acríticos.  

O princípio do mercado substitui o princípio e a lógica do Estado e da cidadania 

passando a gravitar sob a órbita do jargão empresarial: autonomia, liberdade, iniciativa 

privada, concorrência, mérito, lucro. A aspiração de autonomia é transmutada em 

privatismo, dessocialização e narcisismo, dimensões, acopladas à vertigem produtivista, 

servem para integrar, como nunca, os indivíduos na compulsão consumista  

2.17 Classe social e composição do alunado 

Uma questão ainda recorrente na universidade brasileira é o fenômeno da 

clivagem social ou a desigual composição/distribuição dos estudantes nas diferentes 

carreiras acadêmicas. Pergunto, o que explica o fato de jovens oriundos de classes mais 

abonadas elegerem de forma predominante cursos considerados de maior prestígio e status 

social, tanto nas instituições públicas como nas privadas; enquanto alunos oriundos das 

camadas sociais menos favorecidas se destinam às carreiras de menor demanda, menos 

valorizadas na sociedade e no mercado?  

Um dos autores, que trouxeram notável contribuição neste sentido, como temos visto 

anteriormente, tem sido Pierre Bourdieu com a conhecida e muitas vezes, mal 

compreendida e até distorcida teoria da reprodução social e escolar.  

A década de 60 pode ser considerada um período e um marco para as ciências 

sociais, sobretudo, pela ampliação do número de pesquisadores e pelo crescimento do 

volume da produção científica, com destaque para pensadores como Bourdieu, cujo nome 

desponta inicialmente como criador, em 1967, do centro de Sociologia da Educação e da 

Cultura (CSEC), sendo autor, juntamente com Jean-Claude Passeron, do livro Les Héritiers 

(1964), uma das principais fontes inspiradoras do movimento de maio de 1968. 
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Desde então, as análises de Bourdieu dedicadas à sociologia da educação e da cultura 

marcaram gerações e ganharam notoriedade. Ao mesmo tempo em que colocava novos 

questionamentos, sua obra fornecia respostas originais, renovando o pensamento 

sociológico sobre as funções e o funcionamento social dos sistemas de ensino nas 

sociedades contemporâneas, e sobre as relações que mantêm os diferentes grupos sociais 

com a escola e com o saber.  

Conceitos e categorias analíticas por ele construídas, constituem, hoje, moeda 

corrente da pesquisa educacional, impregnando com seu alto poder explicativo boa parte 

das análises brasileiras sobre as condições de produção e de distribuição dos bens culturais 

e simbólicos, entre os quais se encontram obviamente os produtos escolares. 

Rompendo com as explicações fundadas em aptidões naturais e individuais e 

ensejando – de modo praticamente pioneiro – a crítica do mito do “dom”, o autor desvenda 

as condições socais e culturais que permitiram o desenvolvimento desse mito. Desmistifica 

os mecanismos através dos quais o sistema de ensino, em que se inclui a universidade, 

transforma as diferenças iniciais – resultado da transmissão familiar e da herança cultural – 

em desigualdades de destino escolar. 

Foi Bourdieu quem formulou o conceito de capital cultural para explicar a 

desigualdade de desempenho escolar de crianças oriundas de diferentes classes sociais, 

relacionando o “sucesso escolar”, os benefícios específicos que as crianças das diferentes 

classes e frações de classe podem obter no mercado escolar, com a distribuição desse 

capital específico entre as classes ou frações de classe. 

Tal postura irá significar uma ruptura com os pressupostos inerentes, tanto à visão 

comum que considera o sucesso ou fracasso escolar como efeito das “aptidões”naturais, 

quanto às teorias do “capital humano”.  

O conceito, capital cultural dá conta da desigualdade de desempenho escolar de 

crianças oriundas de diferentes classes sociais, relacionando o “sucesso escolar”com a 

distribuição desse capital entre as classes ou frações de classe. Para Bourdieu, o capital 

cultural existe sob três formas, a saber: no estado incorporado, no estado objetivado, e no 

estado institucionalizado.  
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Para Marlene Ribeiro (1985) a violência cultural, ou o poder simbólico através do 

qual é inculcado um arbitrário cultural como sendo legítimo, é exercido com a 

cumplicidade da classe dominada. Essa inculcação se faz através de práticas, na maior 

parte das vezes inconscientes e involuntárias, porque regidas pelo habitus (BOURDIEU, 

1990:8, e, 1991:115). 

O habitus é, portanto, uma categoria conceitual com o significado de estrutura 

incorporada sob forma de ações regulares que ocorrem em interações com um determinado 

maio. Mas é também, ao mesmo tempo, estrutura estruturante geradora de novos habitus. 

O habitus não se confunde com o que conhecemos por hábito. As estruturas mentais são 

construídas no processo das relações sociais, de tal forma que a realidade aparece como 

“naturalmente”dada.  

O processo de dominação ideológica, através da estrutura do habitus teorizada tem 

um substrato material (as condições materiais de existência) e um conteúdo simbólico que 

reforça o primeiro, possibilitando a reprodução social e cultural. Contudo, como alerta 

Ribeiro (1985), “a eficácia do poder simbólico não está tanto em ser exercido quanto em 

ser aceito, ou quanto mais é capaz de ocultar as condições em que se realiza” (idem, p. 58). 

A maior parte das nossas práticas, continua Ribeiro, não são regidas por ação e 

conhecimento deliberados, mas por uma estrutura incorporada (habitus), na qual o fato de 

ignorarmos as condições que determinam o nosso agir faz parte da estrutura 

Se somos seres estruturados, como fica a liberdade? A liberdade, segundo ela, existe 

a partir do conhecimento das condições que determinam a falta de liberdade. Libertar-se 

supõe, pelo menos, conhecer os mecanismos da dominação. A consciência é um elemento 

necessário, não único, para libertar-se da “determinação da estrutura incorporada pelo 

habitus.  

Se examinarmos a fundo a estrutura básica internalizada do habitus, vê-se que, em 

última instância, “as ações dos sujeitos estão pré-determinadas pelas condições materiais 

de existência, ou seja, pela estrutura econômica constituída de classes possuidoras e de 

classes não possuidoras de capital econômico e de capital cultural” (idem, ibidem, p. 59).  
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Ainda de acordo com esta a autora, o conhecimento das condições em que se 

realizam as ações humanas, ou o desvelamento da estrutura do habitus, pode ser o passo 

inicial para um processo de libertação. Com isso, podem até mudar as estruturas mentais, 

mas não necessariamente se transforma a estrutura econômico-social.. Por esse caminho, 

diz Ribeiro, poderíamos chegar, à função especificamente educativa da universidade. 

A razão e explicação da desigual composição dos alunos no espaço universitário, 

resulta segundo Ciavatta Franco, apud Velloso (1971:20), da adoção do princípio liberal da 

igualdade de todos os cidadãos em um modelo de sociedade intrinsecamente desigual.  

A propósito da composição da população estudantil, nos valemos do informe do 

Ministério da Educação da Suécia (1992), para a OCDE, citado por Vara Coomonte (1999) 

que, apesar de referir-se à um país europeu, auxilia no entendimento desta questão em 

outras situações como o Brasil, e encontramos a seguinte explicação sobre a distinta 

composição dos estudantes no universo das carreiras acadêmicas: se encararmos os cortes 

sociais a partir de um nível geral, existe ainda uma impressionante distância entre as idéias 

de igualdade de oportunidades e as pautas de acesso e escolha na prática.  

Apesar da significativa ampliação das oportunidades de aprender através 
da expansão do sistema educativo a todos os níveis e em vários lugares 
do país, os estudantes avaliados concluem que apenas existiram 
mudanças marginais na composição social da população estudantil. A 
situação do lar e da cultura familiar, produzem ainda um impacto 
significativo sobre as pautas de escolha e se manifestam muito resistentes 
às mudanças organizativas ou aos novos currículos” (Vara Coomonte, 
(1999), In:Nogueira 1999:61). 

Neste sentido Bourdieu (1988:432) é enfático em dizer, que as diferenças de posição 

universitária “são a manifestação escolar das diferenças de origem social dos estudantes e 

isto inclusive no nível das aspirações, posto que a orientação para uma carreira expressa as 

ambições que são acessíveis aos indivíduos de determinada origem social para um 

determinado grau de logro escolar”. 

Esta assertiva vem de encontro à uma de nossas hipóteses de que a origem social e 

familiar condiciona e determina, ao menos em larga escala, o futuro escolar e profissional 

de alguém. Ancorados em Bourdieu, P. y Passeron, J.C. (1973) podemos dizer que o tipo 
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de centro educativo, seja estatal ou particular, a origem e posição social estão intimamente 

relacionados e definem as possibilidades futuras do indivíduo. 

Segundo estes autores, 

El origen social define las posibilidades de escolarización, determina 
modos de vida y de trabajo completamente diferentes y es, entre los 
factores que intervienen en la configuración de la vida escolar, el único 
cuya influencia se irradia en todas las direcciones y alcanza todos los 
aspectos de la vida estudantil, comenzando por el de las condiciones de 
existencia” (BOURDIEU Y PASSERON 1973, apud Pozuelo: 1999:44)  

Segundo Velloso (org) (1991: 11), “a universidade pública é freqüentada 

majoritariamente por jovens que, apesar de terem uma origem social elevada, estudam 

gratuitamente. As instituições privadas, ao contrário, acolhem jovens que trabalham, por 

isso estudam à noite, e embora sejam de origem social mais baixa têm que pagar por seus 

estudos”. A maioria dos alunos é oriunda de escolas técnicas de Ensino Médio, noturno. 

Dados do Inep (2004)17 baseados no Questionário socioeconômico do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), mostra que o percentual de 

ingressantes pobres nas Instituições de Ensino Superior públicas é maior do que nas 

privadas e o percentual de alunos concluintes pobres é maior nas gratuitas.  

Estudantes do ensino superior com renda familiar de até 3 salários mínimos, na 

Região Sul, ENADE 2004: 

Categoria Administrativa   % de Ingressantes % de concluintes 

 Públicas   23,8%    20,9 

 Privadas   26,1%    17,6 

Isto mostra que as camadas mais ricas da população têm melhores oportunidades de 

freqüentar Ensino Público gratuito e melhor taxa de sucesso, 20,9 contra 17,6 dos alunos 

das Instituições privadas. Trata-se de uma média que, no entanto, esconde a divisão/ 

composição interna de cursos mais e menos valorizados. 

                                                 
17 Site: www.inep.gov.br/informativo/informativo91.htm 
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Essa clivagem ou divisão se intensificou sobretudo ao longo da década de 1970, 

resultado das políticas equivocadas e discriminatórias do Estado para o ensino público de 

2º grau dando origem ao fenômeno do elitismo no 3º grau. Elitismo caracterizado pelo fato 

das carreiras mais valorizadas serem disputadas e posteriormente ocupadas por aqueles que 

estavam melhor preparados à nível de escola média, com ênfase na formação 

clássica/científica, realizada em escolas particulares e diurnas.  

Enquanto, as demais categorias de alunos (menos abonadas, classes média baixa e 

baixa), estudam à noite em escolas públicas profissionalizantes e, na avaliação de Velloso, 

em condições de ensino precário isto constitui fator limitante na disputa por carreiras de 

maior concorrência, mais seletivas.  

Quanto ao argumento do elitismo, cabe a indagação, de quem é a responsabilidade: 

da universidade ou da sociedade, do mercado? São muitas os fatores e variáveis 

intervenientes. Como observa Bourdieu (1997) as condições sócio-econômicas, o capital 

social e cultural, são preponderantes. Entre outras variáveis destaca-se: a vida pregressa ou 

do tipo de escola de Ensino Médio freqüentada, nível de escolaridade dos pais. 

A década de 70 registra, no Brasil, notável expansão da oferta no setor público em 

nível de Ensino Médio. A matrícula praticamente dobrou e a taxa de escolarização da 

população de 15 a 19 anos mais do que dobrou, embora no final da década ainda 

permanecesse muito abaixo daquela observada em vários países da América Latina.  

É precisa registrar o descaso com a formação à nível de 2º grau com o aviltamento da 

carreira e dos salários dos professores, a falta e despreparo dos mesmos, as precárias 

condições de funcionamento das escolas, bibliotecas precárias, a falta de laboratórios entre 

outras mazelas deterioram a formação nesse nível de ensino com prejuízos para as camadas 

populares. Outro fator que teria contribuído para a desqualificação desse nível de ensino, 

Velloso 1991, atribui “a orientação pedagógica supostamente profissionalizante mas cujos 

principais resultados foram uma desorganização ou esvaziamento da proposta curricular” 

(p. 12)  

Isso resultou em queda notável na qualidade do ensino no setor público, de 2º grau, 

onde se encontrava a clientela oriunda das camadas populares. Enquanto isto, em nível de 
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3º grau houve verdadeiro “boom” ou explosão de matrículas na rede privada. A matrícula 

expandiu-se com o florescimento dos cursinhos vestibulares para os que podiam pagar, já 

embutidos nas séries do 2º grau regular ou como um caráter adicional.  

Na resultante desses processos que ampliaram as oportunidades educacionais como 

um todo, “acentuou-se a já existente discriminação social no acesso ao ensino superior.” 

(idem. p. 12). A exigência de conhecimentos prévios nos exames vestibulares das 

universidades públicas tem servido de barreira para o ingresso de pessoas que tiveram 

menos oportunidades de uma boa educação secundária nas profissões mais disputadas e 

tem levado a existência de vagas ociosas, em carreiras de menor prestígio e perspectivas de 

valorização profissional. 

Warde, (1994)18 descreve o sentido dos mecanismos seletivos e classificatórios 

utilizados como forma de selecionar ou classificar os candidatos às distintas carreiras.  

A propósito da clivagem ou segmentação de estudantes nas carreiras acadêmicas, 

destacamos pesquisa: “Perfil do Vestibular”realizado pela UFSM (1994-98:32), revelando 

que mais de 70% dos aprovados tinham freqüentado cursinhos “pré-vestibulares”; nos 

cursos de maior demanda relação candidato/vaga, o cursinho passou a ser praticamente 

obrigatório; assim como o tipo de escola realizado no 2º grau: habilitação, turno 

freqüentado, entre outros. O que evidencia os equívocos e distorções na formação de 2º 

grau, que irão decidir, em grande parte, o futuro de escolarização do indivíduo. 

A composição dos alunos no âmbito universitário, explica-se também pelo processo 

de privatização ocorrido no sistema de ensino superior do país. No âmbito do ensino 

superior onde a expansão da matrícula resultou sobretudo do conhecido processo de 

privatização.  

A razão e explicação da desigual composição dos alunos no espaço universitário, 

resulta segundo Franco, da adoção da ideologia liberal que prega a igualdade de todos os 

                                                 
18 Os requisitos mínimos dos vestibulares dos cursos menos disputados são tão mínimos que se confundem com 
resultados a que podem ser obtidos de forma aleatória em testes de múltipla escolha. Quando isso é assim, a polêmica 
sobre vestibulares seletivos ou classificatórios torna-se vazia. Nos cursos mais disputados, por outra parte, os requisitos 
mínimos funcionam como mecanismos de escolha entre candidatos igualmente qualificados, e não existe relação clara 
entre desempenho no vestibular e desempenho nos cursos.”Warde (1994: 177)  
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cidadãos em um modelo de sociedade intrinsecamente desigual. (Franco, apud Velloso 

1991:20) 

A análise metodológica, na acepção de Vara Coomonte (1999)19 complica-se quando 

se adota o ponto de vista da dinâmica sócio-estrutural, na qual dinamicamente se conjugam 

o familiar e o escolar, cuja explicação Hélgio Trindade (1999) enfatiza que a problemática 

da educação brasileira e a superior, em especial, ultrapassa, isto é está além do “público e 

do privado”, deita raízes na injusta distribuição de renda de uma sociedade profundamente 

desigual, injusta e excludente. 

Trindade, (2002:27) analisa o modo como se deu a expansão do sistema universitário 

no Brasil: “trata-se de uma evolução perversa, porque combina um sistema público de alto 

nível (apesar da crise progressiva de financiamento do Estado, a partir da Nova República 

em 1985) e a hegemonia das instituições privadas de baixa qualidade”.  

O vestibular, nessa ótica, é um falso dilema: as incongruências observadas não 

decorrem das inadequadas formas de seleção ou da ausência de uma efetiva a autonomia 

universitária, mas radicam numa dimensão bem mais ampla, como o modelo de sociedade 

em que vivemos. Nesse modelo, sendo a competência um critério sobretudo aparente dos 

mecanismos de seleção escolar, as pressões pela democratização, de acordo com Velloso, 

“põem para a universidade pública a impossível tarefa de selecionar sem elitizar”. (idem, p. 

20). 

A pergunta que se coloca é se a universidade é elitista ou a sociedade? E isto em tão 

alto nível que induza os jovens a buscar um título universitário como indispensável a 

                                                 
19 Sugerimos leitura do texto Condições Socioestruturais da Escola, de Vara Coomonte, in Nogueira (1999: 39-67) onde 
o autor destaca que o tema é muito amplo e complexo. Segundo ele, as práticas educativas não são estritamente 
educativas, mas estruturais. O sistema educativo entra em jogo com a dinâmica social de outros sistemas no conjunto 
dinâmico da sociedade. A reprodução não é mecânica, linear, inexorável. “Nos socializamos como crianças de classe 
baixa, média e alta, e isso na dinâmica de determinada sociedade onde a composição e a configuração da estrutura de 
classe cobra sentido” (idem p. 53)  
A família é a primeira instituição mediante a qual se “reproduz”o básico da sociedade, papel reprodutor que alguns 
costumam aplicar exclusivamente à instituição educativa, gerando assim uma grande confusão na interpretação da 
dinâmica estrutural. A escola (leia-se, aqui, universidade) se limita a receber as crianças e/ou a juventude de origem 
social diferente, mas limita-se também a tratar a todos de forma igual a partir de uma aparente igualdade, neutralidade ou 
objetividade. Às variáveis da estrutura demos acrescentar os interesses econômicos da estrutura da aldeia global, 
decorrente do processo de globalização e integração secundária e periférica do país, em que a ênfase está no econômico. 
Na América Latina, como no Brasil, em especial, a dominação e a exclusão são agravadas pela evasão de divisas para o 
pagamento da dívida externa, ou (e)terna conforme outros. Isto é, a problemática transcende, ultrapassa e extrapola o 
âmbito escolar e pedagógico.  
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qualquer carreira, e às elites a restringir o acesso a essa hierarquia social? Bloom ( 1989) é 

daqueles que denunciam essa pressão do mercado, mais do que à uma necessidade social, 

Haverá algo mais importante do que conseguir uma carreira e um título? 
Poderá a Universidade ter outra finalidade para além da especialização 
profissional? Não será o profissionalismo o único objetivo de tal ensino 
superior? (Trillo, 2000:228). 

A questão da trajetória escolar como determinante do sucesso escolar e profissional 

futuro, precisa, então, ser analisada num contexto mais amplo da sociedade e das condições 

em que se realizou a formação pregressa dos alunos, sobretudo, em nível de Ensino Médio; 

isto é, se com dedicação integral, se diurno ou noturno, habilitação técnica ou formação 

geral, escola de periferia ou de centro? 

Há um conjunto de variáveis em questão. Há escolas mais equipadas e menos 

equipadas e qualificadas em infra-estrutura, qualificação dos professores, etc. Sem nos 

atermos a outras dimensões, como: projeto político pedagógico, a formação e valorização 

dos professores, as condições sócio-econômicas dos pais entre outros fatores objetivos e 

subjetivos, a motivação. 

O fato é que os filhos de famílias mais abonadas estudam ou em escolas particulares 

ou em escolas públicas de melhor qualidade; além disso reúnem outras condições e 

vantagens para realizar um curso diferenciado: condições familiares, nível de escolarização 

e valorização dos estudos dos pais, motivação, reforço extra-escolar através de cursos pré-

vestibulares, professores particulares, etc. As condições de origem são sempre e em última 

instância determinantes.  

Os efeitos das políticas pregressas para o ensino superior também se fazem notar 

noutros indicadores: no País a matrícula total (pública e particular) corresponde a cerca de 

10% da faixa etária de 20-24 anos, enquanto que em vários países da América Latina essa 

proporção é bem maior, alcançando, por exemplo, 39% na Argentina. 

Além de levar em conta as origens históricas do quadro descrito, é preciso 

diferenciar os estudantes de renda mais alta. Nos cursos de maior demanda, mais 

competitivos em termos de candidatos/vaga, tanto nas universidades públicas como nas 
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particulares, estão os que, dotados de mais alto nível médio de renda possuem um melhor 

preparo a nível de 2º grau.  

Os estudantes mais ricos com menor preparo encontram-se em universidades e 

faculdades isoladas privadas, com critérios bastante tolerantes de ingresso. Situação 

realmente intolerável é a dos estudantes de nível de renda mais baixo que na sua maioria, 

são obrigados, por seu preparo insuficiente, a freqüentar cursos de baixo nível. 

Certamente não se esgotam aí as causas e especificidades da composição desigual do 

alunado. Nas universidades públicas e privadas existe uma diferença acentuada entre o 

nível de renda dos estudantes de medicina, odontologia, psicologia, comunicação social, 

fisioterapia, num extremo, e as licenciaturas: Letras, Pedagogia, História, Geografia, 

filosofia, no outro extremo. Observa-se, pois, que os alunos do primeiro grupo das 

instituições privadas têm renda significativamente mais elevada do que o segundo grupo 

nas universidades públicas.  

O debate a respeito da igualdade de oportunidades educacionais não está centrado e 

sequer existe interesse na criação de uma sociedade mais igualitária; mas apenas facilitar a 

ascensão dos mais aptos, dentro do princípio da meritocracia, em que o diploma e a origem 

social de seu portador constitui critério de alocação dos indivíduos na estrutura 

ocupacional hierárquica.  

Na ótica (meritocrática), a escola ao formar e diplomar os alunos estaria contribuindo 

para aumentar a eficiência do sistema social, bem como desempenhando sua função 

democratizante. Segundo a lente liberal, “a questão não seria a de abolir as classes sociais, 

mas tornar o acesso às mesmas o mais genuinamente aberto a cada geração de 

competidores”, explica Oliven (1980, p.26). 

O critério seletivo segundo esta teoria, não teria por base os privilégios de berço, mas 

a competência individual traduzida pelo nível de escolaridade. Essa tradição de pesquisa 

sociológica encara o sistema educacional como algo dado ao qual todos devem se adaptar. 

A escola é vista como uma instituição “neutra”, e as causas do fracasso ou do sucesso são 

atribuídas ao indivíduo, como mérito ou responsabilidade pessoal. 
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A crítica que fazemos a esta teoria deve-se ao fato de que o conceito de classe social 

é esvaziado por não considerar variáveis estruturais que condicionam as oportunidades de 

acesso à escola e de desempenho (sucesso ou fracasso) nela. Há que se considerar, porém, 

que tudo que se dá com a educação está relacionado com a sociedade como um todo. 

Vara Coomonte (1999:314) mostra a insuficiência e a contradição da teoria 

funcionalista ou positivista observando que os recentes progressos das investigações 

sociológicas, psicológicas e biológicas têm demonstrado que os fatores determinantes das 

desigualdades frente à educação são tão complexos que é necessário não somente 

reexaminar os dados desde o princípio, mas considerar de novo as premissas teóricas que 

constituem o fundamento da própria análise. 

A escola, mais do que nunca, contribui na reprodução da ordem estabelecida ao 

dissimular a função conservadora que cumpre. Neste sentido, Vara Coomonte (1999), 

sublinha o interesse coletivo das classes dominantes em preservar a estrutura das relações 

de interesses e de poder que dominam a sociedade.  

Explicação semelhante temos em Bourdieu y Passeron (1997:224), 

por la evolución del sistema de la enseñanza hacia una subordinación 
cada vez más estrecha a las exigencias de la economía y del cálculo 
económico, y que implica, entre otras cosas, el sacrificio de una fracción 
de los estudiantes de estas clases, tende hoy, por el hecho de su sobre-
escolarización, a entrar en conflicto con el interés individual de los 
miembros de estas clases, que les lleva a esperar del sistema de 
enseñanza la consagración automática de las pretensiones sociales de 
todos los miembros de la clase”. (BOURDIEU,P.–PASSERON, J.C., 
apud Vara Coomonte, 1999:316)  

A diferenciação progressiva do público universitário corre parelha com sua 

hierarquização social. E as diferenças sociais entre as diversas formações não foram 

eliminadas, pelo contrário, têm-se confirmado e acentuado. Prova disso é o fato da 

existência de faculdades mais “feminilizadas” (Letras e Farmácia, na Espanha), continuam 

tendo o mesmo percentual que em 1974, infere Vara Coomonte (1997).  

A discussão desta temática continua em busca do entendimento sobretudo das causas 

geradoras tendo em vista a busca da equalização de oportunidades e de condições de 

acesso e permanência na Universidade. O novo documento “Projeto de Reforma da 
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Universidade Brasileira”– Ano 2005, ora em discussão no Congresso Nacional, define: 

“por eqüidade deve-se entender a capacidade das Instituições de ampliar o acesso e 

garantir a permanência de integrantes dos diversos grupos sociais e culturais que compõem 

a sociedade brasileira, em sua rica diversidade étnica e cultural e distribuição regional” 

(p.11). A mudança da lei garantirá maior democratização na composição do alunado na 

Universidade? 

2.18 O impacto do projeto de modernidade neo-liberal na formação 

cultural dos povos latinos 

Segundo Maria Soares (1993:26), desde o princípio, o homem americano foi objeto 

de um conhecimento que visava destruí-lo como alteridade, “negando-lhe, em nome dos 

superiores valores da modernidade, sua identidade, sua história, sua cultura e seus deuses”. 

Segundo esta ótica, de um modo geral, as teorias sobre a modernização ou 

desenvolvimento dos países latino-americanos têm sido produzidas com o objetivo de 

conhecer os obstáculos ou os entraves que deveriam ser eliminados para que as sociedades 

– consideradas tradicionais, atrasadas ou subdesenvolvidas – se transformassem em 

sociedades modernas. 

A autora percebe que tais teorias (de modernização), pouco têm levado em conta as 

particularidades características da realidade que pretendiam conhecer e transformar. Ao 

contrário, partem de um “modelo” de modernidade (européia) e, à luz desta concepção, 

analisam a realidade de nossas sociedades e propõem medidas, políticas e metas, para que 

elas deixem de ser o que são, e, assumam valores, atitudes, comportamentos, objetivos e 

interesses identificados com tal concepção de modernidade (idem p.27). 

Implícita à esta concepção está a crença de que os países latino-americanos, se 

deixados livres para escolherem o futuro que desejam construir, nunca se transformarão em 

sociedades “modernas”. Por isso, os colonizadores julgavam essencial pensar por eles, sob 

a lente eurocêntrica. 

Esse modo de pensar nossas particulares circunstâncias históricas tem sido o ponto 

de partida dos projetos de modernização que, desde a segunda metade dos anos 40, 

formuladas e implementados em nosso Continente desconhecendo e ignorando a 

identidade de cada povo, suas tradições, seus valores e suas crenças. 
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tem-se buscado apagar sua identidade, dita pré-moderna, tradicional, 
arcaica, com profundas raízes na magia e na religião, e, em seu lugar, 
procurou-se fazê-lo assumir uma identidade moderna, na qual 
predominem a racionalidade, o individualismo, a livre iniciativa, o 
profissionalismo e a eficiência, valores e comportamentos identificados 
com a modernidade (Soares, 1993, p. 27-28).  

O processo de modernização de nossas sociedades acelerou-se a partir da década de 

50, diferenciando-se daquela que transformou as sociedades européias. Na América Latina 

e, em particular, no Brasil, a modernização e a modernidade não andaram juntas nem têm 

ocorrido em circunstâncias semelhantes àquelas que viram nascer na Europa. A 

modernidade imposta a esse continente, não esteve ligada aos princípios da Ilustração 

européia, cujo fim agora, anuncia-se, nem se comportou, nunca, como uma experiência 

espiritual e social unitária” (p. 28).  

O que marca, portanto, nossa moderna experiência, genuinamente latina, foi, a 

“variedade, a heterogeneidade e a diferenciação”; a articulação do “tradicional”com o 

“moderno”; e a convivência do mágico-real- o irracional- com a racionalização”de culturas 

e estilos de vida.  

A modernidade, como experiência vital, chega como resultado da modernização da 

economia, da importação de tecnologias desenvolvidas em centros mais avançados, de 

hábitos de consumo material e simbólico modernos. Talvez este seja o sentido dado por 

Marx à afirmação de que: “o homem, faz sua própria história”, porém, não a faz por seu 

próprio movimento, nem em condições escolhidas por ele. 

Los cambios en aspectos íntimos de la vida personal están directamente 
ligados al establecimiento de vínculos sociales de alcance muy amplio. 
[...] Pero el grado de distanciamiento espacio-temporal introducido por la 
modernidad reciente se halla tan extendido que, por primera vez en la 
historia de la humanidad, el “yo”y la “sociedad”están interrelacionados 
en un medio mundial (Soares, 1993:29). 

Touraine (1993:33) observa que a visão clássica da modernidade como progresso foi 

transformada na “ideologia central das novas elites “republicana” ou liberal” da Europa e 

das Américas secularizadas, utilizada como instrumento “revolucionário” de destruição de 

“Antigos Regimes”, e um meio de submeter categorias tradicionais ou irracionais – 

especialmente trabalhadores, povos colonizados, mulheres e crianças – à norma de uma 

elite esclarecida, masculina, burguesa, ocidental. 
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Essa imagem da modernidade, na visão de Touraine, significa, para a vida privada, 

“liberação face às normas repressivas, tolerância, respeito a minorias e visão positiva do 

prazer, do sucesso, do interesse pessoal e do sexo” (idem, p.32). A sociedade industrial 

orientada para a produção foi transformada em sociedade de consumo; e, a racionalidade 

deixou de ser uma definição de objetivos, um princípio central da vida social; esta reduzida 

à mera instrumentalidade subordinada à demanda tal como esta se expressa no mercado.  

A “ideologia modernista”, na opinião deste autor, e é cada vez mais identificada com 

forças de mercado impessoais. Com efeito, uma vasta maioria não participa do mercado de 

bens materiais, nem simbólicos, as ditas “economias de mercado” são incapazes de deter o 

crescimento da pobreza e da marginalidade, das economias “periféricas”latino-americana e 

brasileira.  

As instituições modernas diferem de todas as formas anteriores de ordem social, seja 

por seu dinamismo, seja pelo grau em que relegam usos e costumes, valores e estilos de 

vida tradicionais. No entanto, não se trata de meras transformações externas na medida em 

que a modernidade altera de modo radical a natureza da vida social cotidiana e afeta as 

dimensões mais pessoais de nossa experiência como indivíduos e povos. 

Para Giddens (1991;1998) um dos traços diferenciadores da modernidade são as 

influências universalizadoras, por um lado, e as disposições pessoais por outro. A 

modernidade trouxe uma nova percepção e re-organiza de modo distinto: tempo e o 

espaço, bem como, transforma o conteúdo e a natureza da vida social cotidiana. 

Neste sentido, a modernidade pode ser considerada uma “ordem pós-tradicional”, 

marcada pelo princípio da dúvida e do risco radical. Na vida moderna, “a noção de estilo 

de vida adquire uma particular importância” (p.14). 

Na análise de Baumeister, em certo sentido o “indivíduo” não existe nas culturas 

tradicionais, pois, esta não reconhece a individualidade. Foi somente com a aparição das 

sociedades modernas e, mais concretamente, com a diferenciação da divisão do trabalho, 

que o indivíduo concreto se converteu no centro de atenção e referência” (apud Giddens 

1998:99). Isto não significa que a modernidade não produza “diferença, exclusão e 

marginalização”. Ao contrário, como interpreta Freire (1997:66); as sociedades latino-
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americanas apresentam-se como “sociedades fechadas, desde o tempo da conquista por 

espanhóis e portugueses, quando a “cultura do silêncio” tomou forma. 

Na percepção de Freire o grupo militar brasileiro que assumiu em 1964, e, que 

curiosamente chamou sua ação de “revolução”, coerente com sua atitude, impôs uma 

sólida política de servilismo frente à metrópole e violenta imposição do silêncio ao seu 

próprio povo. Servilismo em relação à metrópole e rompimento da “cultura do silêncio”no 

interior não seriam viáveis. Tampouco o seria uma política de independência face ao 

imperialismo, mantendo a “cultura do silêncio no interior” (idem, p. 66). 

A persistência da estrutura social hierárquica rígida das sociedades latino-

americanas, com um sistema precário e seletivo de educação, em que as escolas são um 

instrumento para manter o “status quo” resultam numa consciência historicamente 

condicionada pelas estruturas sociais.  

Os homens cuja consciência se situa neste nível de quase-imersão, carecem do que 

Freire chama de “percepção estrutural”, a qual se faz e se refaz a partir da realidade 

concreta, na apreensão da problemática. Não tendo tal percepção estrutural, os homens 

atribuem a origem a tais fatos e de tal situação, em sua vida, seja a uma realidade superior, 

seja a uma causa interior a si mesmos.  

Nas sociedades em que a dinâmica estrutural conduz à escravidão das consciências, 

“a pedagogia dominante é a pedagogia das classes dominantes” (Freire 1997, p.76) e a 

ação pedagógica contribui para aprofundar e legalizar a divisão social existente entre as 

classes”. 

Frente a tal contexto, não se pode falar de neutralidade em educação, porque esta se 

apresenta sempre, como a forma própria de uma ação do homem sobre o mundo. Falar de 

neutralidade da educação seria o mesmo que expressar uma vontade de mistificação. Todo 

sistema de educação procede de opções, de imagens, de um concepção do mundo, de 

determinados modelos de pensamento e de ação que se procura tornar aceitos como 

melhores que outros. 

A interiorização dos valores dominadores não se caracteriza somente um fenômeno 

individual, mas, institui um fenômeno social e cultural, “a repulsa destes valores deve ser 

levada a cabo por um tipo de ação cultural na qual a cultura negue a cultura”, infere Freire 

(p. 76). O que equivale admitir que a cultura como produto interiorizado, condiciona os 
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atos ulteriores do homem, devendo chegar a ser o objeto de seu conhecimento para que 

possa perceber seu poder de condicionamento.  

Para tanto, precisamos ter consciência de que “se a educação não pode tudo, 

alguma coisa fundamental a educação pode”. [...] Se a educação não é a chave das 

transformações sociais, não é também simplesmente reprodutora da ideologia dominante”, 

(idem p.126). A educação não é nem uma força imbatível a serviço da transformação da 

sociedade, nem tampouco significa mera instância de perpetuação do “status quo”porque o 

dominante o decrete.A realidade não é imutável, e os fatos nunca são consumados. A 

História  não é determinismo mas possibilidade. (idem ,1997),  

A presença do homem no mundo não se faz no isolamento, isenta da influência das 

forças sociais. Ou seja, não se compreende o ser humano fora da tensão entre o que 

herdamos geneticamente e o que herdamos social, cultural e historicamente. O que 

constitui uma das falácias da ideologia fatalista é, justamente, sua pretensão de mostrar e 

convencer aos homens que não há nada a fazer fora da ordem estabelecida, da ordem 

natural dos fatos. Pois é como algo natural ou quase natural que a ideologia neoliberal se 

esforça por nos fazer entender a globalização e não como uma produção histórica. 

Neste sentido Freire defende a ética que não se confunde com a ideologia 

(neoliberal), com a ética do mercado, do lucro, mas a ética universal do ser humano que 

está a serviço do ser humano e não do lucro desmesurado das minorias que comandam o 

mundo. 

O progresso científico e tecnológico que não responde fundamentalmente aos 

interesses humanos, às necessidades de nossa existência, perde sua significação; torna-se, 

ao contrário uma autêntica transgressão aos valores da ética universal do ser humano, 

ficando em favor de uma ética pequena, a do mercado, a do lucro” (idem p. 147). 

A ética, sob esta ótica torna-se uma questão crucial quando levanto a hipótese de que 

as escolhas de carreira e o projeto de vida ideal dos indivíduos são social e eticamente 

condicionados. 

Se pretendemos realmente superar a crise em que nos achamos, o caminho ético se 

impõe. Se, no contexto da economia e da sociedade capitalista, com todos os adjetivos que 
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já lhe imputamos ao longo deste trabalho, não pretendemos defender que o sistema não 

possa visar lucro, mas que este não seja seu objetivo último.  

Como a universidade tem respondido a tais desafios? Para o antropólogo Darcy 

Ribeiro (1997:249) a universidade brasileira,  

foi historicamente marcada pela ambigüidade essencial de uma 
universidade colonizada, que, sendo por um lado dependente de matrizes 
estrangeiras e propensa ao mimetismo cultural, era por um lado 
inautêntica por sua infidelidade aos padrões internacionais de cultivo e 
difusão do saber, além de irresponsável na concessão de títulos e graus 
acadêmicos.  

Para ilustrar empiricamente o quadro social e educativo no contexto de América 

Latina, apresentamos, a seguir, alguns dados estatísticos que consideramos esclarecedores 

da problemática em discussão. Tendo presente, que o processo de modernização, teve 

como resultado a emergência de focos ou “ilhas”de modernidade, preservando, contudo, as 

estruturas sócio-econômicas e institucionais arcaicas; gerando, uma sociedade marcada 

pela disparidade de renda e de salários, e de acesso aos bens materiais e simbólicos ou 

culturais. 

Tal quadro vem se refletindo até os dias de hoje, em que a educação ainda é um 

bem ao alcance de poucos, e as carreiras acadêmicas mais valorizadas e prestigiadas, de 

maior seletividade, são destinadas aos filhos das famílias mais abonadas social e 

culturalmente. A instituição escolar, na qual se inclui necessariamente a universidade, 

reflete, legitima e legaliza, através da distribuição de títulos escolares, a manutenção e a 

consolidação dos brutais desequilíbrios sociais, gerando uma sociedade profundamente 

“injusta e desigual”. 

A visão e postura de dominação cultural criou, de um lado, verdadeiras “ilhas”de 

modernidade, e prosperidade, uma verdadeira “belíndia”, - expressão cunhada pelo 

economista Edmar Bacha, caracterizando o abismo ou “apartheid”social brasileiro, de um 

país dividido; metade rica, a exemplo da Bélgica e, outra metade pobre, a níveis da Índia.  

O processo de modernização, “dependente”, segundo Bacha, nos foi imposto 

beneficiando apenas alguns segmentos, ou estratos sociais, as classes abastadas com 

melhores condições sócio- econômicas para disputar as melhores oportunidades 

educacionais e laborais. Opera-se, assim, uma “exclusão branda”, imperceptível realizada 
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no interior do próprio sistema educativo, o que explica a desigual distribuição e 

composição dos estudantes nas distintas carreiras acadêmicas, do que já tratamos 

anteriormente. 

Alguns dados estatísticos da estratificação social brasileira e universitária 

A divisão social brasileira fica claramente retratada pelos dados revelados da 

Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (PNAD, 1990), mostrando que: os 5% 

mais ricos detinham 39,4% da renda (contra os 33,4% em 1981); enquanto, os 30% mais 

pobres tinham uma fatia de 4,2% da renda nacional; e, que, 48,6% das pessoas ocupadas 

ganhavam até 2 salários mínimos. Portanto, com agravamento da concentração da renda no 

país, no período. 

A pesquisa revelou ainda uma taxa de analfabetismo da população de sete anos ou 

mais, da ordem de 20%; o trabalho das mulheres era remunerado em percentuais inferiores 

a dos homens (53,1%); somente 60% dos empregados tinham carteira de trabalho assinada.  

Esta realidade decide, em grande parte, e, desde muito cedo, o futuro e a sorte de 

seus cidadãos, e, para o qual, a educação, pouco tem contribuído no sentido de minimizar 

ou equalizar as oportunidades; ao contrário, ajudou a mistificar e dissimular a realidade, 

prometendo um futuro de inclusão social, de perspectivas de vida e de êxito, o que se 

concretiza somente para os filhos das classes sociais mais abonadas. 

Nesta direção, são especialmente sintomáticos os resultados recentemente divulgados 

pelo Banco Mundial, (BM, 2003) mostrando que nossa (brasileira) desigualdade tem cor, 

gênero e idade. O próprio BM reconhece, que é a desigualdade no acesso à educação dos 

indivíduos, que faz com que “a exclusão do ensino secundário e da universidade limite as 

oportunidades futuras de emprego e renda aos segmentos sociais mais abonados”. 

Dados estatísticos levantados pelo Ministério da Educação do Brasil (MEC, 2001), 

comprovam os dados anteriores, dando conta que: 62% dos matriculados nas escolas 

privadas de ensino pertencem aos 20% de famílias mais ricas e só 2% vêm das famílias de 

mais baixa renda; no ensino médio público; somente 17% dos estudantes matriculados 

estão entre as de maior renda e, apenas 12% fazem parte do grupo inferior. 



 

 158

Quanto à origem social familiar ou classe social dos estudantes que freqüentam a 

escola privada, registra-se, que: no ensino universitário público e gratuito, 61% dos alunos 

pertencem aos 20% de famílias mais ricas e apenas 3% às de mais baixa renda; já o acesso 

dos mais pobres ao ensino superior público e gratuito é praticamente igual ao do ensino 

privado e pago, 3% e 2%, respectivamente. O que evidencia forte estratificação social 

presente no seio acadêmico. 

O “apartheid” social ou estratificação social brasileira, fica evidenciada, também, 

pelo fato do país ter somente, em torno de 10% dos jovens entre 18 e 24 anos freqüentando 

o ensino superior; percentual que, na América, só é superior à República do Haiti e 

largamente inferior ao da Argentina que contabiliza 40% da juventude na universidade. 

Esta também não é a única estatística em que somos ultrapassados por nossos 

vizinhos e parceiros Latino-americanos. Semelhante situação é constatada no âmbito do 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL),em que a média de escolarização em países como 

o Chile chega a nove anos, quase o dobro da que aqui se verifica. 

Por outro lado, levantamento do resultado do Vestibular, ano 2003, da 

Universidade de São Paulo (USP) - uma das maiores e mais conceituadas universidades 

brasileiras – aponta que brancos e ricos predominam nos cursos mais disputados. O curso 

mais concorrido na USP, Publicidade e Propaganda, com 61,8 candidatos por vaga, dos 

quais mais de oito entre dez aprovados são brancos e tem renda superior, portanto, classe 

média e alta (Folha São Paulo, 23/01/2004). A mesma fonte registra que, em 2003, (70%) 

dos alunos vieram do sistema particular de ensino, constituindo este em forte fator 

condicionante das possibilidades de carreira acadêmica e profissional. 

Segundo depoimento da pró-reitora da Fuvest (Fundação Universidade de São 

Paulo), nos últimos três anos, o índice de inscritos da rede pública no vestibular tem se 

mantido em (39%) do total dos inscritos. Segundo ela, “os alunos estão se auto-excluindo 

por sentir a falta de chances de passar no vestibular”. Esta uma visão equivocada e 

mistificadora, na medida em que, as relações de força entre os grupos ou classes são 

relações sociais que se traduzem em “poder” econômico por tal grupo ou classe. É na 

prática econômica que a prática social encontra sua última instância original-reprodutora. 
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Não se pode dizer que a reprodução seja unicamente social, senão que é ao mesmo 

tempo cultural, já que mediante as relações simbólicas (culturais) se reproduzem as 

relações sociais, explica Bourdieu, (1995, p. 51) 

Para não tornar cansativo, colocamos mais alguns dados estatísticos, a título de 

ilustração em nota de rodapé, como forma de enfatizar e concretizar as afirmações que 

venho sustentando20  

Dentro deste conjunto de dados estatísticos, julgamos, especialmente revelador, o 

perfil dos estudantes da UFRGS, (Coperves 2003) apontando que: (56,4%) dos alunos 

vêm de escolas particulares; a maior concentração de egressos de escolas particulares está 

no Direito, com (78,8%) dos estudantes; o maior equilíbrio está nas Ciências Básicas 

onde (48%) vêm das escolas privadas, mesmo percentual das públicas.  

Com relação a renda: a maior parte das famílias tem renda familiar superior a R$ 

2 mil mensais, ou seja, (51,1%); alunos com renda familiar acima de R$ 6 mil classe 

média, estão principalmente nas áreas de Direito: (20,3%) e Administração (18,2%). Os 

mais pobres cursam Leras e Artes, onde 62,6% das famílias têm rendimento até R$ 2 mil; 

ou classe pobre. 

Os números são rebatidos com o argumento de que a distorção não está nos 

bancos acadêmicos, mas nas carteiras dos ensinos Fundamental e Médio. Para Cláudio de 

Moura Castro, economista brasileiro, consultor do BID, Banco Inter-Americano de 

Desenvolvimento, ironiza dizendo que “só em países imaginários os ricos não têm 

vantagem na competição pelas melhores escolas”. 

O que se destaca é a vantagem desses alunos nos cursos mais disputados, os que 

prometem rápida ascensão social. No Direito, por exemplo, (73,4%) dos estudantes vêm 

de famílias com renda mensal acima de R$ 2 mil, e (78,8%) cursaram escola privada. 
                                                 
20 Estudos e Pesquisas intitulados: Informação Demográfica e Socioeconômica, do IBGE (2002), têm corroborado a tese 
bourdiana de que a instituição escolar e universitária, reforçam e legitima a desigualdade social, dando conta que (60%) 
do ensino público federal, isto é, aquele que deveria atender as camadas mais carentes, atende os 20% mais ricos da 
população. O que leva a crer que alguma coisa está errada no nosso modelo educacional.  
A pesquisa mostrou também que, os (40%) mais ricos da população brasileira ocupam, (83%) das vagas do ensino 
superior público. A classe privilegiada, em função do seu melhor preparo proveniente de um ensino médio particular de 
qualidade, é que está estudando com o dinheiro do contribuinte. A pesquisa também revela que os 40% mais pobres da 
população ocupam apenas 7,8% das vagas federais. 
Dados do IBGE (2002) revelam que (59,9%) dos estudantes de instituições públicas têm renda familiar “per capita”entre 
os 20% mais ricos da população, enquanto os 20% mais pobres ocupam apenas (3,4%) do total das vagas. Além disso, as 
vagas para profissões que prometem maior projeção social e remuneração ficam com alunos de escolas particulares com 
renda familiar alta (UFRGS, 2002). 
Ainda segundo aponta o IBGE (2002), 6 de cada 10 freqüentadores das universidades públicas pertencem à parcela dos 
20% mais ricos da população. A rede pública tem também um terço dos alunos entre os 10% mais ricos. Nas instituições 
particulares, metade dos alunos está nesta categoria. O que também é constatado pela pesquisa realizada pela UFRGS, 
confirmando a supremacia do ensino público. 
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A UFRGS, por ser a maior instituição pública federal do Estado do RGS, mostra 

um perfil característico e sintomático, corroborando nossa hipótese, de que as 

oportunidades de vida e de êxito são condicionados social e eticamente. Social, porque a 

origem social e o poder econômico são preponderantes e, ético, porque as escolhas de 

instituição como de carreira acadêmica obedecem ao quadro de valores que traduzem e 

refletem o caráter de classe das eleições. Todo mundo ajusta suas aspirações às reais 

condições de concretizar seus objetivos e metas. 

Quanto ao perfil dos alunos matriculados da UFRGS, dados da Coperves (2003), 

Comissão Permanente de Vestibular, e Pró-Reitoria de Graduação: mostram que 56,4% 

vêm de escolas particulares. A maior concentração de egressos de escolas particulares 

está no Direito, com 78,8% dos estudantes e o maior equilíbrio está nas Ciências Básicas 

em que 48% dos alunos vêm das escolas privadas, mesmo percentual das públicas, 

carreiras menos valorizadas no mercado. A pesquisa confirma reafirma a supremacia de 

estudantes do ensino particular. O que se destaca é a vantagem desses alunos nos cursos 

mais disputados, justamente os que prometem maior ascensão social, como o caso do 

Direito. 

Dados revelados na 6º Jornada de Educação Superior MEC (2004), revelam que a 

freqüência nos restaurantes universitários dobrou nos últimos quatro anos, e que o 

número de egressos de escolas públicas continua caindo. A queda do número de alunos 

que freqüentam escolas públicas do Ensino Médio é, sintoma da clivagem social que 

incide sobre o cultural. Em 1994, eles representavam 50%, em 1998, o percentual caíra 

para 44%, chegando a 39,8% em 2002. Isto comprova que o tipo de escola, de formação 

preparação obtida no Ensino Médio define possibilidades em carreiras e profissões que 

prometem maior projeção social e remuneração.  

A pesquisa (ufrgs) revela também um expressivo número de pais e mães com 

escolaridade até o Ensino Fundamental (21%). Somando-se a esse número os que 

concluíram o Ensino Médio, tem-se um percentual de 45% de pais e 51,4% de mães.. Tal 

informação permite concluir que praticamente a metade dos alunos desta instituição 

pública e, de referência, no Estado do RGS conseguiram ultrapassar a escolaridade de 

seus pais, o nível de escolaridade dos pais constitui variável importante que define 

aspirações de êxito, bem como possibilidades e cria condições reais, culturais para 

competir com vantagem no mercado de títulos e no mundo laboral. 



 

 161

A universidade, na opinião da reitora Wrana Panizi (UFRGS) embora enfrente 

dificuldades, “ainda significa mobilidade social e sinaliza um importante processo de 

ascensão social da nova geração”. O que leva a concluir pela importância da universidade 

na trajetória do êxito, sobretudo, nas carreiras mais promissoras, bem como, ao conjunto 

dos acadêmicos que, de alguma forma venceram mais uma barreira do funil educacional e 

social, em especial, da universidade pública, onde cada vaga é disputada, em média, de 1 

por 10; e, num contexto de país onde a média dos anos de estudo dos brasileiros 

considerados em idade de trabalhar (entre os15 e 64 anos, é de apenas 7,5 anos. 

Quanto ao nível de renda dos estudantes desta Instituição Pública Federal 

(UFRGS), registra-se, que a maior parte das famílias têm renda familiar superior a R$ 2 

mil mensais, totalizando 51,1%. Alunos com renda familiar acima de R$ 6,0 mil classe 

média, estão principalmente nas áreas de Medicina e Direito (20,3%) e Administração 

(18,2%). Os mais pobres cursam Letras e Artes, onde (62,6%) das famílias têm 

rendimentos de nível popular. 

Para entender e comprovar esta realidade adicionamos, ainda os dados revelados 

pelo Ipea (Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais) órgão governamental, dando 

conta, de que: os 10% mais ricos da população brasileira apropriam-se de 47,4% da 

riqueza gerada, enquanto, os 20% mais pobres ficam com escassos 2,3%, da riqueza 

nacional (Ipea, 1999). 

Quanto ao nível de satisfação dos alunos formandos (egressos) da universidade, 

estudos do INEP constataram através do Questionário Sócio-Econômico do PROVÃO, 

ou Exame Nacional de Cursos (ENC), hoje ENADE- Exame Nacional de Desempenho 

Estudantil, SINAES, Lei nº 10.861/2004, 56% dos alunos formandos 2003, reprovaram 

os cursos de graduação universitários feitos, por considerá-los fracos; e, que, não estavam 

seguros da qualificação recebida para enfrentar o competitivo e seletivo mercado de 

trabalho. 

Neste item, a queixa não difere muito entre graduandos de instituições públicas e 

privadas. A questão que o Ipea coloca agora, é descobrir as causas dessa insatisfação. 

Independentemente de classe, registra-se que o nível de satisfação alcançado pelos alunos 

com o ensino recebido é muito pequeno. 

O que tende a comprovar nossa hipótese de que: a diferenciação progressiva do 

público universitário corre parelha com sua hierarquização social. Que as diferenças 
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sociais entre as diferentes formações não foram suprimidas, ao contrário, são confirmadas 

e acentuadas. A escola contribui, portanto, na reprodução das relações de produção 

capitalista. Daí o papel e a função ideológica da escola.  

Para Octavio Paz (1987), a modernidade latino-americana, tem sido basicamente 

um projeto intelectual de imitação que resultou em uma “pseudo-modernidade”em muitos 

aspectos caricaturesca. A intelectualidade careceu de pensamento autônomo e dobrou-se 

antes e também agora – às vezes, resignadamente e outras, fascinada, mas sempre a crítica 

– ao discurso hegemônico.  

A proposta educativa que deriva da concepção neoliberal, que entre outros 

princípios, erige o mercado como novo referencial e regulador social, que marcou 

profundamente a história da educação moderna e latino-americana propõe, dentro de sua 

nova racionalidade, uma quase total limitação da autonomia do sujeito (em termos de 

liberdade e pensamento crítico), rendida ideologicamente perante as decisões do mercado.  

O personagem planejado para esse modelo é, no cotidiano, um trabalhador produtor 

de lucros e um ente consumista (de bens materiais ou imateriais-imagens e idéias), com um 

horizonte mental fixado no imediato.  

No plano da racionalidade moral-prática, como aponta Karl-Otto Apel, citado por 

Santos (1995, p.91), a “modernidade irá confinar o indivíduo numa ética individualista, 

numa micro-ética impedindo os indivíduos de pensar responsabilidades por 

acontecimentos globais, que atingem e afetam o conjunto da humanidade”.Isto significa, na 

prática, formar, agentes econômicos, em vez de cidadãos. O que irá configurar um novo 

quadro de referências éticas e valorativas do indivíduo, determinando seu comportamento e 

atitudes frente à escola e à vida.  

Tal realidade configura, na lente de Santos (1995), num “impasse ético”, mostrando 

que a “micro-ética liberal” é inadequada para responder às exigências éticas em que nos 

encontramos.  

Afirmar que o projeto de modernidade se esgotou significa, antes de mais, que se 

cumpriu em excessos e déficits irreparáveis. São eles que constituem a nossa 

contemporaneidade e deles que temos de partir para imaginar o futuro. A relação entre o 

moderno e o pós-moderno é, uma relação contraditória. Há momentos de ruptura e 

momentos de continuidade. 
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A questão e/ou dimensão ética, será retomada mais adiante, onde problematizamos 

a temática dos condicionamentos ético-sociais e valorativos mostrando sua incidência na 

aspiração de êxito e das escolhas de carreira universitária. 

Mas qual é a relação e o impacto da sociedade de mercado na socialização dos 

indivíduos 

Na acepção de Jameson (1996), a sociedade de mercado, não é um discurso da 

“nova” sociedade pós-industrial ou da “nova” sociedade da informação e do conhecimento, 

mas corresponde a “uma modificação sistêmica da própria sociedade capitalista, uma 

realidade superdeterminada pelas modificações das relações técnicas e relações sociais de 

produção do próprio capitalismo” (apud Imbernón 2000:177), que expressa a contraditória 

lógica cultural do capitalismo tardio implantado e/ou adotado na América Latina. 

O mundo da cultura atual eclipsou os tradicionais fatores de socialização: família e 

escola. Ambas se encontram desafiadas pela mídia, através da qual assistimos ao 

surgimento de uma nova ordem simbólica21. Para Rigal, (1991) existe uma manifesta 

dificuldade de reconversão diante da dinâmica da produção científica e tecnológica 

expressa na crise da precariedade e da deterioração da escola (Rigal, 1991). 

Com efeito, para Santos (1994:91), “o princípio do mercado adquiriu força e 

pujança sem precedentes na história; extrapolou do econômico dominando tanto o 

princípio do Estado como o princípio da comunidade, processo este levado ao extremo pela 

doutrina neo-liberal”. 

O novo modelo expressa a fusão do neoliberalismo, com ênfase na liberdade 

econômica do mercado, e com o neoconservadorismo, com sua preocupação com a 

manutenção da ordem social, causando severas limitações ao sistema escolar. 

Rigal propõe como saída uma educação pensada de forma substantiva, não como 

um momento da práxis social, mas uma educação destinada a ser “produtora de sentido”. 

Por outro lado, observa-se, também, que, embora o ensino tradicional tenda a estender-se, 

sobretudo nos países mais “avançados”, tende também a prolongar a chamada “formação 

geral”, e não a aumentar ou intensificar a simples qualificação do trabalho. Por aí se pode 
                                                 
21 Ver a respeito: Morin,E. 2000), Cultura de massas no século XX, O Espírito de Tempo – I Neurose, 9º ed. 
Tradução de : Maura R. Sardinha, Forense Universitária, especialmente Capítulos: XVII – A Cultura 
Planetária, pp. 188- 198 e Cap. XVIII – O Espírito do Tempo, pp. 166-185: “Os padrões da indústria cultural 
– mitos ou modelos – exprimem o refluxo e o afluxo cultural no setor privado. Dirige-se sempre ao indivíduo 
privado. São mitos modelos da realização privada, da felicidade privada. [...] onde a função da memória 
coletiva foi atrofiada pelo desenvolvimento prodigioso da função imediata, sob a pressão de uma civilização 
do presente que, por sua vez, se acha sobre-determinada pela câmara e o microfone” (pp. 176-177). 
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inferir que a polêmica sobre a finalidade e/ou função que deva ocupar a escola na 

sociedade, está longe do fim.  

O impacto da modernidade sobre os valores e expectativas do indivíduo  

Para Vázquez (2002:173), a “afirmação do indivíduo, na sociedade moderna, se 

traduz numa afirmação egoísta da personalidade, às custas dos demais. Neste sentido, o 

egoísmo ético não é somente uma doutrina, mas uma forma real de comportamento efetivo 

dos homens, na qual os interesses particulares e os gerais se separam”. 

Numa sociedade em que o trabalho se transforma numa mercadoria e na qual o 

estudo – particularmente nos setores mais relacionados com a técnica e a indústria – 

adapta-se às exigências da produção comercial; “tende-se, a fazer de qualquer atividade 

profissional um meio para satisfazer interesses pessoais egoístas, despojando-a assim de 

sua significação social e moral” (idem 174).  

A realização do bom acarreta necessariamente uma peculiar relação entre o 

individual e o geral, que está condicionada por determinada estrutura social, na qual o 

egoísmo e suas opostas manifestações – solidariedade, cooperação e ajuda mútua – “são 

encorajadas ou obstaculizadas de acordo com as condições concretas nas quais vivem os 

homens.  

Daí que nossa indagação sobre o papel que cabe à escola e à universidade, é 

recorrente:deve ela formar para responder competitivamente às demandas do mercado ou 

tem um compromisso e filosofia de vida e a realização da pessoa, alcançando a 

eudaimonía, a felicidade? A pergunta mais fundamental e pendente, a nosso ver, continua 

sendo falta de uma filosofia educativa claramente definida e posta em prática, capaz de 

responder às expectativas dos sujeitos; que supomos, seja muito mais do que mera 

profissionalização. 

Com efeito, reduzir a educação ao adestramento, submetê-la à lógica da 

racionalidade econômica e empresarial, da produtividade e da rentabilidade, poria em 

xeque os fundamentos de nossa esperança, os ideais em favor de uma escola que seja algo 

mais que um simples centro de capacitação profissional. 

Para Gentili (URI, 2000:55) esta é sem sombra de dúvidas uma época de 

desencantos, que “questiona nossos valores e nos interpela moralmente. Gore (1996), apud 

Imbernón (2000:55). Neste sentido ele condena, as “utopias reformistas” da educação, 

como a “pedagogia crítica”, baseada em discursos libertadores, sem chegar às 
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conseqüências práticas que ofereçam alternativas reais, qual seja: equalização de 

oportunidades a todos os cidadãos. A educação construída sob o “guarda chuva”da 

modernidade está longe de ser libertadora; na melhor das hipóteses, é mais para uns do que 

para outros. 

A semelhança de autores anteriormente citados, Décio Saes (USP/SP, 2003), sustenta 

a tese que o sistema de ensino, sobretudo, público, “reproduz um padrão da classe média e 

condena ao fracasso os filhos da classe trabalhadora”. Para este cientista, a universalização 

do ensino, não é outra coisa do que “uma reivindicação da classe média, que precisa do 

conforto do mito de “oportunidades iguais”. Defende, pois, que o debate sobre a escola 

deveria focar o padrão de ensino, que, na sua opinião é feito para a classe média, 

provocando, entre outras mazelas, a evasão escolar. 

O que leva a concluir que a escola, ao administrar ensino de classe média, às classes 

populares, acaba condenando desde o início os filhos da classe trabalhadora ao fracasso, e 

o faz através de uma certa ideologia da transmissão do conhecimento de classe que 

dificulta o processo de transmissão desse conhecimento para a criança de origem popular. 

Tudo é tratado de modo “elitista, teoricista e abstrato”.  

A nosso ver, o problema é anterior e transcende ao âmbito da escola. Querer reduzir 

os problemas da escola à dimensão pedagógica ou didática, seria uma simplificação 

ingênua. Com efeito, e como temos enfatizado anteriormente, as chances de futuro são 

definidas na origem social, familiar, reforçadas e legitimadas, posteriormente, pelo sistema 

(padronizado) de ensino, ao pretender ensinar de forma igual o que é distinto de origem. 

A reprodução, neste viés, é vista como algo inevitável, tanto no campo social, como 

no cultural, na medida em que sociedade e cultura são como “cara ou coroa”de uma mesma 

moeda. O que não nos autoriza a concluir que a reprodução seja unicamente social, senão 

que é ao mesmo tempo cultural. As relações simbólicas (culturais) reproduzem as relações 

sociais. 

Como explica Bourdieu: 

La noción de capital cultural se impone en primer lugar como una 
hipótesis indispensable para dar cuenta de la desigualdad “de los 
resultados escolares de los niños procedentes de diferentes clases sociales 
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anteniéndose al “éxito escolar” (BOURDIEU, apud, Vara Coomonte 
(1997:289). 

Como corolário direto do processo da ação pedagógica, Vara Coomonte (1983:21), 

destaca o seguinte excerto:  

Hay que conceder la importancia debida al “habitus”como formación 
persistente, consecuencia del trabajo de inculcación, que debe perdurar 
hasta conseguirla, es decir, “como producto de la interiorización de los 
principios de una arbitrariedad cultural capaz de perpetuarse después de 
determinada la acción pedagógica, y por ello de perpetuar en las prácticas 
los principios da la arbitrariedad interiorizada” (Bourdieu-Passron, 1970, 
pp.46-47).  

Por as estratégias de reprodução equivale, para Bourdieu (1999) pensá-las como 

estratégias de “reconversão”; onde o “mercado escolar” se converte num dos lugares mais 

privilegiados da luta entre as classes, pela demanda de educação que oportuniza e pelos 

títulos que distribui. Dessa forma, o sistema de ensino legitima a divisão e seleção 

conforme o capital com que se ingressa nele, re-convertendo-o em capital cultural 

diferenciado. 

Para J. Pastore, pesquisador do IBGE e coordenador (Pnad), em entrevista dada a 

Revista Veja (13/08/03, p.74), afirma que as chances de alguém contornar as limitações 

sociais, passam pela: renda familiar, pela escolaridade dos pais e pelas condições 

macroeconômicas. Reconhece-se, a desigualdade de partida, ou de condições, onde nem 

todos competem em pé de igualdade, em se tratando de disputar uma vaga na universidade, 

ou uma vaga no competitivo mercado de trabalho. 

O destino de cada um está marcado e vinculado diretamente, a: virtudes individuais; 

ao preparo (qualificação), ao talento e à sorte; portanto, a valores particularistas, tese 

defendida por F. Ortega (1991:112) que examinamos no próximo capítulo. 

Campbell (2002:5) mostra que a camada social em que a família está situada, tem 

forte influência dos anos de estudos obtidos pelos pais; estreitamente correlacionada com o 

número de anos de estudos alcançados pelos filhos. 

O autor aponta a contradição vivida pela escola, pelos seus agentes, os professores, 

devido à exigência crescente da sociedade com relação à formação de valores, o que reflete 

a percepção da sociedade de que os valores estão se perdendo e que cabe à escola assegurar 
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sua transmissão. Mas como a escola, irá assegurar tal compromisso, se os pais, os alunos e 

os próprios professores vivem as mesmas contradições do conjunto da sociedade?  

Chauí (2001) não mede esforços para desmistificar a propalada igualdade de 

“oportunidades”, como forma de instaurar a igualdade de “condições” dos indivíduos. 

Segundo ela, para entender uma determinada realidade, não é suficiente a constatação, o 

registro dos dados empíricos, é necessário recorrer a um modelo teórico e epistemológico, 

capaz de explicar a gênese, origem, bem como, os mecanismos sócio-econômico e 

políticos que interferem no processo de produção/reprodução e legitimação do social sobre 

o cultural.. O que, não constitui tarefa simples, na medida em tudo que se refere à educação 

está também relacionado com a sociedade em seu conjunto. 

A universidade, como a escola em geral, que se limita a receber os alunos de origem 

social distinta, limita-se também a tratar a todos de forma igual a partir de uma aparente 

neutralidade ou objetividade. Ou seja, não há de forma explícita um planejamento 

pedagógico para alunos de classe alta e outro para alunos de classe baixa, mas o mesmo 

para ambos. O que Saez, chamou de “padronização ou programação pedagógica 

uniforme”. Conseqüentemente cada um ingressa na universidade com um capital cultural 

correspondente a sua condição de classe. 

Neste sentido, Marchesi (2002)22, chama atenção que hoje, a nova ordem mundial 

regida por um mercado sem fronteiras, em que os acontecimentos relevantes de qualquer 

lugar do planeta influem na totalidade exigem mudanças profundas no âmbito dos 

objetivos funções finalidade da educação. 

A abertura dos mercados, a competitividade e o desenvolvimento tecnológico estão 

impulsionando o crescimento econômico, mas não existem garantias de que, ao mesmo 

tempo, estejam sendo reduzidas as desigualdades (idem.  

Na acepção de Marchesi, pode ser útil, fazer referência a um dos indicadores 

principais da eqüidade na educação, e de seu valor para a mobilidade social; quando a 

                                                 
Cultura que contribui para esse novo conformismo chamado “contemporaneidade”por Whyte Jr., que faz do 
presente o quadro absoluto de referência. Atomiza o tempo assim como o indivíduo. Os grandes valores 
transcendentes foram gastos pelo devir acelerado de uma civilização projetada no tempo irreversível” 
(p.178). 
22 Marchesi (2002: 97-112), Departamento de Psicologia Evolutiva, Faculdade de Psicologia, Universidade 
Complutense,: Madrid; In: mudanças sociais e mudanças educacionais na América Latina. 
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probabilidade de acesso a estudos superiores estiver mais relacionada com o mérito dos 

indivíduos e menos com sua origem social, maior possibilidade existirá de que eles 

obtenham novas ocupações em função de sua participação no processo educacional e 

melhore, portanto, sua posição social inicial” (idem, ibidem, p. 98).  

Reconhece, entretanto, que os dados existentes, no momento, sobre a capacidade do 

sistema educacional favorecer a mobilidade social na América Latina de garantir um futuro 

de sucesso para seus usuários, são negativos. O autor constata também que a brecha, a 

distância entre os países ricos e pobres está aumentando. Na América Latina, por exemplo, 

na década de 80, os 10% mais pobres perderam 15% da parte de rendas que lhes 

correspondia. Os anos 90, mantêm a concentração de renda, ainda que as tendências sejam 

diferentes, em cada país. Distorções que o aumento da escolaridade social entre as classes.  

Entrementes, o Relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid -1998), 

sustenta correlação entre aumento de escolaridade e renda. Se a escolaridade for de 12 

anos, Ensino Médio, a distância amplia-se para 120%, e se for de 17 anos (Ensino 

Superior), supera os 200%. Tais dados, em média escondem diferenças maiores, em alguns 

países. No Brasil, por exemplo, os trabalhadores com seis anos de educação receberiam 

quase o dobro de renda em relação a quem nunca foi à escola; com 12 anos de 

escolarização haveria uma acréscimo de renda da ordem de 170%; com 17 anos, saltaria 

para 280%.  

Na ótica do Bid, ampliar a educação significaria ampliar oportunidades, o que não 

implica necessariamente diminuir desigualdade ou promover mobilidade social, como 

pretendia o sociólogo Boudon.  

2.19 Formação acadêmica, modernidade e expectativas de ascensão social 

Uma segunda ordem de dificuldades prende-se ao fato dos problemas educacionais 

não terem origem exclusivamente na educação, não podendo, por conseguinte, serem 

resolvidos com meras reformas educacionais. Estudos que analisam a influência social no 

acesso à educação, evidenciam que os alunos em piores condições sociais têm maior 

probabilidade de estudar menos anos e de estar situados em grupos de alunos com 

avaliação mais baixa, de menor nível acadêmico, integrando grupos especiais ou sem 

qualificação final reconhecida.  
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A pergunta que precisa ser feita vai no sentido de que, se trata de uma realidade 

inexorável e insolúvel? O que a escola e a universidade em particular podem fazer frente a 

um quadro sócio-cultural desvantajoso como o Latino-Americana? As dificuldades têm de 

ser vistas a partir de uma “perspectiva multidimensional e interativa”, em que as condições 

sociais, a atitude da família, a organização do sistema educacional, o funcionamento das 

escolas, a prática docente na sala de aula e a disposição do aluno para a aprendizagem 

ocupam um papel relevante.  

Refiro-me ao conjunto de variáveis e a conjunção de fatores, quer de ordem sócio-

estruturais, como de ordem mais interna, pedagógica. Os problemas da educação, contudo, 

não são restritos, não se reduzem ao pedagógico: estão inseridos no contexto concreto de 

determinada sociedade. 

A falta de motivação ou de interesse do aluno, por exemplo, não pode ser tributado 

unicamente a ele como sendo simplesmente responsabilidade de sua história individual, 

mas expressão, do contexto social, cultural e familiar, em que está inserido. 

Não obstante, a importância da educação continuar sendo reconhecida por todos os 

setores sociais e pela maioria dos cidadãos; contudo, não se pode negar também, que, cada 

vez mais, ela vem perdendo forças, necessitando ser repensada e redefinida em suas 

funções, objetivos e finalidade primordial, qual seja, contribuir na promoção e 

desenvolvimento individual, social e profissional dos estudantes. 

Por outro lado, há uma exigência crescente no sentido que a escola assuma um 

protagonismo maior na formação de valores, não estaria a refletir a percepção da sociedade 

de que os valores estão se perdendo e que alguma instituição, a escola, deva assegurar sua 

transmissão? 

Tedesco (1995) aponta para um déficit de socialização e uma perda de ideais e de 

sentido da instituição escolar, observável em todos os níveis. Ainda que se admita que o 

importante não é o capital cultural que se possui, mas o modo como este é transmitido, é 

preciso reconhecer que as famílias, com menor capital cultural e social, têm, inicialmente, 

mais dificuldades de contribuir para o progresso educacional de seus filhos”, observa 

Marchesi (2000:108-109).  
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Marchesi, a exemplo de Tedesco (1995), aponta para a necessidade de novas opções 

a serem levados à prática, como a aposta em investimento público em educação, com apoio 

especial às escolas públicas e prioridade aos setores sociais mais desfavorecidos 

formalizando um grande “acordo nacional”ou “pacto social”entre todas as instituições 

políticas e sociais, com ênfase, sobretudo, na valorização dos professores.  

Se estiver certo o prognóstico de Soares (org.), (1993) estamos longe de 

equacionarmos a problemática em que estamos todos envolvidos, qual seja transformar a 

educação e a universidade como um caminho de sucesso na vida O desencanto, a 

desesperança e o descrédito decorrentes dos resultados dos projetos de modernização vêm 

se alastrando de forma cada vez intensa entre a população. 

Tantas vezes traída em suas esperanças e em suas expectativas de 
progresso, de bem-estar, de justiça, de liberdade, de tal sorte que grande 
parte de população não tem muitos motivos para acreditar que o futuro 
possa vir a ser melhor (Soares (org.), 1993 p. 30). 

A modernidade que teve sua origem no iluminismo, baseada na racionalidade instrumental, 

isto é, no poder da razão, é acusada de não haver realizado suas promessas de felicidade, 

paz e fraternidade, ao contrário, tem trazido desencanto, a morte das utopias e da fé na 

própria razão. Isto implicou uma visão de falsa “utopia pedagógica” acreditando que a 

escola pudesse sanar as mazelas humanas. Ao olhar para o passado constatamos que 

inúmeros planos e ações com objetivos modernizantes, ideados por elites com mentes 

coloniais, estão na origem dos processos econômicos e políticos que engendraram as 

desumanas condições de vida em que vive grande parte da população latino-americana. 

Com efeito ela pouco tem contribuído para a emancipação e o desenvolvimento dos 

povos e da gente nesta parte do continente. A própria polissemia do significado do termo: 

modernidade, tem confundido os termos do debate.  

Com efeito, o termo ou conceito “modernidade”  tem sido freqüentemente 

confundido com modernização econômica ou identificada simplesmente ao nível de 

desenvolvimento tecnológico de um país.e associada, “à sofisticação dos bens consumidos 

e à capacidade da sociedade de produzir novos conhecimentos científicos e tecnológicos 

decorrente de grandes investimentos em pesquisa e educação. O conceito de modernidade 

implantado no Brasil, sempre esteve associado aos padrões de consumo, a valores e 
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atitudes do Primeiro Mundo, desvalorizando os valores autóctones, a cultura e os saberes 

populares.  

Às críticas à modernidade não são de hoje. No início do século XX o filósofo alemão 

Nietzsche, já apontava seus efeitos perversos, as contradições entre o que prometera e o 

que realizara, e o elevado preço que o homem moderno havia pago na tentativa de realizar 

a utopia moderna. Trata-se de um projeto inacabado. Os ideais da Ilustração (européia), 

ainda não foram atingidos, mas seguem vigentes e atuais. Neste sentido é ilustrativa a 

análise de Bourdieu (1993)23  

Procurando aclarar a influência da tese modernista faço menção às análises de Jean 

Baudrillard (1985), quando diz que a modernidade não é nem um conceito sociológico, 

nem um conceito político, nem propriamente um conceito histórico, mas um modo de 

civilização característico, que se opõe ao tradicional, isto é a todas as outras culturas 

anteriores ou tradicionais, e face à diversidade geográfica e simbólica destas, a 

modernidade impõe-se como una, homogênea, irradiante mundialmente a partir do 

Ocidente permanecendo uma noção confusa, consta globalmente toda uma evolução 

histórica e uma mudança de mentalidade ligada a uma crise histórica e de estrutura, da qual 

ela é o sintoma.  

O mundo moderno ”caracterizado pelas racionalização”, também, o mundo do 

“desencantamento”, e tem, na acepção de Baudrillard (1985), como ambição suprema, 

eliminar toda crença no sobrenatural colocando em seu lugar, a ciência. 

Para A. Touraine (1993), o projeto ou ideologia modernista está mais identificado 

com forças de mercado impessoais do que com a felicidade e o bem-estar dos povos. Isto 

fica explícito na seguinte passagem que extraímos do autor: 
                                                 
23 Os produtores culturais só reencontrarão no mundo social o lugar que lhes cabe se, abandonando 
de uma vez por todas o mito do “intelectual orgânico”– sem cair na mitologia complementar, a do 
mandarim afastado de tudo -. Aceitarem trabalhar coletivamente pela defesa de seus interesses 
próprios: o que deveria levá-los a se afirmar como um poder internacional de crítica e de vigilância, 
quem sabe até de proposição, face aos tecnocratas, ou, por uma ambição ao mesmo tempo mais 
elevada e mais realista, portanto, limitada à sua esfera própria, a se engajar numa ação racional de 
defesa das condições econômicas e sociais da autonomia desses universos sociais privilegiados em 
que se produzem e se reproduzem os instrumentos materiais e intelectuais daquilo que chamamos 
Razão, [...] e que se trata de um “corporativismo do universal (BOURDIEU, apud Soares 1993:83-
84). 
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A ideologia modernista desaparece; poucos cientistas sociais pensam 
ainda que abundância, democracia e felicidade pessoal progridem juntas, 
ou que é preciso aceitar a fatalidade de uma geração sacrificada para 
construir um brilhante futuro para todos. Ao contrário, a modernidade é 
cada vez mais identificada com forças de mercado impessoais ou com 
poder militar. (TOURAIN, apud SOARES, 1993. 37). 

Tal processo de modernismo significou a eliminação do sujeito, onde a liberação de 

pulsões conduz ou à agressividade ou ao triunfo de processos de mercado sem nenhum 

controle, nos quais as formas mais baixas de individualismo destroem os valores sublimes” 

(idem, p.37). 

Na América Latina, e, em particular, no Brasil, a modernização e a modernidade não 

andaram juntas nem têm ocorrido em circunstâncias semelhantes àquelas que a viram 

nascer na Europa. A nossa modernidade “nem esteve ligada aos princípios da Ilustração 

européia, cujo fim, agora se anuncia nem se comportou, nunca como uma experiência 

espiritual e social unitária”, infere Soares, (p. 29).  

Ao contrário, o que marca nossa experiência moderna é a variedade, a 

heterogeneidade, a diferenciação; é a articulação do tradicional com o moderno; é a 

convivência do mágico-real e do irracional com a racionalização. Nosso mundo, comenta 

(Shavegan, 1990), ainda não está totalmente desencantado: o céu não foi totalmente 

esvaziado de seus símbolos, persistem nele as projeções, embora, se encontrem seriamente 

mutiladas.  

A modernidade como experiência vital, observa Sherman (1986), chega como 

resultado da modernização da economia, da importação de tecnologias desenvolvidas em 

centros mais avançados, de hábitos de consumo material e simbólico modernos. 

Ao que tudo indica, a educação se ligou estreitamente à esperança da “libertação 

social”daqueles que obtivessem os frutos que a educação prometido configurando uma 

sociedade aberta e móvel, na qual a hierarquia estabelecida em relação ao binômio 

educação-profissão substituiria as hierarquias devidas à origem social. 

O que é reforçado por Heller (1998:165), para quem, a libertação do homem, seu 

sucesso na vida dependerá do “capital cultural” (escolar), que na sociedade industrial 

significa “capital social útil”, graças à ligação entre o grau de educação alcançado e a 

localização sócio-profissional. Se não se pode negar que a educação é um valor em si, nem 
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tampouco ignorar que ela está intimamente entrelaçada com outros direitos: civis, políticos 

e econômicos, possibilitando-os e potencializando-os. Contudo, devo questionar se a 

educação continua sendo uma variável chave de equalização de oportunidades e de 

desenvolvimento pessoal e dos povos da América Latina.. Nas atuais condições do 

subcontinente, escreve (Chomsky; Dietrich, 1997:98-99), são de maior importância fatores 

como: o peso da dívida externa e da dívida pública interna; a capacidade de poupança 

interna, o grau de desenvolvimento da tecnologia produtiva, a distribuição dos recursos; o 

eficaz combate à corrupção que dilapida o patrimônio público, as altas taxas de juros, e a 

própria situação dos mercados mundiais de mercadorias e capitais. 

O efeito produtivo e dinamizador da educação, para a economia nacional, depende 

antes do contexto de outras variáveis em jogo visto tratar-se de uma variável sistêmica. 

Tudo que se refere à educação está também referido ao contexto, com a sociedade em seu 

conjunto. 

Daí a admoestação de Bourdieu (1990:), de que a percepção dessa nova realidade, as 

perspectivas, os pontos de vista são expressão da posição que os sujeitos ocupam no 

espaço social objetivo. 

Esta concepção nos leva a inferir que sem o cumprimento satisfatório do direito à 

educação, - negado pelo projeto de modernidade, - não só a vida de cada um empobrece e 

limita seu horizonte; expectativas e aspirações, como, também, dificilmente, podem ser 

realizados outros direitos, como a livre expressão, a participação política, o direito ao 

trabalho na atual sociedade pós- industrial em que está ocorrendo a transferência das 

próprias operações intelectuais para as “máquinas inteligentes”.  

Na avaliação de Saviani (1991) apud Ferreira (1999), as qualificações intelectuais 

específicas tendem a desaparecer, trazendo em contrapartida a elevação do patamar de 

qualificação geral. Isto leva o autor a repensar e redefinir o projeto pedagógico e a prática 

educativa, na perspectiva de “potencializar os indivíduos, oportunizando uma (formação 

omnilateral), conduzindo-os ao desabrochar pleno de suas faculdades espirituais e 

intelectuais” (p. 34-35). 
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Não caberia à educação o papel de desmistificar a natureza da contradição do atual 

sistema capitalista implantado na América Latina que acaba excluindo a maioria de sua 

população do acesso aos meios indispensáveis para satisfação de suas mais elementares 

necessidades? Na lente de Ramonet (2001) a educação traduz as contradições trazidas pela 

globalização da economia e do “pensamento único”. 

O que leva Estefanía (1997) a indagar pela conseqüente qualidade de vida que se 

pode esperar das novas demandas do capital que coloca toda a ênfase no econômico, na 

produtividade à margem de considerações humanas. 

Enquanto, na chamada “pós-modernidade”- termo que explico melhor em outra parte 

desta pesquisa - não há mais lugar para utopias fechadas que profetizam um tipo humano 

novo e uma sociedade ideal, desencarnada do contexto e da economia doméstica interna de 

cada país. As utopias universais são hoje consideradas destruidoras das individualidades 

devido sua função homogeneizadora. As metanarrativas de exaltação dos grandes ideais e 

dos valores universais estão em crise. 

Chegamos, assim, ao final do século XX, desorientados e vazios de idéias-força e de 

ideais impulsionadores. Carentes de novos referenciais que sirvam de guia para o futuro e 

para o progresso. Os últimos trinta anos, salienta Estefania (1997), são, efetivamente 

testemunhas de “uma notável contradição: por um lado, a evidente diminuição das 

esperanças sobre as possibilidades libertadoras da educação, e por outro, o reforço do 

reconhecimento da importância do conhecimento nas sociedades”. (p.183). 

O conselho de Durkheim, (1975), novamente nos é útil, quando afirma: “se 

começarmos a nos perguntar qual deve ser a educação ideal, omitindo toda a condição de 

tempo e lugar, então, implicitamente, admitimos que um sistema educacional não tem nada 

de real por si mesmo” (p.45)  

Se olharmos para nossa época, mais precisamente a década de 80, houve um 

autêntico ataque aos paraísos do trabalho especializado de alto nível de qualificação 

acadêmica e profissional, observado por M. Pochmannn (2005), explicando o que ocorrera 

com os níveis de especialização mais baixos. Para ele, não só se rompe a esperança de 
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mobilidade social geral para todos, mas também “se quebra a essência da promessa de 

escalar na sociedade hierarquizada via sistema escolar” (p. 61). 

As promessas de mobilidade social e de igualdade por meio da expansão da educação 

escolarizada viram-se esfriadas sensivelmente pelas teorias da reprodução,categoria de 

análise utilizada por P. Bourdieu, Bowles e H. Gintis e C. Lerena e outros. 

As promessas de mobilidade social e de igualdade por meio da expansão da educação 

escolarizada, por sua vez, viram-se esfriadas sensivelmente pelas teorias da reprodução24 

que colocaram, em seu lugar a teoria do capital humano. Porém, o fato da escola 

universalizada ter expandido a educação, ela não encurtou, e, muito menos, eliminou as 

desigualdades entre os grupos sociais. 

Na avaliação de Perrenoud (2000), a educação construída sob o guarda–chuva da 

modernidade está longe de ser libertadora, ou, na melhor das hipóteses, “é mais para uns 

do que para outros” (p.57).Na versão deste autor, a desigualdade entre as classes sociais 

reconstitui-se em um nível superior: “a clivagem principal não passa mais entre aqueles 

que entram diretamente no mercado de trabalho e aqueles que seguem uma formação; ela 

se opera conforme o tipo e estudos realizados. Não é certo, portanto, que as reformas 

educacionais tenham contribuído para reduzir as desigualdades reais. 

As críticas à educação como instrumento de libertação pessoal e social não param aí. 

As “utopias reformistas”da educação, como a “pedagogia crítica”, tratam de propor 

discursos libertadores, porém ficam, em muitos casos, sem chegar às conseqüências 

práticas e a alternativas reais. 

A crise do sistema educativo ou, seja, a sua crise, em geral, é evidenciada quando a 

educação formal está começando a perder seu valor de hierarquização social, de 

possibilitar a entrada no mercado de trabalho.  

São muitas as indagações neste âmbito. Quais as saídas, se é que existem? O que a 

universidade tem a propor frente a tais desafios? Como temos visto não só se rompeu a 

esperança de mobilidade geral para todos, como também se quebrou a essência da 

                                                 
24. Essa denúncia foi realizada por, sobretudo, por P. Bourdieu, por S. Bowles e H. Gintis e por C. Lerena na 
Espanha, o que veremos em outra parte deste trabalho.  
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promessa de escalar na sociedade hierarquizada que implica a hierarquização do sistema 

escolar, haja vista a saturação ou inflação de seres educados, formados em todos os níveis 

de titulação.  

2.20 Crise da educação: crise de projeto de sociedade 

Tudo indica que não é uma visão otimista sobre a educação e seu papel que 

predomina neste final de século XX e que se possa passar como testemunho para a 

próxima geração. A luz de qualquer cenário mais otimista fica obscurecida pela onda de 

insatisfação que caracteriza a sociedade moderna e pós-moderna, pela percepção clara de 

que a escola não é, e talvez nunca tenha sido, um instrumento todo - poderoso para a 

mudança social e garantia de sucesso na vida de seus demandantes e usuários; menos ainda 

a escola que temos. 

Os efeitos das reformas educativas, sobretudo nem países emergentes entre os quais 

se alinha o Brasil, estão condicionados por outras reformas de caráter socioeconômico. A 

crise da educação acumula hoje as denúncias de diagnósticos velhos e novos; afeta as 

políticas educativas, as instituições escolares, os projetos pedagógicos, os currículos, a 

estruturação e programação da escola (feita não para as classes populares, mas, voltadas 

para os interesses das classes média e das elites), sistemas de gestão, os métodos 

educativos, etc. Pondo em questão tantas coisas ao mesmo tempo, chega-se à conclusão de 

que o diagnóstico parece cada vez mais grave e a situação, menos auspiciosa.  

Este é o panorama que se descortina para a educação nestes tempos de “pós-

modernidade”, com reflexos negativos no ânimo, na esperança e nas atitudes dos jovens, 

frente à universidade e ao papel que esperam cumpra a universidade, tendo em vista 

concretizar seu projeto de êxito na vida, de construção do futuro profissional.e social. 

A educação, passa a ser questionada em sua finalidade mesma. Parece não haver 

dúvida de que o mundo da educação necessita de profunda redefinição, de uma filosofia 

educativa claramente explicitada e posta em prática. Sem princípios orientadores, perde-se 

o rumo, o sentido. Cobram-se mudanças para responder adequada e justamente à própria 

filosofia que serviu de referência para sua montagem até hoje. 
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Domênico de Masi (1999) preconiza que chegou o tempo em que: daremos 

novamente mais valor aos fins do que aos meios e preferiremos o bem ao útil. No 

futuro,“não é preciso mais preparar os jovens para uma carreira específica, mas sim para 

um uma vida ativa na sua plenitude” (p. 55-56). O que faz o autor, indagar: como é que 

iremos administrar essa situação inédita, no momento em que a relação direta entre 

aumento da produção e aumento do emprego está definitivamente chegando ao fim? (idem, 

p. 82).  

Para Gimeno Sacristán (2002), a crise atual instala-se mais diretamente no coração 

das idéias e das esperanças. É a crise do que acreditávamos que deveria ter sido feito (o 

grifo é original), “como conseqüência de um profundo processo de transformação social e 

cultural, o que põe em questão a própria escola como sede da educação” (Op. cit. p.59). 

Este cenário levanta um sem número de questionamentos sobre o papel, missão e 

finalidade mesma das instituições educativas que frustram expectativas de um enorme 

contingente de jovens que, não obstante a tudo, continuam a procurar pela educação, e pela 

universidade como espaço de consecução de seu projeto de vida. Com efeito, que sentido 

pode ter a escola e/ou a universidade, se não existe mais garantias de quem a freqüenta e se 

forma, se terá oportunidade num mercado cada vez mais mutante e instável e um diploma 

que se desvaloriza rapidamente? 

As universidades passaram por inúmeras transformações ao longo da sua história no 

último milênio. Na verdade, disse Morhy (2003) “foram reinventadas inúmeras vezes até 

chegarem à complexidade de hoje, tendo a sociedade como a sua referência normativa e 

valorativa, ao mesmo tempo em que buscam diferenciar-se por lógica própria, ainda que 

venham sendo cada vez mais submetidas à dinâmica da interdependência global”(p.15). 

Porém, na medida em que a noção de cultura não é mais o centro organizador da 

universidade, passou-se a otimizar a produção do saber a partir de uma equivalência 

acrítica entre universidade e mercado (Rocha, 1997, apud Morhy 2003). 

O que deve ser e para onde vai a universidade é um assunto controvertido e até 

mesmo confuso, apesar das tendências traçadas pela UNESCO sobre essas instituições, o 

seu papel e o seu futuro, em especial, ante às urgências pragmáticas da atualidade. 
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Que expectativas restam aos jovens numa país, como o Brasil, de 170 milhões de 

habitantes, que optou por uma economia baseada em capital intensivo, que economiza 

mão-de-obra, quando não a dispensa? Como formar alguém adequadamente num mundo 

globalizado, cujo centro está fora de nossa sociedade e estabelece as necessidades do 

mercado como definidor de todas as opções? O que pode fazer a universidade para que os 

milhões de jovens que a cada ano demanda a ela na expectativa de um futuro de vida?  

Ao que tudo indica continuam atuais as recomendações feitas por Aristóteles: no 

sentido de que, a primeira tarefa da educação deva ser a formação da razão e a preparação 

do jovem para a vida da polis. 

Como devolver ao sistema educativo e à universidade, em especial, a capacidade de 

formar cidadãos que aprendam a estar no mundo e frente ao mundo?. Não se pode 

esquecer, que o sistema escolar tem, por definição, uma dinâmica educativa que se 

desenvolve “institucionalmente” na dinâmica do “sistema social” geral e se concretiza no 

âmbito de determinada sociedade. Não existe educação à margem da sociedade concreta. 

Considera-se que os pensadores pós-modernos estão longe de consenso sobre o papel e a 

missão da universidade. 

2.21 O processo de formação de valores e atitudes  

No estudo da relação: processo de formação de valores e atitudes, registramos o que 

disse Martinez (1984), que precisamos ter em mente que os valores se encontram inscritos 

na cosmo-visão de uma determinada sociedade, estabelecendo em relação ao mesmo um 

conjunto de normas e expectativas. Neste sentido coloca o autor: 

Los valores se encuentran inscritos en la cosmovisión que posee una 
sociedad, por cuanto los aspectos relevantes de la vida social están 
cargados evaluativamente, merced a lo cual la misma sociedad establece 
con respecto a ellos un conjunto de normas y expectativas” (Martínez 
,1984, p 65)  

A presente discussão adquire maior relevância no atual contexto de concepção neo-

liberal que toma conta da sociedade individualista, em que as referências maiores, são “ser 

mais”e “melhor”, “vencer”, lograr sucesso, êxito, alcançar “excelência”e sobretudo, ser 

eficiente e competitivo, com capacidade de consumo. A obsessão pelo êxito (material), 

social e profissional, é profundamente contaminada pela chamada crise, inversão e “contra-
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valores”. O homem deixa de ser o objetivo central, ocupado, cada vez mais pela lógica do 

mercado e do consumo.  

Segundo Bolívar (1995) o conceito de valor ou valores têm um duplo significado, 

dependendo do ângulo segundo o qual é tratado: filosófico-moral ou psicológico-atitudinal. 

Num sentido moral, mais objetivo, faz referência àquilo que merece ser apreciado, como 

formas desejáveis de comportamento, ou estilo de vida. Segundo este autor, os valores 

podem ter uma fundamentação ou uma origem subjetiva (afetivo-emocional), social 

(modos de comportamento social ou cultural desejáveis), ou ainda, transcender tais 

condicionamentos, como projetos de vida ideais a serem alcançados. 

Do ponto de vista psicológico, porém, tendem a converter-se em “valorizações”: 

expressão subjetiva de determinadas crenças, atitudes ou preferências. As 

“valorizações”são uma expressão subjetiva de sentimentos do que se gosta ou que se 

reprova. Os valores, neste sentido, não estão sujeitos ao arbítrio do gosto individual. Daí o 

sentido da expressão latina: “De gustibus et colloribus non disputandum est”, diz o ditado. 

Valores constituem esquemas operativos e interpretativos que definem a cultura e “se 

desenvolvem no âmbito dos valores que os justificam e lhes servem de guia”, argumenta 

Bolivar (p.134).  

Explico melhor o sentido com que utilizo os termos: valor e atitudes. Conforme B. 

Junyent (1994), o significado de valores tem sido traçado por dois magníficos trabalhos 

entre os quais destaca Allport (1967), em 1935 e, mais recentemente, Fleming (19670). 

Este último narra as vicissitudes do termo, desde seu surgimento no idioma inglês em 

1710, passando pelo vocábulo italiano “attitudine”, até sua introdução na Psicologia Social. 

Burrillo (1981: p. 11), reconhece mais de 100 definições existentes sobre o conceito 

de atitude; segundo ele, trata-se,“de uma predisposição a atuar aprendida e dirigida a fazer 

um objeto, pessoa ou situação que inclui dimensões cognitivas, efetivas e evolutivas e 

eventualmente, de conduta.” 

Na acepção de Sánchez, J. y Martinez Mut, B.(1993:40), os valores e as atitudes 

podem ser aprendidos desde diferentes marcos sociais.  
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objeto y efecto de los proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar 
en diferentes marcos porque se basan en la consideración de la persona 
como alguien en constante hacerse a partir de sus propios actos, es decir, 
indeterminado psico-biologicamente. 

Neste sentido, os valores nunca estão definitivamente dados, na medida em que a 

pessoa é um ser em construção; alguém que vai se configurando em um modo de ser cada 

vez mais definitivo, porém, sempre com possibilidade de se aperfeiçoar e melhorar. 

Este modo de estruturar-se de forma mais complexa e dinâmica, ainda que baseada 

na potencialidade da pessoa, somente ocorre de fato em situações de intercâmbio com os 

demais dentro de determinados ambientes, entre os quais, a família, a escola, os grupos “de 

iguais”, exercem um papel fundamental. Constituem fenômenos psicossociais intrapessoais 

bem característicos conformados a partir da interação do sujeito com seu ambiente. 

Se os valores e as atitudes podem ser aprendidas, então, é óbvio o interesse em 

introduzir e desenvolver valores e atitudes positivas, que sejam produto de metas 

intencionalmente estabelecidas e menos resultado da sorte, do azar ou da influência de 

outros vetores.  

Para Sánchez e Mut, V (1993) os três grandes marcos configuradores de atitudes são: 

o sociocultural, o familiar e o escolar. Reconhecem, entretanto, a dificuldade para 

estabelecer uma clara separação entre estes marcos, ainda que metodologicamente seja útil.  

O indivíduo, como assinalam Orizo (1991), Berger y Luckmann (1972), Pierre 

Bourdieu (1997: 11) Coomonte (1 996 e 1997), Martinez (1984) e Vázquez (2002), entre 

outros, está inserido, envolvido e imbricado nestes marcos, sendo, ao mesmo tempo 

influenciados e mediatizado pela informação recebida. Há uma inter-relação entre os três 

marcos apontados por Bolivar: o social, o familiar e o escolar. 

O tratamento educativo das atitudes e dos valores contribui na superação da clássica 

dicotomia sujeito-objeto, pois, com a formação das atitudes e valores se pretende mudar 

tanto o sujeito como a realidade na qual vive o educando, num processo dinâmico e 

contínuo. 

Bolívar (1995: 19-23), reconhece dois enfoques no estudo de valores e atitudes: O 

enfoque socializador e o enfoque cognitivo- construtivista.  
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O enfoque socializador heterónoma, considera a aquisição de atitudes como um 

processo de acomodação ou adaptação, sobretudo de crianças e jovens aos regulamentos 

sociais, que ocorre mediante um processo de internalização e conformação às normas do 

meio social, transformando o sujeito em receptor passivo; ao mesmo tempo em que dá 

prioridade aos fatores afetivos, contudo, nega um desenvolvimento evolutivo consistente e 

sistemático, ao fazer depender as disposições atitudinais variáveis em função do meio 

social. 

Já o enfoque cognitivo- construtivista - baseado em Piaget, Kohlberg, Turiel, etc., o 

desenvolvimento de atitudes sociomorais implica num processo de construção e 

reestruturação cognitiva, e na aquisição de princípios ativos, autônomos. Este enfoque 

responde a uma idéia diferente de homem e de educação em que o desenvolvimento social 

é visto como um processo interativo e construtivo. O ser humano atua como agente sobre a 

realidade social, integrando ativamente as experiências, ao invés de refletir passivamente 

os padrões ambientais. 

É mister ter em conta na discussão dos valores e das atitudes e condutas, que o 

sujeito não se limita a assimilar passivamente normas, atitudes e valores impostos pelos 

adultos, senão que os vai construindo participando no mundo social.No processo de 

socialização aparece, claramente, uma concepção de vida; um ideal de vida. É o conceito 

de vida que orienta os agentes de socialização, subordinando os meios aos fins, na medida 

em que reflete necessariamente o espírito de uma época e as idéias coletivas dominantes, 

sem perder de vista a sociedade particular no qual se dá tal socialização.  

Para Maisonneuve,  

lo que hay de común entre los miembros de una determinada cultura, una 
especie de estilo propio a sus condiciones colectivas de existencia, 
transmitido por la educación, los sentimientos, los sistemas de 
pensamiento e de valores” (apud Vara Coomonte 1986, p.144). 

A socialização está em estreita relação com o meio social geral e o meio particular no 

qual o indivíduo se insere e se socializa. Ou dito de outra forma: nos socializamos no 

contexto de determinados marcos que têm una estrutura social específica A socialização é 

aqui considerado como um processo mediante o qual se internaliza o conteúdo sócio-
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cultural de uma determinada estrutura social e que irá determinar expectativas e aspirações 

que são acessíveis aos indivíduos. 

2.22 O processo de aquisição e transmissão de valores 

Se o processo de socialização supõe a inserção do indivíduo em seu âmbito social 

com tudo que isto representa, desde a aquisição da linguagem até a adoção dos costumes e 

normas sociais, é lógico considerar como lugar central o ocupado pela aquisição e 

incorporação de valores sociais no projeto de vida do indivíduo. 

Para Martinez (1988: p. 65), a aquisição de valores sociais forma parte do processo 

socializador, sem tratar-se de um processo distinto, ainda que mantenha certas 

especificidades com relação a outros aspectos que a sociedade espera que os demais 

membros do grupo assumam. 

Os valores resulta, pois, dum processo social de aquisição, que é especialmente 

importante ao longo da infância e da adolescência. Uma vez adquiridos os valores como as 

atitudes, sofrem a influência da polaridade “estabilidade/cambio”. Os valor se distinguem 

das atitudes, condutas e das opiniões, por serem elementos mais estáveis e duradouros, o 

que não nega a possibilidade de sofrerem mudanças. Estabilidade e mudança são como 

duas faces da mesma moeda.  

Possivelmente, afirma Martinez (1984), uma das características mais relevantes dos 

valores seja a estabilidade, superior às simples opiniões ou às atitudes. Os valores guardam 

estreita relação com a permanência das estruturas sociais, assim como, o sistema de valores 

da cada indivíduo contribui em boa parte a possibilitar a consciência da própria identidade. 

Se os valores são crenças através das quais os indivíduos entendem e categorizam 

sua realidade, seu projeto vital; se aceitamos que os valores conformam em boa parte os 

critérios com base nos quais as pessoas atuam; se uma das funções básicas dos valores é a 

de expressar as necessidades humanas; se, enfim, como assinalam Rokeach, 1973; Serrano, 

1984). 

Os valores podem predizer condutas e atitudes dos indivíduos, então, pode-se 

concluir a importância de seu estudo para conhecer e explicar o comportamento humano: 
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no nosso caso, motivos de eleição de estudos universitários e aspiração de êxito na vida 

dos estudantes.  

Para Pierre Bourdieu (1998, p. 46), as atitudes dos membros das diferentes classes 

sociais, pais ou crianças e, muito particularmente, as atitudes a respeito da escola, da 

cultura escolar e do futuro oferecido pelos estudos, “são em grande parte, a expressão do 

sistema de valores implícitos ou explícitos que eles devem à sua posição social.” 

O que leva o autor a inferir que as aspirações e as exigências dos indivíduos são 

definidas, em sua forma e conteúdo, “pelas condições objetivas, que excluem a 

possibilidade de desejar o impossível” (idem p. 47). Até mesmo quando suas escolhas lhes 

parecem obedecer à inspiração irredutível do gosto ou da vocação, elas traem a ação 

transfigurada das condições objetivas.  

Os próprios psicólogos, afirma Bourdieu, observam que o nível de aspiração dos 

indivíduos se determina, em grande parte, “em referência às probabilidades de atingir o 

alvo visado”. Os ideais e os atos do indivíduo dependem do grupo ao qual ele pertence e 

dos fins e expectativas desse grupo. A aquisição dos valores sociais forma parte do 

processo socializador e é especialmente importante durante a infância e a adolescência. 

Na lente de Serrano (1988) os valores são estruturas cognitivas bastante estáveis, 

precisamente pelo lugar central que ocupam no mundo representacional dos sujeitos 

humanos. O fato de os valores gozarem de certa estabilidade, não significa, contudo, que 

não possam sofrer mudanças. A estabilidade não nega a possibilidade de mudanças. 

A presença da temática dos valores na psicologia, vem sendo tratado por numerosos 

autores, já desde a década de 1920, entre outros podemos citar: Spranger, Allport, Lurie, 

Grodgen, Morris, Klukhon; porém a abordagem de Rokeach e, a escola por ele fundada, 

tem tido um especial protagonismo na nova maneira de considerar os valores e, no modo 

de estabelecer sua relação com as atitudes e a conduta.  

Para Rokech (1985) a relevância da perspectiva psicossocial dos valores, deve-se, à 

sua importância intrínseca, pela possibilidade que se abria de superar algumas limitações 

que colocavam as atitudes em sua relação com a conduta. 
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A importância da discussão ou teorização dos valores deve-se ao fato dos mesmos 

ocuparem uma posição mais “central”em todo processo da formação do indivíduo em 

relação com as atitudes.  

Rokeach (1979) aponta a relevância do estudo dos valores e atitudes no sentido de 

conhecer e prever mudanças de conduta dos sujeitos: 

de nuevo por el carácter más conformador que en la cosmovisión de los 
sujetos humanos tienen de los valores respecto a las actitudes, muchos 
autores piensan que desde ellos resulta mas factible acceder al estudio del 
cambio conductual socialmente relevante (Rokeach, 1979)  

Há certo consenso entre os estudiosos sobre a importância que os valores têm e 

exercem na vida dos indivíduos e que seu estudo oportuniza um melhor entendimento das 

diversas determinações motivacionais do comportamento humano. 

Durante bastante tempo, observa Serrano (1988), a psicologia tem sido relativamente 

indiferente ao papel que os valores representam na vida das pessoas. Os valores são, antes 

de tudo, critérios das pessoas de acordo com as quais atuam. O valor não pode ser visto 

como uma propriedade dos objetos, mas pelo significado (valioso) que têm em relação ao 

sujeito. Os valores não são, não existem por si só.  

Uma das características dos valores, que para nosso propósito resulta especialmente 

importante, é sua relativa maior estabilidade do que as atitudes no sistema de crenças dos 

indivíduos. 

Como explica Serrano (1988: p.66). 

La relación de los valores con la permanencia de las estructuras sociales 
y el interés de la sociedad por conservarlos mediante muy diversos 
mecanismos; también influye el hecho de que el sistema de valores 
vigente en un ámbito social dado, contribuye en buena medida a 
posibilitar la conciencia de la propia identidad. 

Nosso foco de análise é importante que tenhamos presente o escopo deste estudo se 

volta para a compreensão da relação e influência dos valores com as eleições de carreira 

universitária e aspiração de êxito na vida dos estudantes, em vista identificar e estabelecer 

o perfil dos valores preferenciais dos jovens estudantes, o que ajuda na compreensão das 
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razões das escolhas de carreira e a composição dos estudantes nas distintas carreiras no 

universo acadêmico. 

Ante o exposto pergunte é possível educar para valores? Caso positivo, aumentaria 

enormemente a responsabilidade dos educadores, que devido ao já atual desgaste de sua 

imagem e credibilidade, com claro desgaste aos professores, sendo-lhes tributado mais 

responsabilidade além das que já exercem. 

Serrano (1988) define a questão nos seguintes termos:  

la transmisión de los valores vigentes en una sociedad se enmarca dentro 
del proceso de socialización. Tampoco puede obviarse que tal 
transmisión, explícita o implícita, posee una gran relevancia para el 
futuro del individuo, con todo lo que ello implica de responsabilidad para 
los agentes socializadores; Los problemas de legitimidad ética acerca de 
quién transmite y de lo transmitido han sido también objeto de reflexión 
(p. 67). 

Desde o ponto de vista de Harmin y Simon (1971) são três as alternativas ou posturas 

possíveis: os agentes de socialização (pais e professores) podem omitir-se deixando os 

indivíduos entregues a sua própria sorte para que eles mesmo construam seu próprio 

sistema de valores (axiológico); a segunda opção, consiste numa explícita transmissão de 

um conjunto pré-estabelecido de valores; e finalmente, ajudar os sujeitos a encontrar seus 

próprios valores. 

A segunda opção, - transmissão de valores, - tem sido a mais comum. Os agentes 

socializadores põem os meios socialmente institucionalizados para que os indivíduos 

jovens assumam seus valores que são considerados desejáveis e positivos pelos próprios 

agentes. 

Ainda que pareça óbvio a eficácia de propor-se certos modelos, há de considerar-se a 

diversidade e complexidade de muitas culturas, pois, nem todos os sujeitos podem refletir-

se num protótipo, num determinado modelo. Não existem modelos universalmente aceitos. 

Inclusive, as formas de manipulação podem ser múltiplas, desde a restrição informativa até 

a distorção de certas condutas muito ligadas a conteúdos axiológicos. 

Os estudos realizados até hoje no campo dos valores, tanto teóricos como empíricos, 

têm sido centrados principalmente em indivíduos jovens, crianças ou adolescentes. O que 
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levanta o problema da legitimidade ética sobre quem transmite e, do que é transmitido 

também tem sido objeto de reflexão.  

É mister reconhecer que a transmissão e a educação de valores é um problema muito 

complexo. Em geral os autores críticos rejeitam a neutralidade neste terreno. Não se pode 

deixar de considerar, contudo, que uma das funções das instituições, como a universidade, 

é, precisamente, como alude Serrano, a de atribuir valores a socialização, seja como for, 

deve sempre ser tributária do sistema social onde se produz. Buscando a eficácia, 

possivelmente se estará num relativismo incerto e ineficaz.. 

Feather (1980) admoesta que o desenvolvimento do ciclo vital não supõe a única 

fonte geradora de valores para o adolescente. Os mesmos têm correspondentes efeitos nas 

mudanças políticas, sociais e econômicas, em cada momento histórico. (apud Serrano 

1988: p.71) Os valores adquirem um caráter histórico, mudam no tempo, são distintos nos 

diferentes espaços culturais (europeu, americano, brasileiro), apesar de terem 

características comuns. 

Atualmente um grande número de estudos têm confirmado a influência e o papel das 

escolas, e, particularmente das universidades, no processo de formação do sistema de 

valores dos estudantes, como Astin (1979) e Faether (1980) pondo em evidência que o 

ambiente universitário opera tanto, como elemento de mudança como de reforço de certos 

valores, abrindo espaço para maior abertura para experiências novas, intelectuais ou vitais. 

Aceito esta premissa viria confirmar uma de nossas hipóteses de que a universidade 

poderá vir a ter um papel decisivo na formação de opiniões e valores dos estudantes para 

além de mera reprodutora de valores socialmente aceitos, o que levaria a negação do papel 

de mera legitimadora de uma realidade social anterior.  

Para efeito de didática dividimos a análise nos seguintes tópicos:  

1. O significado dos conceitos e a relação entre: valor(es), atitude(s), conduta e 

normas de comportamento;  

2. A aquisição dos valores e atitudes 
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Vázquez (2002) alerta que as próprias idéias de bom e de mau mudam historicamente 

de acordo com as diferentes funções da moral efetiva de cada época. Levando em conta a 

aspiração comum dos homens de alcançarem o bom, por considerá-lo o valor moral 

fundamental, embora sempre de acordo com as suas aspirações concretas em cada época e 

em cada sociedade. Segundo ele, “entre as concepções principais, encontramos as que 

definem o bom como felicidade, prazer, boa vontade ou utilidade.” (p. 157).  

Como Aristóteles (1992) já assinalava, apesar dos limites classista da sua concepção, 

o estado de felicidade exige certas condições concretas, vale dizer, “determinada situação 

econômica e liberdade pessoal, sem as quais a mesma seria impossível” (idem p. 158). 

Numa perspectiva contemporânea a questão dos valores é explicada por Serrano da 
seguinte forma, 

a transmisión y adquisición de valores debe situarse dentro del proceso 
de socialización, formando parte de él e íntimamente relacionado con los 
otros elementos que el sujeto debe aprender; la adquisición de los valores 
sociales forma parte del proceso socializador. (Gonzalo Serrano 1988: 
65).  

Berger y Luckmann (1972: 166), trazem importante contribuição ao estudo da 

socialização; segundo eles, todo indivíduo nasce dentro de uma estrutura social objetiva na 

qual encontra outros significantes (agentes socializadores) que estão encarregados de sua 

socialização e de alguma forma lhe são impostos. As definições que os outros significantes 

fazem da situação do indivíduo lhe são apresentadas como realidade objetiva. A partir 

destes pressupostos podemos inferir que o indivíduo nasce não somente dentro de uma 

estrutura social objetiva, senão também dentro de um mundo social objetivo. 

Na acepção dos autores, não existe um único processo de socialização; existem, isto 

sim, dois tipos de socialização: a primária é a primeira que o indivíduo atravessa na 

infância e é por meio dela que se converte em membro da sociedade; enquanto a 

socialização secundária é qualquer processo posterior que induz o indivíduo já socializado 

a novos setores do mundo objetivo de sua sociedade (idem, p.166). 

O mundo social apar0ce “filtrado” pelo papel e influência que exercem os sujeitos e 

as instituições, os agentes socializadores, (os pais, a família, a escola/universidade, 

professores, o Estado, o mundo do trabalho, os meios de comunicação social, etc.). O 

processo de transmissão e aquisição de valores se dá no contexto histórico e estrutural da 
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sociedade, sendo condicionado, e de certo modo determinado pela realidade mais ampla na 

qual o indivíduo está inserido.  

Inicialmente precisamos ter em conta que o sistema educativo vem sendo objeto de 

questionamento desde uma perspectiva da sociologia especialmente a partir da década dos 

anos sessenta. A discussão se dá contra a ideologia dominante, que vê na instituição 

escolar um meio de democratização e de promoção da igualdade social, atribuindo à escola 

as funções principais de legitimar as diferenças de classe e contribuir na manutenção e 

legitimação da ordem social vigente. 

Compartilhamos com Vara Coomonte (1997) que o verdadeiro estatuto 

epistemológico da sociologia da educação como ciência tem sua origem na obra de três 

grandes clássicos da sociologia: Marx, Durkheim e Weber. Segundo estes clássicos, o 

fenômeno educativo é uma prática social, Não se pode esquecer que a educação, por si 

mesma, ou à margem da sociedade, seja uma pura abstração em relação à mesma, ao 

contrário: 

Dicha dimensión relacional no se puede perder de vista. [...] Por el 
contrario, ha de ser un estudio que de cuenta de las relaciones entre el 
sistema educativo y la estructura de las relaciones que existen en la 
sociedad, que por estar formada por diferencias de clases o grupos como 
diferencias de poder y de capital cultural conforme a la posición que en 
ella se ocupa, son siempre relaciones de poder (Vara, Coomonte 1997, 
16-17). 

A interpretação de Durkheim, Marx e Weber contrasta com a interpretação dos 

filósofos sociais da Ilustração, na medida em que estes tinham plena confiança no poder da 

educação como meio para lograr mudança social em vista de uma sociedade mais justa. Os 

primeiros sociólogos da educação dão ênfase às influências do contexto, (do meio social, 

econômico, político, religioso e cultural) e às determinações a que está sujeita a educação 

como prática social. Marx destaca as determinações da educação em relação à estrutura 

social e à infra-estrutura econômica. 

Porém, foi Durkheim que no começo do século XX, desenvolveu uma teoria 

sistemática sobre o fenômeno educativo, concebendo a educação como uma socialização 

metódica da geração jovem. Considera a educação como a ação exercida pelas gerações 
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adultas sobre as outras que ainda não alcançaram o grau de madureza necessário para a 

vida social.  

A educação, segundo este autor, teria por objetivo suscitar e desenvolver estados 

físicos, intelectuais e morais que existem tanto na sociedade política no seu conjunto como 

no meio ambiente específico na qual está inserida a nova geração, sofrendo, com isso, seu 

impacto e determinação. A educação é considerada um fato, uma realidade social. O que 

expressa, sem dúvida uma visão determinista da educação.  

Cada sociedade tende a perpetuar-se através das novas gerações mediante a 

transmissão dos conhecimentos, tradições, valores e normas vigentes numa determinada 

sociedade. Não existe um fim universal na instituição educativa, pois, esta muda com cada 

tipo de sociedade e inclusive com cada classe ou grupo social. 

Weber entende a escola como uma associação de dominação e uma associação 

hierocrática – tal como a igreja – que aplica a coação psíquica, concebe e recusa bens 

culturais e a administração desses bens constitui o fundamento de sua dominação 

espiritual.  

Carlos Lerena explica do seguinte modo a posição de Weber, 

En síntesis, si la iglesia administra la religión, la escuela administra la 
cultura. La iglesia es a la religión lo que la escuela es a la cultura, 
presentándose ésta como depositaria de unos particulares bienes de 
salvación, los bienes culturales, que non son ya del otro mundo, sino de 
éste. Además la escuela, y a sus reglas de juego, no se ingresa de un 
modo deliberado; se nace ya dentro de esas reglas. Nadie escapa ni a la 
escuela ni a la cultura. (cf. Lerena, C., 1983, p. 476 cit em Vara 
Coomonte, 1997, 89-90). 

Admitir que ninguém escapa à influência da escola e da cultura, é o mesmo que 

afirmar que não há neutralidade em educação. Educação é um ato intencional imbricado na 

totalidade da realidade social. 

Vara Coomonte (1997), dedica uma menção especial para Pierre Bourdieu, que na 

opinião de Coomonte, Bourdieu sintetiza de forma magistral o discurso dos clássicos 

concebendo a educação como prática social, com uma função marcadamente reprodutora 

da ordem social. 

De acordo com Bourdieu (1986):  
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La reproducción es el estudio empírico del funcionamiento del sistema 
escolar en la estructura francesa de relaciones de clase, poniendo al 
descubierto los mecanismos utilizados por el sistema escolar para 
encubrir una desigualdad social, mediante los sucesivos mecanismos de 
comunicación, inculcación de una cultura legítima, de selección y de 
legitimación; y todo ello en él contexto de la violencia simbólica que 
supone la irremediable imposición de una cultura arbitraria (apud VARA 
COOMONTE, 1997, p. 283). 

Coomonte insiste no caráter reprodutor da educação, contudo, alerta que esta não se 

dá de forma mecânica, linear, automática, de forma neutra; ao contrário, ela sempre ocorre 

num contexto e na dinâmica das relações sociais, em que as condições materiais 

econômicas são sempre preponderantes. Não se pode, tampouco, descurar da dimensão 

política e cultural, como instâncias (ideológica) de poder. Nesta perspectiva, a educação 

precisa ser entendida na sua imbricação na totalidade social e em sua posição em relação à 

mesma. 

O estudo da educação deve dar conta das relações que existem entre o sistema 

educativo e a estrutura das relações que existem objetivamente na sociedade e estas são 

sempre “relações de poder”. Toda cultura se dá através de uma imposição arbitrária, 

portanto, “violência simbólica”. Como prática social é sempre “de”e “para”uma 

determinada sociedade, atendendo aos interesses das classes ou grupos. 

Na visão de Bourdieu (1977) todo poder de violência simbólica, isto é todo poder 

que logra impor significações e as impõe como legítimas, o faz dissimulando as relações 

de força própria, vale dizer, propriamente simbólica a essas relações de força. 

A instituição escolar constitui, dessa forma um dos principais instrumentos para a 

manutenção da ordem social, mediante sua contribuição à reprodução da distribuição do 

capital cultural, e, conseqüentemente, do capital social. 

Neste entendimento, a instituição escolar faz o trabalho de seleção dos membros 

das distintas classes sociais segundo o volume de capital cultural com que chegam. E o faz 

mediante toda uma série de operações de seleção, separando os possuidores do capital 

cultural herdado dos que carecem do mesmo. Como as diferenças de atitude são 

inseparáveis das diferenças sociais segundo o capital herdado, ela tende a manter as 

diferenças sociais pré-existentes. (idem, p. 34-35). Isto caracterizaria o caráter conservador 

do sistema educativo. 

As distintas classes sociais que compõem a sociedade, - ou as sociedades, eis que 

não existe um modelo, ou padrão único de sociedade, - utilizam o investimento em capital 
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escolar como principal estratégia reprodutiva, devido ao fato de que o êxito escolar 

depende principalmente do capital cultural herdado e da propensão, disposição a investir 

no sistema escolar ou universitário.  

Entre as conseqüências mais evidentes deste investimento em capital escolar, 

Bourdieu (1988, 153) situa a competência pelas titulações, que leva ao abandono escolar 

dos mais fracos. Através deste mecanismo os filhos das classes populares acabam se auto-

excluindo da escola. 

A exclusão ou a aparente “auto-exclusão”é produzida de forma sutil, branda ou 

disfarçada. A exclusão deixa de ser responsabilidade “do” sistema (social) passando a ser 

feita “no”e “pelo”sistema escolar; isto é, no interior da instituição através de diversos 

mecanismos: seleção dos mais preparados e que terão melhores oportunidades de acesso 

em carreiras mais valorizadas. Dessa forma a sociedade se reproduz no interior da escola, 

deixando de ser responsabilizada pelo fracasso escolar. O habitus, entendido como 

disposições (capital social e cultural) incorporadas pelo indivíduo e inculcadas na escola 

(universidade) reforçam os valores e as atitudes das classes mais favorecidas, de maior 

capital cultural e social.  

Guichard (1995), em Bouzó (2000: 117) salienta que “o habitus da classe operária 

ou obreira será negado na escola e conduzirá ao fracasso escolar dos seus possuidores”. 

Concordamos, com a interpretação de Vara, quando afirma que a educação precisa ser 

entendida no inevitável marco de interdependência que ela tem com outras realidades 

sociais e com a dinâmica da economia interna. Toda atividade educativa, seja ação ou 

intervenção, é sempre social. A educação é um fato social dinâmico e histórico. Não existe 

um modelo ideal e universal de educação. 

Na interpretação de Vara Coomonte (1997), Bourdieu estabelece uma ponte entre a 

sociologia compreensiva de Weber e a sociologia empírica de Durkheim. Isto ele 

conseguiu em boa medida com o desenvolvimento do conceito de habitus. Por este 

conceito, os agentes continuam sendo sujeitos da ação, dotando as suas ações de sentido, 

ao mesmo tempo em que são condicionados pelas condições objetivas de sua existência. 

A sociedade se apresenta como um mercado segmentado, com suas divisões e 

contradições. A realidade como a sociedade, porém, não é sincrônica, homogênea, senão 

diacrônica, isto é, dinâmica, dialética, permeada de interesses conflitantes e contraditórios. 

São diversos mecanismos inter-relacionados nesse processo (família, escola, mercado de 
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trabalho, Estado e, hoje, os mercados globais, os monopólios, as empresas multi ou 

transnacionais, os meios de comunicação social (MCS) estes gerando o fenômeno dos 

mass media, uma verdadeira “cultura de massa”global), fatores que exercem forte 

influências determinando de certa forma a posição social dos grupos sociais e dos 

indivíduos dentro e como parte deles, definindo suas possibilidades de modificar 

historicamente essa posição. 

Depreende-se da análise sobretudo de Bourdieu que o fenômeno da mobilidade 

social, como possibilidade de mudança social está fortemente condicionada pelas 

estruturas sociais. De acordo com Bourdieu, os indivíduos estão situados num determinado 

espaço social que lhes é destinado pela origem. Assim sendo, os indivíduos ou os grupos 

sociais somente logram mudar de posição excepcionalmente. 

Esta visão é compartilhada por Cachón (1985, 539), ao afirmar que o estudo das 

trajetórias sociais dos indivíduos e grupos sociais abrange pelo menos três campos: 1) O da 

estrutura de classe: com desenvolvimento do conceito de classe e da relação entre as 

classes; 2) Os aparatos de reprodução: considerando-se como tais a instituição familiar, a 

escola/universidade, o mercado laboral, o Estado, os (MCS) como os mais relevantes; 3) 

As estratégias de reconversão: meios pelos quais os grupos sociais, e, especialmente, a 

família como célula básica da sociedade, buscam sua perpetuação. Como se apreciará na 

concreção desta investigação, estes campos estão claramente enfocados. 

Bourdieu encontra na sociologia compreensiva de Weber - em que define seu 

objeto na compreensão do sentido que os sujeitos dão a suas ações sociais, geralmente 

tendo pouca consciência das mesmas, - o ponto de partida para construção do conceito de 

habitus. Com ele pretende precisar a natureza do sentido que os agentes vão intervir nas 

suas práticas particulares. 

Cada sociedade em seu conjunto, ou cada grupo social em particular configura um 

espaço social no que se reúnem determinadas condições de existência. Essas condições são 

interiorizadas e incorporadas pelos indivíduos nas estruturas que conformam o habitus. 

O conceito ou noção de “espaço social” utilizada por Bourdieu é entendido como o 

conjunto de posições distintas e coexistentes, externas umas às outras e definidas em 

relação uma às outras, por sua polaridade mútua e por relações de proximidade, de 

vizinhança, no qual se acham distribuídos os agentes ocupando diferentes posições e 



 

 193

mantendo entre si certas relações” (idem p. 17 – 18). A ênfase neste conceito situa-se na 

dimensão relacional entre as diferentes entidades que constituem tal espaço.  

Segundo a teoria freudiana o habitus condiciona de forma inconsciente as práticas 

sociais dos agentes, entre elas as estratégias de reprodução, configurando-se como o 

princípio gerador e unificador das práticas sociais. Uma das funções do habitus consistiria, 

em dar conta da unidade de estilo que une as práticas e os bens de um agente singular ou 

de uma classe de agentes. 

Isto nos leva a admitir que a trajetória de vida de alguém está intimamente 

relacionada com sua posição social de classe. O que equivale a dizer que os 

comportamentos, as ações, escolhas, valores e ideais, são socialmente condicionadas; em 

outras palavras, o indivíduo sofre a influência dos determinantes externos. 

Como disse Ortega y Gasset (1992) “o homem é suas circunstâncias”. Apesar de 

tudo, o homem é livre; pois, homem algum viveu em circunstâncias completamente 

favoráveis. Do contrário, o indivíduo seria expressão dos agentes socializadores, da 

influência dos fatores externos, mas também de sua personalidade, vontade, idéias, ideais. 

Bourdieu (1970) destaca a seguir que é na família de origem que se produz a 

inculcação de um habitus primário e o lugar que este irá ocupar no espaço social. Mais 

tarde a instituição escolar inculcará um novo habitus secundário, produto de novas 

condições existenciais.  

De modo geral, o habitus inculcado pela instituição escolar é o próprio das classes 

médias ou classes média-altas. O habitus inculcado pela escola irá reforçar o que eles já 

possuem. O habitus da classe operária contudo seria negado na escola e conduziria ao 

fracasso escolar de seus possuidores. 

O fracasso escolar pode acarretar diversas conseqüências para os sujeitos sem 

capital cultural. Interiorizando o fracasso como sendo uma responsabilidade própria 

individual, tais sujeitos tornar-se-iam incapazes de construir um projeto vital. 

Em sentido semelhante explica Bouzó (2000) em sua tese doutoral:”os projetos 

vitais dos jovens jogam um papel determinante na eleição de estratégias e na conseqüente 

configuração das trajetórias sociais” (p.117). 

De acordo com Guichard (1995) existem duas instâncias sociais que intervêm 

decisivamente na construção dos projetos de vida, são, em primeiro lugar, a família de 

origem do jovem, e em segundo lugar, a instituição escolar. 
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Para compreender o papel da experiência escolar na determinação dos projetos de 

futuro, o autor reconhece três conceitos principais: o habitus social, teorizado por 

Bourdieu; a representação social, conceitualizada por Moscovici, e a categorização, 

procedente da psicologia cognoscitiva. 

Sanchis (1991) examina a questão da problemática que envolve a escolha de 

determinada carreira acadêmica pelos jovens e a missão que os mesmos esperam que ela 

cumpra desde uma dupla perspectiva, econômica e sociológica, detendo-se particularmente 

na análise do papel que joga o sistema educativo. 

Os estudo de Sanchis (1991) revelam que não é o funcionamento do sistema 

educativo, senão o funcionamento do sistema produtivo, o responsável fundamental das 

dificuldades dos jovens para lograr uma inserção a altura de suas aspirações. Defende, uma 

melhor formação também numa dupla perspectiva: de política econômica, já que a 

modernização do tecido produtivo exige indivíduos responsáveis e motivados e 

qualificados; e, desde uma perspectiva social, a formação continua sendo uma das 

melhores alternativas vitais (condição necessária mas não suficiente) para uma inserção 

crítica no mercado, com chances de sucesso profissional. 

Autores como Feito (1990), Gil Calvo (1990), F. Enguita (1993) e Ortega e Velasco 

(1991), coincidem em atribuir maior responsabilidade aos professores no processo de 

transmissão e aquisição de valores. Tal discurso tende a perder força, na medida em que 

em forem mantidas as atuais condições de formação: fraca valorização, a progressiva 

desvalorização e desmoralização do papel dos professores; o que tornaria difícil 

responsabilizar os mestres pelos problemas ou fracassos da educação escolar e 

universitária.  

Inclusive os que defendem maior titulação e qualificação como os empresários, na 

hora de contratar o trabalhador adotam outros critérios menos meritocráticos e mais 

baseados na origem dos candidatos o que provaria o poder de influência de outros fatores: 

político-econômico e sociais, mais poderosos do que o diploma. O valor do diploma, como 

já temos nos explicado, está ligado fortemente à origem e ao portador do mesmo, isto é, 

depende do capital social do qual está revestido seu detentor. 

Se as instituições educativas, e a universidade em particular, devem ser 

consideradas como instituições sociais que respondem à economia e às exigências de 
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determinada sociedade, então, não resta dúvida de sua influência na transmissão e 

aquisição de valores e atitudes dos estudantes. É o que se discute a seguir. 

De acordo com Berger y Luckmann (1972), não é possível conceber uma sociedade 

em que não se produza outra socialização depois da primeira. A socialização secundária 

pode ser definida como a “internalização de “sub-mundos” institucionais, baseados em 

instituições. Seu alcance e seu caráter se determinam pela complexidade da divisão do 

trabalho e a distribuição social concomitante do conhecimento” (p.174). 

A socialização constitui um processo complexo, implica a possibilidade de que a 

realidade subjetiva possa transformar-se. Viver em sociedade comporta um processo 

contínuo de modificação da realidade subjetiva (idem, p.196). Ademais, o processo de 

socialização sempre se efetua no contexto de uma estrutura social específica. “Não só seu 

conteúdo, senão, também seu grau de “êxito”tem condições e conseqüências sócio-

estruturais” (p.204). Há que se ter presente que a dinâmica sócio-estrutural de determinada 

sociedade é sempre histórica.  
Berger e Luckhmann (1972) enfatizan o caráter histórico e mutante das instituições 

sociais. As instituições, afirma, têm um início, evoluem, passam por transformações, têm 

uma dinâmica própria e peculiar. Mudam no tempo e no espaço, especialmente 

considerando o atual contexto de ultra-rápidas mudanças trazidas pelo avanço da ciência e 

da tecnologia da informação e da comunicação. 

Segundo ele, o homem está biologicamente predestinado a construir e a morar num 

mundo com os outros, daí seu caráter social. Esse mundo se converte para ele na realidade 

dominante e definitiva. “Na dialética entre a natureza e o mundo socialmente construído, o 

próprio organismo humano se transforma. Nessa mesma dialética, o homem produz a 

realidade e por tanto se produz a si mesmo” (idem, p.227).  

A propósito da socialização do sujeito, Paulo Freire (1997), fala com muita 

propriedade que o homem é por natureza “inconcluso”, inacabado; esse inacabamento 

possibilita o indivíduo, a pessoa, humanizar-se e socializar-se, tornando-se um sujeito, 

protagonista de sua história.  

Enquanto Giddens (1998) define o indivíduo como uma entidade “reflexa”, refletida, 

porque reflete (e não reflexiona) as atitudes que primeiramente outros lhe impuseram. 
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Reconhece, porém, que o homem não é mera biologia, mas antes biografia, não estando 

pré-programado e determinado. É um ser social e histórico. Social porque vive e necessita 

da sociedade para se desenvolver e, é histórico, porque vai se construindo como ser, um 

ente social. É, portanto, ao mesmo tempo, causa e efeito, produto e produtor. 

O componente histórico explica a liberdade inerente ao homem. Na lente do 

filósofo Jean P. Sartre, apud Savater (1999) “homem não é o que é e é o que não é”, este 

aparente chiste, contudo, tem um significado mais profundo. Nós humanos não somos algo 

previamente dado, de uma vez por todas, algo “programado” de antemão. Somos o que 

ainda não somos; isto é, somos o que desejamos ser, nosso projeto, nossa utopia de 

ultrapassar nossos limites. A vida não nos foi dada pronta, acabada; por isso, precisamos 

sempre escolher entre diversas alternativas que se oferecem.  

Na tese de Sartre, o homem não é nada senão a disposição permanente a eleger e 

rever o que quer ser na vida. Nada nos determina a sermos isto ou aquilo, afirma. O 

homem é sua circunstância e seu projeto. Somos seres abertos a transformar-nos com 

possibilidade de mudar o caminho. 

Mas, será possível abstrairmos de nossas determinações que provêm de nossa 

situação histórica, de nossa classe social ou de nossas condições físicas, materiais e 

psíquicas? E os obstáculos que a realidade opõe a nossos projetos, não cerceiam e limitam 

nossa liberdade de agir e de escolher? Para Sartre, nada disso impede o exercício da 

liberdade, porque sempre se é livre dentre e frente a um estado de coisas qualquer. A única 

coisa que os humanos não podem eleger é entre “ser ou não ser livres”. Neste sentido, 

estaríamos condenados a liberdade, já que é a liberdade que nos define como humanos. A 

dimensão liberdade não permite que o indivíduo seja programado, nem programável. 

Para Gonzalo Serrano (1988), se o processo de socialização supõe a inserção de 

indivíduo em seu âmbito social desde a aquisição do sistema lingüístico até a adoção de 

costumes e normas, é lógico, então, supor, que a aquisição de valores sociais adquire um 

lugar central no processo de socialização. 

É Bernstein (1974) quem chama atenção para a importância das relações sociais na 

configuração do quadro de valores do indivíduo e na estruturação das significações 

pertinentes, no qual o domínio de certos códigos é determinante. Seus trabalhos sócio-

lingüísticos são uma tentativa de análise do duplo aspecto dos sistemas simbólicos, que 
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são, ao mesmo tempo, expressão e regulação da estrutura das relações sociais. O domínio 

dos códigos lingüísticos está vinculado ao processo de socialização e com as relações 

sociais em que o indivíduo vive.  

De acordo com Olabuénaga (1998), os gostos e as preferências não está 

completamente determinada pelo status econômico das pessoas como supõe a teoria 

marxista mais ortodoxa, nem responde à eleições puramente individuais. Os gostos e 

interesses estão parcialmente determinados pela posição relativa que um indivíduo ocupa 

nos mercados da riqueza, do poder e prestígio e “parcialmente influenciada pela educação 

e experiência própria; assim como por decisões estritamente pessoais que se adquirem 

pelos valores e condutas, adquiridos e desenvolvidos ao longo da vida” (p.32). Os valores 

se inscrevem, portanto, num processo mais amplo de socialização que inclui: costumes, 

normas, expectativas, aspirações, metas e ideais. 

A propósito do processo de formação e difusão da socialização de valores a que estão 

sujeitos os indivíduos, Berger e Luckmann, (1972) enfatizam que estes são transmitidos 

mediante agentes sociais, pais, amigos, escola/professores, pelas instituições sociais, pela 

mídia. Para eles, a fase mais suscetível do processo de aquisição de valores ocorre na 

infância e adolescência. Uma vez adquiridos, os valores se encontram submetidos à dupla 

polaridade: estabilidade e mudança.  

A relevância que envolve a discussão dos valores deve-se ao fato de que eles são 

antes de tudo critérios segundo os quais as pessoas agem e nos permitem conhecer os 

diversos determinantes motivacionais do comportamento, permitindo-nos conhecer o que 

são e o papel que exercem na vida e no futuro do indivíduo. 

Mais do que uma propriedade do objeto, como querem fazer crer os condutivistas, o 

valor definido mais estritamente, se configura uma crença duradoura do que um modo 

específico de conduta ou estado último de existência. É algo pessoal e socialmente 

preferível a seu oposto. O componente motivacional está presente nesta temática na 

medida em que os valores expressam necessidades humanas. Mais adiante explicamos 

melhor a dupla dimensão dos valores, a normativa e a motivacional.  

Serrano (1988), cita os estudos de Astin (1979) e Faether (1980), como forma de 

destacar que o “ambiente universitário opera como elemento de mudança e de reforço de 
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certos valores, oportunizando maior abertura para novas experiências, intelectuais e vitais 

dos estudantes” (p.71). Isto mostra o universo acadêmico como importante e privilegiado 

espaço de transmissão e aquisição de novos valores e atitudes.  

Neste sentido, diversos autores, salienta Serrano (1988), desde a década de 1930, 

têm-se ocupado desta temática, como: Spranger, Allport, Lurie, Brodgen, Morris, 

klukhorn; não obstante, a abordagem de Rokeach e a escola por ele instaurada tem tido um 

especial protagonismo na nova maneira de considerar os valores e no modo de estabelecer 

sua relação com as atitudes e a conduta. 

Para Rokeach a relevância da perspectiva psicossocial dos valores humanos deve-se 

a são importância intrínseca e a possibilidade que se abria de superar algumas limitações 

colocadas pelas atitudes em relação às condutas. Em outra parte, retomaremos a discussão 

dos estudos de M. Rokeach (1973) dos valores instrumentais e existenciais ou finais, de 

grande interesse nesta pesquisa.  

Nas palavras de Serrano (1988): 

Esta concepción, muy alejada de la que entiende el valor como una 
propiedad de los objetos, común en los autores conductistas, es lo que le 
otorga capacidad para mejor comprender las diversas determinaciones 
motivacionales del comportamiento. El valor, definido más 
estrictamente, sería más una creencia duradera de que un modo 
específico de conducta o estado último de existencia que es más personal 
y socialmente preferible a su opuesto o inverso (p. 66). 

Uma distinção que tem sido pouco explorada é a distinção da dupla função atribuída 

aos valores: normativa e motivacional. A primeira diz respeito à dimensão social, na 

medida em que os valores atuam como guias do comportamento do indivíduo para a 

tomada de ações, tendo um papel de coesão social; enquanto a função motivacional é mais 

do âmbito individual, tendo em vista que os valores se originam das necessidades 

humanas. 

Outro ponto polêmico que envolve a discussão dos valores diz respeito ao alto grau 

de complexidade que caracteriza a(s) cultura(s) moderna(s), contemporâneas ou pós-

modernas. Uma primeira dificuldade consiste em saber se os valores são os mesmos em 

qualquer lugar e tempo, em culturas e povos de lugares e tempos distintos?  
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Pergunto, se existiria um modo universal na transmissão de valores? O que explica, 

então, os conflitos de valores entre o mundo dos adultos e os modos e estilos de vida dos 

jovens? Daí nossa indagação: somos suficientemente cientes e conscientes das diferenças 

que existem entre os valores defendidos e assumidos pelos adultos de caráter e natureza 

mais conservadores, voltados à economia, aos investimentos, enfim, mais direcionados 

para o futuro, enquanto, os jovens preferem o consumo que se resume na frase da nova 

geração: “viver a vida”? 

Outro ponto que precisamos ter presente é o fato de estarmos vivendo em sociedades 

mais abertas e democráticas, com maior abertura, mais liberal, porém, mais permissiva, em 

que tudo é válido e a humanidade parece ter perdido seus referenciais mais sólidos, abrindo 

o caminho para a crise e o vazio existencial com a perda dos valores e das identidades 

próprias de cada cultura. 

Parece claro que os indivíduos se inserem de um novo modo no social, criam novas 

relações de sociabilidade. Não se trata necessariamente de mais individualismo. A 

afirmação da individuação não leva à negação da sociabilidade, mas a afirmação dos 

valores próprios do sujeito que se percebe agente e protagonista de sua história e biografia  

É neste contexto de perplexidades e mudanças, de novos paradigmas, valores e 

contra-valores, de crise e negação de valores, que o jovem é instado a fazer suas opções 

vitais, escolher um projeto de carreira, ante um oceano de profissões decorrente da 

crescente mobilidade social e profissional, que caracteriza o mundo das profissões, 

fenômeno batizado por Ulrich Becker (1994) de sociedade do “risco”, de futuro incerto. 

Becker percebe “uma profunda crise institucional da própria sociedade industrial” (p. 8). A 

“sociedade de risco” implica., ao mesmo tempo, o “retorno da incerteza à sociedade”.  

Para além dos “riscos globalizados” que afetam todos os indivíduos e todas as 

sociedades, Santos (1995) vê indivíduos vulneráveis a uma nova forma de exclusão social 

baseada na distribuição diferenciada do poder com seus localismos e globalismos. Para 

Castells (1999), trata-se, agora de seres planetários. Pois, nada mais do que ocorre em 

qualquer parte do planeta é irrelevante ou inofensivo ao ser humano. Um desastre 

ecológico ou nuclear pode por em risco a vida do próprio planeta. Como negar que todos 
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estes problemas são da esfera e órbita dos valores e da ética, que implicam em profunda 

reflexão da filosofia social? 

Outra dimensão que não pode ser menosprezada é o fato dos valores se 

desenvolverem na interação social. Nada ocorre no “vazio sócio-cultural”, com suposta 

neutralidade de valores. O que, ademais, seria negar a natureza e o caráter histórico-social 

dos valores e das próprias instituições sociais, cujo papel é o de transmitir e incutir, idéias, 

atitudes, condutas e valores. A socialização se produz no sistema, na interação social.  

Durkheim (1975) século XIX considerava a transmissão de valores como um dado, 

um fato social, intimamente ligado à existência de grupos sociais históricos. A transmissão 

de valores respondia tanto ao ajuste social como ao equilíbrio individual.  

Hoje, nos parece, podemos sem medo de cometer alguma heresia epistemológica, 

inferir pela especial importância que adquire a transmissão de valores a ser feita nas 

instituições educativas em todos os sentidos, e, sobretudo, na universidade, esta 

considerada um espaço mais aberto à discussão e à experiências, à novas idéias e valores. 

Os indivíduos se educam na sociedade e através de seus agentes socializadores e dentre 

elas a universidade exerce especial importância. 

Se, portanto, os valores são aprendidos, como nos diz Serrano (1988), aumenta a 

responsabilidade dos pais, no seu papel de agentes primários, e no objeto desta pesquisa, a 

universidade, e o papel e função dos professores nesse processo.  

Ainda que com freqüência os conceitos de aquisição e transmissão de valores possam 

ser considerados como “cara e coroa” de uma mesma moeda, a transmissão se refere mais 

aos aspectos e dimensões instrumentais (instituições e atores sociais), enquanto a 

dimensão, aquisição de valores, guarda estreita relação com a socialização (em valores e 

atitudes), com as fases do desenvolvimento humano e com as variáveis que incidem na 

configuração do sistema valorativo dos indivíduos.  

De acordo com Bernstein (1990 e 1996) na primeira infância, a aquisição de valores 

é limitada pela insuficiência de linguagem, o que não impede, que a influência indireta dos 

valores culturais seja grande. É nesta fase que vão se incutindo os modos e usos com uma 

relação social aceitável, como o sentido da ordem, do autocontrole e autodomínio, do 
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esforço por alcançar metas e objetivos e tudo, que contribua para que o indivíduo pese 

avaliativamente seus atos e comportamentos. 

Mais tarde, a educação convencional e escolar começa a diferenciar-se com base no 

sexo do sujeito, em coerência com as características específicas de cada papel (rol) sexual, 

que responderá por parte da sociedade a expectativas distintas. É claro que o reforço social 

de um conjunto de atitudes e condutas diferentes nos meninos e nas meninas se engloba e 

explica desde o sistema de valores próprio de cada sociedade. 

Não obstante será na fase da adolescência quando a direta socialização em valores 

será mais interna. É nesta fase que o adolescente se prepara para sua definitiva inserção na 

sociedade como sujeito responsável e esta ativa a todos seus mecanismos para que assuma 

os papéis e novas obrigações e, conseqüentemente os valores subjacentes. A transmissão 

como a aquisição de valores passa a ser explícita, cobrindo praticamente toda sua vida 

social. 

É mister registrar então que é na adolescência que se coloca com intensidade o 

problema da própria identidade, a formulação de metas e ideais de vida. Época das 

definições e opções vitais e existenciais, fase de definição do respectivo projeto de êxito na 

vida. Porém, o desenvolvimento do ciclo vital não supõe nem se limita a uma única fonte 

geradora de valores, também tem seus correspondentes efeitos as mudanças políticas, 

sociais e econômicas que acontecem em cada momento histórico, como sentencia Faether 

(1980). 

Outro problema recorrente refere-se ao modo como os agentes socializadores 

exercem sua influência sobre os jovens no processo de aquisição de valores Ainda que os 

agentes primários de socialização (família, escola, etc.), sejam relevantes, resulta crescente 

a importância dos meios de comunicação social, com perspectivas de ir aumentando. 

Muitos estudos têm confirmado a influência e determinação da escola e da 

universidade no processo de formação do sistema de valores. O ambiente universitário, 

como um espaço cultural aberto a novas concepções, visões e experiências atua como 

importante elemento de mudança ou de reforço de certos valores. 
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Porém, não são as variáveis evolutivas (infância, adolescência, juventude,) as únicas 

conformadoras do mundo axiológico e de referências do indivíduo. As investigações de 

Rokeach e seus colabores norte-americanos, têm mostrado que fatores como: sexo, classe 

social, ideologia ou papel ocupacional também incidem e diferenciam os sistemas de 

valores dos indivíduos adultos. Os sujeitos masculinos, por exemplo, destacam valores 

materiais, a inteligência e o prazer, enquanto para as mulheres aparecem como valores, 

mais relevantes as dimensões mais estáveis como a felicidade e o amor. 

Estudos de Serrano (1998), a quem temos feitas reiteradas referências chama atenção 

para estas diferenças tomando como critério a classe social a qual pertence o indivíduo; 

classe definida pela renda e nível de estudos. Os indivíduos com menor status destacam a 

vida confortável, a salvação, os valores e crenças religiosidade e a amizade. Enquanto, os 

indivíduos de classes economicamente mais altas dizem valorar especialmente o sentido do 

dever, a segurança familiar, a harmonia interior e outros.25 

Ignácio Rivas (1990), chama atenção para o papel da escola, partindo da própria 

definição institucional da escola enquanto sua função socializadora e as dimensões básicas 

da mesma. Este autor parte, da aula como unidade socializadora, sustentando que a forma 

como se organiza a aprendizagem nas aulas “supõe uma experiência de socialização 

sumamente significativa, não somente em sua dimensão curricular, senão também, em sua 

dimensão social, econômica, política e cultural” (p.73) 

O conteúdo da socialização, de acordo com numerosos estudos, corresponde com a 

preparação para o trabalho, não só enquanto a discutida qualificação técnica, como a que 

supõe o treinamento de umas condições de produção determinadas e relações laborais 

precisas; quanto uma formação como cidadãos, “com relação aos valores básicos da vida 

política e as condições de participação, num sistema econômico determinado, como a 

tendência à superespecialização com o uso intensivo de capital, sobretudo, cultural, de 

inteligência; e acima de tudo, a construção de valores sociais e morais, com suas 

hierarquias, suas relações e pautas” (p.76). 

                                                 
25 Sugerimos especial atenção para as pesquisas feitas por Olabuénaga (1998) e G. Pozuelo (1999) sobre os 
novos valores que caracterizam a juventude universitária e a espanhola, em geral, Bem como os estudos do 
professor e catedrático Antonio Bolívar (1995), sobre a formação ou educação de valores e atitudes na escola.  
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Ante o exposto podemos inferir que a escola é resultado do processo sócio-histórico, 

fruto de determinado consenso e de uma determinada relação de forças. A escola e a 

universidade, atuam em função da classe dominante, composta pela classes médias e altas 

da sociedade. Depreende-se assim que é na escola que estas classes se reproduzem a si 

mesmas pelas qualificações, titulações aí adquiridas.  

Bourdieu (1987) refere-se a um “capital institucionalizado”, garantido pelos títulos e 

diplomas, cujo valor é devido à origem do portador, à classe social e de poder a que está 

ligado. A escola exerce assim um papel “reprodutor”em todos os níveis, do fundamental à 

universidade; sobretudo na questão da “inculcação”de ideologias, ou idéias e valores 

dominantes. 

Uma questão que não pode ser posta de lado, e que vem gerando muita discussão diz 

respeito ao fato se a conceituação de Rokeach ou de outros autores é adequada para todos 

os âmbitos sociais ou se corresponde somente à sua área de origem. Neste âmbito, há que 

se ter cuidado no uso de questionários e tabelas organizados em contextos culturais 

distintos. Cópias e imitações não funcionam. As sociedades têm distintas culturas e valores 

o que torna emblemática comparações diretas entre as respostas aos mesmos itens em 

culturas distintas. 

O que Serrano (1998: 72) deixa claro ao afirmar que os valores não podem reduzir-
se a ideais abstratos, 

sino que adquieren sentido dentro de un marco de identidad, que puede 
ser individual, colectivo o institucional: entiendo por identidad la 
consolidación de una serie interrelacionada de símbolos históricos, 
culturales y sociales que proporcionan significación y continuidad a la 
acción humana. 

A evolução científica, social, econômica e política inequivocamente vêm 

acompanhadas inexoravelmente de novas formas de entender a realidade impõem, novas 

opiniões, crenças e valores.Se os indivíduos podem escolher e selecionar seu contexto 

social, a informação que recebem são, em geral, as prováveis fontes de influência, 

evidentemente se estarão pondo as bases para que a mudança seja cada vez mais remota, 

conclui Rokeach (1979). 

Ainda na acepção de Serrano (1988) há que se ter cautela na análise da questão dos 

valores: 
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La existencia de valores en todas las sociedades y su indudable 
relevancia personal y social posibilita teorizar sobre ellos e incluso 
establecer generalizaciones y tesis de mayor o menor alcance. Pero 
también hemos visto que son numerosos los factores que juegan un papel 
decisivo en los procesos de transmisión, adquisición, cambio o 
permanencia.(SERRANO, 1988, p. 73). 

Antônio Bolívar (2000) contesta as possibilidades da escola constituir-se em agência 

de “educação em valores”, principalmente, considerando o atual contexto social, onde a 

intervenção educativa se vê seriamente diminuída, enfraquecida e até desmoralizada, por 

não ter cumprido as promessas de inclusão social dos alunos egressos, bem como, pela 

ausência de uma ação educativa mais conseqüente e pertinente e que possibilite um 

processo de socialização congruente. 

Para Tedesco (1985), uma “educação em valores” só é possível se esta estiver 

inserida num projeto social mais amplo. Nesta perspectiva defende um novo “pacto 

educativo”enquanto espaço educativo ampliado que torne possível uma nova articulação da 

escola e da sociedade. Esta, efetivamente, não é uma tarefa exclusiva da escola e dos 

professores, sob pena de lhes atribuir fracassos previsíveis que não lhes pertencem. 

Sugestões semelhantes já havíamos encontrado em Durkheim (1975), dizendo que 

não faz sentido falar de educação em valores, numa realidade em que a escola perde sua 

“autoridade moral”. Colocar novas exigências ou proclama curriculares sem as ligar à 

realidade interna das instituições educativas, ao desenvolvimento profissional dos 

professores poderá gerar mais desconfiança e insatisfação com relação ao sistema escolar 

e, sobretudo, pondo em questão o papel e a função do professore neste processo. 

Tedesco explica a crescente procura no que se refere à reafirmação da função 

educativa (moral) das escolas, ao enfraquecimento progressivo da socialização primária 

pela família. Desta forma, transfere-se para o sistema educativo (dedicadas 

tradicionalmente a uma “socialização secundária) funções que eram anteriormente 

asseguradas por outras instâncias, convertendo a escola numa “instituição total” 

A assunção de novas tarefas pelos docentes, quando não existem vínculos de 

articulação entre família/escola/universidade/ meio social, gera tensões e novos desafios 

aos docentes. A instituição se depara, portanto, com uma “debilidade estratégica”no que 
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diz respeito à educação nestas dimensões, o que a torna especialmente vulnerável ao 

ambiente social. 

Neste sentido precisamos reconhecer, que a ação educativa já é uma atividade 

carregada de significados e de valores, daí ser redundante falar em “educação em valores”, 

a não ser que seja no intuito de ressaltar ação explícita de alguns valores educativos. É uma 

tarefa difícil para não ser acusado de “moralista” tradicional, ou de conservador, defender a 

necessidade de uma educação em valores, e não um mero ensino. 

Por trás de um positivismo – a moral não é algo objetivo – e de uma herança liberal, 

na qual, as decisões morais são de foro privado, e escola pública por oposição à privada 

(que devia educar em valores) desprezou a educação em atitudes e valores, entendendo que 

cada aluno pudesse aprender por si mesmo a distinguir o que é bom e ruim, e, no 

utilitarismo atual, a distinguir o que funciona e não funciona, o que é útil e inútil, - novos 

paradigmas da modernidade -, ou em qualquer caso, fosse uma tarefa da família. 

Não podemos olvidar que a profissão de docente é, por natureza, uma atividade 

moral, seja pelas idéias que expõe e defende, seja pelos critérios de seleção dos conteúdos, 

pela forma de tratar os alunos, pela sua cosmo-visão, ou seja, implícita ou explicitamente 

educam ou (des)educam em valores. Mas esta discussão deixaremos para o próximo 

capítulo quando problematizamos o papel e a função do professor. Por ora é mister deixar 

claro que não existe educação neutra; que a educação não está livre de valores.  

É imperioso registrar que a herança da tradição liberal em educação relegou o 

domínio da educação em atitudes e valores para a esfera privada, deixando de ser um 

objetivo do ensino. Cabe afirmar pois com Campos (1990: 124), para quem, “seja como 

for, a educação não está livre de valores. Tem que ser ideológica. Se educar é dirigir, 

formar o caráter ou a personalidade, encaminhar o indivíduo numa determinada direção, 

então a educação não pode ser neutra. As finalidades educativas são valores na medida em 

que estão imbricados em opções, preferências e eleições”. 

A investigação curricular feita por J. Torres Santiomé (1991), evidenciou a existência 

do chamado “curriculum oculto”, constituído por tudo aquilo que a escola oferece, 
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independentemente dos propósitos explícitos, através do qual a escola socializaria os 

jovens e reproduziria ideologicamente as relações sociais vigentes. 

As pressões e demandas definidas pelo mercado que submetem a universidade aos 

parâmetros economistas e produtivistas acabam eclipsando outras funções e dimensões, 

desviando e desvirtuando sua missão secular que é a produção da cultura, de idéias,valores 

e atitudes. 

Nesta linha de argumentação não podemos deixar de fazer menção a Apple e Giroux, 

(1990) através de sua pedagogia crítica, discutem a forma como a escola inculca valores e 

atitudes requeridas para a reprodução social, mostrando de forma insofismável a relação de 

dependência e subordinação entre valores, atitudes e normas. Em primeiro lugar, devemos 

ter presente que os valores são o fundamento último tanto das atitudes como das normas. 

Tedesco (1999) insiste na necessidade de redefinir os conteúdos socializadores: 

valores, normas e atitudes, que a escola/universidade devem transmitir. Mais do que um 

assunto técnico-pedagógico trata-se, de uma questão social e política, que não compete 

somente aos docentes.  

No entanto, assumir isoladamente a tarefa educativa, tendo em consideração a falta 

de vínculos de articulação entre família, escola e meios de comunicação, constitui uma 

fonte de tensões, de mal-estar docente e de novos desafios para os quais os mestres não 

estão preparados e em condições de assumir mais esta tarefa. 

Sem desmerecer a importância da instituição escolar da formação de valores e 

atitudes não podemos, ignorar o protagonismo dos outros agentes formativos que atuam – 

como afirma Bruner – enquanto “antiescola”, competidores da ação educativa. Estamos 

falando dos meios de comunicação, ou de (des)educação cívica dominante, dos 

(contra)valores hegemônicos na sociedade atual. Isto torna a escola particularmente 

vulnerável, vendo seu potencial seriamente diminuído e ameaçado pelos outros agentes e 

instâncias formadoras. 

A escola é importante que se diga, deixou de ser e ter o monopólio da cultura no 

mundo pós-moderno. Aprende-se também na escola, mas esta deixou de ser o único lugar 

de aprendizagem numa “sociedade aprendente”, para utilizar uma expressão de Hugo 
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Assmann (2001). Bolívar (1995) salienta a necessidade de atuar paralelamente nestes 

outros domínios, para não fazer recair sobre ela responsabilidades que não lhe dizem 

respeito e que lhe são alheios. 

Vara Coomonte (1999) reporta-se à importância do pacto educativo, evocando tese 

de Tedesco, em que este defende tratar-se de um “novo pacto social”, como espaço 

educativo ampliado, compartido em múltiplos espaços, tempo e agentes socializadores e 

educativos, permanecendo, contudo, a contradição entre educar em valores desejáveis e 

educar para os valores vigentes na vida, pois, nem sempre, como vivem os alunos, os 

valores vividos na escola são os mais adequados para triunfar na vida, sentencia Bolívar 

(2000: 166). 

Freire (1980) fala da relação dos valores com a cultura. Ele defende que a 

interiorização dos valores dominadores não seja somente um fenômeno individual mas 

também um fenômeno social e cultural. A repulsa destes valores dominadores deve ser 

levada a cabo por um tipo de ação cultural na qual a cultura negue a cultura. Quer dizer, “a 

cultura como produto interiorizado, que condiciona os atos ulteriores do homem, deve ser 

objeto de seu conhecimento, para que possa perceber seu poder de condicionamento” 

(p.88). 

Tanto a função como a transmissão de valores constituem fenômeno complexo tarefa 

da escola, universidade da família, dos professores, enfim como depende Tedesco, implica 

um novo pacto social. Tal pacto é viável numa sociedade de mercado? 

2.23 Juventude e novos valores na chamada ordem pós-tradicional 

A modernidade vista como uma ordem essencialmente pós-tradicional, parte do 

princípio que tudo está submetido à revisão, ao efêmero e passageiro. Nesta nova ordem 

nada mais é definitivo a não ser o próprio movimento de mudança. O cambio é contínuo e 

o conhecimento é provisório. A que se deve estas mudanças, de mentalidade e que relação 

ela tem com a transmissão e aquisição de novos valores pela juventude, é o que passo a 

discutir. 
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Neste sentido, considero relevante o que escreve Olabuénaga (1998) sobre a 

mudança de mentalidade produzida pela modificação das estruturas rumo à sociedade pós-

industrial. 

El cambio de mentalidad producida a su vez por una modificación de las 
estructuras y el paso progresivo e acelerado a una sociedad cada vez más 
industrializada y tecnificada, en la que juega un papel cada vez más 
importante los mass media, con su indubitable poder de mentalización 
colectiva (Olabuénaga, 1998, p.246). 

Às mudanças de mentalidade devemos acrescentar as tendências de globalização, 

expostas por numerosos especialistas e difundidas amplamente pelos meios de 

comunicação de massa, que estão a eliminar, também, os elementos diferenciadores de 

cada cultura, proporcionando a standardização de gostos e hábitos sem precedentes.  

Como resultado do dinamismo globalizante os traços autóctones próprios de cada 

cultura são cambiados por outros valores, atitudes e comportamentos valorizados pela 

sociedade atual. O novo contexto cultural e axiológico coloca o indivíduo frente a uma 

complexa diversidade de eleições, porém, carecendo de fundamentos éticos e pouca ajuda 

com respeito a opção a fazer. 

R. Inglehart (1991) percebe a existência de uma estreita relação entre o meio sócio-

econômico e o sistema de valores dos estudantes. Levanta a hipótese de que os jovens 

socializados num entorno social de abundância, de crescimento, caso dos espanhóis, 

demonstram otimismo em relação a seu futuro profissional ao contrário de outros contextos 

e realidades como a latino-americana.  

A mesma conclusão, talvez, não seja válida para o contexto dos jovens brasileiros, 

que vivem uma realidade totalmente diferente de uma sociedade profundamente dividida 

em classes sociais marcada por enorme desigualdade social, com escassas oportunidades e 

perspectivas de futuro, considerando inclusive o atual quadro de desemprego existente 

entre os próprios graduados universitários.  

Ademais, sustenta o autor, é no contexto de expectativas diferenciadas de futuro 

onde adquire lugar central “a concepção que cada pessoa tem das causas e dos fatores 

determinantes de seu êxito profissional, os elementos que lhe têm ajudado a chegar aonde 

chegou” (Olabuénaga, p. 140).  
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Esta visão tem levado muitos estudiosos a concluir de forma açodada que a imagem 

que os jovens têm de êxito profissional está ligado ao dinheiro e ao poder de consumo 

(González Prado, 1994: 120). A juventude estaria apta a responder aos apelos do 

consumismo e do imediatismo, movidos pela competição; buscando alcançar status, ser 

reconhecido no mercado. Os motivos de êxito de cada um estariam, portanto, mais 

relacionados com o ambiente em que vivem. 

Também não se pode ignorar a mudança ocorrida entre a era moderna: dicotômica, 

isto é, com divisão do bem e do mal, do certo e do errado e a era pós-moderna do primado 

individualista, do “ser mais”individual, do desenvolvimento do potencial de cada um, com 

estímulo aos valores da criatividade, da liberdade e da “performance”individual.  

Aqui precisamos igualmente fazer uma referência à chamada “cultura de massa”, que 

na acepção de Morin (2000), contribuiu decisivamente para o desenvolvimento dos valores 

e dos modelos do individualismo, do bem-estar e do consumo. A nova cultura com efeito 

exalta os valores individuais, o amor, a felicidade, a busca da auto-realização, os valores 

privados, acentuando o individualismo.  

Quais são então os valores da juventude. Primeiramente precisamos deixar claro que 

o conceito de juventude tem mudado substantivamente. Com efeito, a juventude foi 

alargada, de sorte que não é considerada um tempo, uma geração, nem uma categoria 

homogênea que se possa examinar, desde fora, com objetividade, sem emoções. 

A juventude atual é caracterizada como um “cometa de riscos e de oportunidades, de 

ameaças e de promessas, uma intromissão no sistema cósmico do mundo adulto. Os estilos 

de vida da juventude são, na metáfora do autor, uma imagem côncava dos modos próprios 

de viver dos adultos” (idem p. 302). 

Tem-se, como interpreta o autor, uma verdadeira proliferação de reconstruções 

ideológicas – ético-morais e social-política – que fragmentam o comportamento cotidiano 

e o sistematizam socialmente, dando lugar ao “um sistema mosaico”de sociedade, de 

“mosaicização”ou fragmentação ética, ideológica e comportamental de nossa juventude 

tendo como resultante a quebra cultural da sociedade dos adultos.  
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Se antigamente os jovens podiam seguir os passos dos adultos, - coisa que hoje em 

dia não ocorre mais -, atualmente observa-se uma simultaneidade de múltiplas 

racionalidades, todas elas legitimadas e “legitimantes”. O mundo adulto, com efeito, acusa, 

com certa freqüência a juventude de falta ou de negação de valores estabelecidos, de não 

levar em conta as hierarquias, os valores e a ordem estabelecida.  

Cria-se, desse modo, uma contradição entre o mundo de valores dos adultos e os 

novos valores dos jovens. Os jovens, observa Olabuénaga, pertencem à geração do mundo 

novo, mas que mantêm os velhos edifícios, com suas tensões e contradições. Os valores da 

sociedade atual, já não respondem aos anseios, expectativas e aspirações dos jovens que 

estão buscando a realização de um novo estilo de vida mais autêntico, com menos 

hipocrisia, e ao mesmo tempo, sonhando com uma nova sociedade de maior liberdade 

individual.  

Não se trata, todavia, de uma juventude sem racionalidade, des-ideologizada. 

Buscam sua integração, sua identidade de modo distinto, porém coerentes com seus valores 

possíveis, funcionais. Os modelos dominantes deixam de ser os da família e da escola, 

sendo substituídos por novos paradigmas para cuja difusão muito tem contribuído a 

expansão dos mass media. A “cultura de massa”desagrega e desvaloriza os valores 

tradicionais, promovendo novos valores, que trazem nova configuração e concepção 

valorativa. 

A nova cultura acelera o “vir a ser”, ele mesmo acelerado, de uma civilização que do 

ponto de vista sociológico contribui para o rejuvenescimento da sociedade; 

antropologicamente prolonga a infância e a juventude junto ao adulto; e metafisicamente, 

constitui-se em busca da “eterna juventude”, do rejuvenescimento, do uso dos “botox”, das 

cirurgias plásticas, a expansão das academias da “boa forma”, da “malhação”, das receitas 

e regimes de emagrecimento, dos “hotéis fazenda”, “spats”, etc. É o culto do corpóreo e a 

busca da eterna juventude, do viver a vida e do consumir. A macdonalização ou 

pasterurização da juventude. 

Os jovens estão inseridos neste novo contexto cultural, em que a influência da mídia 

não pode ser descurada. Os novos conteúdos veiculados passam a ser as necessidades 

privadas, afetivas (felicidade, amor) imaginárias (aventuras, liberdades), ou materiais 
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(bem-estar); fazendo emergir novas necessidades individuais, dentre as quais, a procura do 

bem-estar e da felicidade.  

Na análise de Naville, apud Morin, (2000, p.162), “o universo das comunicações 

domina o das produções como uma sociedade dominando a sociedade”. Tal cultura, ao 

mesmo tempo em que é desagregadora dos valores tradicionais e criadora de novas 

necessidades, favorece, em profundidade, o desenvolvimento de novos valores e dos 

modelos do individualismo e do consumo.  

O lazer, o conforto, o bem-estar, o individualismo e o consumo, tornaram-se os 

grandes modelos da juventude, sobretudo, das classes médias e da burguesia. Reforçam-se 

os sonhos de uma vida baseada do “American way of live”, ou estilo de vida americana, 

adotado por boa parte da juventude brasileira, consumindo além dos produtos materiais, 

idéias, valores, modos e estilos de vida, muitas vezes incompatíveis com sua realidade o 

que pode levar a comportamentos de conformismo ou rebeldia e frustração. 

O fenômeno ou processo da globalização da economia, e, mundialização da cultura, 

contribuem decisivamente no sentido da “homogeneização da produção que tende a se 

prolongar em homogeneização do consumo”.  

2.24 Estilos, modos e gênero de vida da juventude 

Olabuénaga (1998) destaca três elementos característicos e distintivos da nova 

geração: estilos de vida, modo e gêneros de vida, que, na opinião do autor, “respondem à 

impossibilidade de internalização exclusiva de um princípio gerador que os ajude a 

introduzir-se na sociedade adulta e lhes sirvam para organizar sistematicamente seu mundo 

pessoal no seio do mundo social” (p. 13). 

É inconteste que a juventude, e aqui utilizamos este conceito de modo genérico, pois, 

o mesmo tem distintos matizes e significados nos distintos contextos culturais, contudo 

podemos observar uma tendência de negação de valores e hierarquias; contexto em que 

todas as tendências, valores e ideais, formas de vida e de convivência são, igualmente, 

legítimas e legitimantes, mas a juventude nega tal legitimidade social. Busca sua auto-

afirmação; não segue, um princípio único. Não há, por conseguinte, um único motivo 
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gerador do comportamento dos jovens. Este fenômeno é interpretado também como 

“mozaicização”, ou um mosaico, com fraturas culturais e distintas formas de expressão. 

É preciso apontar para a necessidade de muita cautela na formulação de hipóteses e 

generalizações que sejam aplicáveis à realidade dessa parte da América, tendo em vista a 

diversidade de espaços, tempos e forças sociais em cada país. A realidade latino-americana 

é uma e diversa. Comporta características comuns e se compõe simultaneamente de um 

mosaico diferenciado de elementos derivados dos modos como os povos construíram e 

estão construindo suas trajetórias de vida. 

Luiz Wanderley (2004) sustenta que precisamos ter presente a questão social 

fundante, que permanece vigindo sob formas variáveis nesses 500 anos do descobrimento a 

nossos dias, centra-se nas extremas desigualdades e injustiças que reinam na estrutura 

social dos países latino-americanos, resultantes dos modos de produção e reprodução 

social, dos modos de desenvolvimento, que se formaram em cada sociedade nacional e na 

região em seu complexo.  

Explicar modos e estilos de vida, valores e aspirações da juventude implica situá-la 

no contexto da realidade que tem raízes históricas estruturais. Ela se funda nos conteúdos e 

formas assimétricas assumidas pelas relações sociais, em suas múltiplas dimensões 

econômicas, políticas, culturais, religiosas, com acento na concentração de poder e de 

riqueza de classes e setores sociais dominantes e na pobreza generalizada de outras classes 

e setores sociais que constituem as maiorias populacionais, cujos impactos alcançam todas 

as dimensões da vida social, do cotidiano às determinações estruturais. 

A juventude vista como um bloco homogêneo deixa de existir, surge em seu lugar a 

juventude “mosaico”, devido sua fragmentação, heterogeneidade, simultaneidade, de 

estilos de vida para viver em sociedade.  

Olabuénaga (1998) resume o atual estado da juventude: “socialmente liberta, 

eticamente fragmentada e culturalmente estilizada” (p. 49). Segundo ele, 

Não é possível, portanto, a socialização da juventude sobre modelos ou 
paradigmas propostos pelo mundo adulto. O qual obriga aos jovens a 
“auto-estilizar”, a auto-regulamentar sua conduta sobre cânones próprios 
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e auto-selecionados, porém, carentes, conscientemente, de validez 
universal.  

Esta complexa sincronização e diacronia de processos e situações sociais da 

juventude dão lugar, ao contexto teórico, interpretativo de “Gênero de Vida”dos jovens 

(GV). O mundo dos jovens expressa, de fato, um complexo mundo de crenças, ideais, 

valores que definem e condicionam, sua visão de mundo, aspirações e eleições de vida, e 

de carreira universitária. 

Outro elemento que vem se somar ao novo quadro de referências axiológicas dos 

jovens diz respeito às tendências de globalização que parecem estar eliminando os 

elementos diferenciadores de cada cultura, proporcionando, como observa Ritzer, autor 

citado por Olabuénaga (1998: 137) “uma estandardização de gostos e hábitos e como 

resultado de seu dinamismo globalizante os traços autóctones próprios de cada cultura são 

mudados por outros valores, atitudes e comportamentos predominantes”. Isto ajuda a 

explicar a adoção de práticas sociais como a competitividade, o individualismo, o 

consumismo, entre outros aspectos, como novas referências de vida e normas de conduta. 

A influência “americanizante”, é uma das grandes responsáveis pela adoção e 

entronização da cultura da competitividade e da carreira profissional, caracterizada pelos 

sociólogos americanos, de: “motivação pelo logro”,expressão cunhada por McCleland. 

Muitos estudiosos concordam que a motivação de logro está associada a imagem, ao 

ideal de êxito profissional dos jovens associado à dinheiro e ao consumo, que na opinião de 

González Prado (1994:120) reflete a influência da cultura de massa. 

De acordo com Andrés Orizo (1991), práticas e hábitos de consumo não são um 

espaço neutro, senão um cenário para construir seu papel com autonomia. O que para os 

adultos aparece como um luxo, para os jovens constitui uma necessidade, como, por 

exemplo, ter uma moto, som, carro, etc. Os jovens atuais carecem de uma visão de 

economia e de poupança. 

Santiago González Avión, autor a quem Olabuénaga faz referência, as expectativas 

dos jovens, podem ser resumidas na trilogia: “trabalhar-consumir-desfrutar”, aparecendo 

inclusive como valores centrais da juventude atual. A nova moral que domina sua vida 

pode ser sintetizada por “trabalhar - ganhar dinheiro - ser um triunfador”. 
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Viver sob uma cultura de riscos, não significa na opinião de Anthony Giddens 

(1998), dizer que a vida moderna implique em maiores riscos para a juventude do que a 

vida de antigamente. Nem tampouco que estamos diante de uma catástrofe mundial 

iminente; - o que de qualquer modo também não está totalmente descartado, ante os 

exemplos anteriormente referidos, de desastre ecológico, corrida armamentista, 

terrorismos, etc.  

O conceito e significado de “estilos de vida”têm a haver isto sim, com as diferentes 

possibilidades de realização do indivíduo. As instituições modernas, ao mesmo tempo em 

que oferecem novas possibilidades de emancipação, criam também mais mecanismos de 

supressão e de exclusão. A modernidade não elimina as “diferenças, a exclusão e a 

marginalização”como infere Giddens. 

Neste cenário de influências e de construção dos modos e estilos de vida, não se pode 

descuidar o papel e a influência da indústria mediática cujas metas e profundidade não têm 

precedentes no modo como afetam às práticas sociais e os modos de comportamento dos 

indivíduos. Isto nos ajuda a entender, além de valores, estilos e modos de vida da 

juventude, suas opções quanto a gastar ou investir; viver o presente ou economizar para o 

ter uma vida mais tranqüila no futuro, com clara opção pela primeira alternativa, ou seja, 

gastar e consumir.  

Neste sentido Olabuénaga observa diferenças de atitudes entre distintas classes 

sociais. Os jovens de camadas mais abonadas demonstram menos preocupação com o 

emprego, porque esta não é uma necessidade vital de sobrevivência e porque têm melhores 

perspectivas de vida e de futuro. Estas camadas demonstram maior confiança e otimismo 

com relação ao futuro; enquanto, os jovens/estudantes oriundos de camadas sociais mais 

pobres, têm outras preocupações, mais ligadas ao dia a dia, à sobrevivência, e por isso 

demonstram ideais menos altruístas do que os jovens colegas mais ricos. 

Segundo Olabuénaga (1998) tratar dos Estilos de teeVida (EV) parece necessário 

afirmar a existência, ou possível existência, de (EV) em todas as classes sociais, 

independentemente de seu nível sócio-econômico. Essa afirmação toma sentido, na medida 

em que não são poucos os autores que atribuem os (EV) às classes influentes ou ricas, 
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devido à que os pobres “pouco têm que eleger”, como observam Bourdieu y Mitchell (p. 

25)  

Cabe aqui uma breve explicação do que se denomina de “Gênero de vida” (GV) 

entendido como a maneira de utilizar o tempo e o espaço cotidiano e como sistema de 

ações. Os (EV) são como frutos de escolha pessoal condicionada socialmente; e pela 

importância atribuída por Ortega Y Gasset, “às circunstâncias”vitais de cada um. As 

eleições dos indivíduos estariam, destarte, condicionadas socialmente. O indivíduo como 

resultado de suas circunstâncias. 

Nisto o autor é contestado por Sartre, apud Vázquez (2002:287) para quem o homem 

é liberdade. “Cada um de nós é absolutamente livre e mostra a sua liberdade sendo o que 

escolheu ser. A liberdade, além disto, é a única fonte de valor”. Cada indivíduo escolhe 

livremente e, ao escolher, cria o seu valor. Cada um criaria seus valores ou normas que 

guiem o seu comportamento.  

O valioso é escolher e agir livremente. Sartre parece esquecer que existem os outros. 

Ao escolher, fazer uma opção compromete toda a humanidade. Sartre no entanto “nega que 

se trate de uma escolha arbitrária, porque a escolha é feita dentro de uma dada situação e 

em determinada estrutura social” (idem, p. 287). Por conseguinte, ninguém é vítima das 

circunstâncias. 

Não podemos nesta questão menosprezar ou negligenciar a influência do 

pragmatismo, - como filosofia e doutrina ética, nasce e se difunde particularmente nos 

Estados Unidos no último quarto do século passado – cuja característica fundamental é sua 

identificação da verdade com o útil, no sentido daquilo que melhor ajuda a viver e a 

conviver. No terreno da ética, “dizer que algo é bom equivale a dizer que conduz 

eficazmente à obtenção de um fim, que leva ao êxito” (idem, ibidem, p. 288). 

Reduzindo o comportamento moral aos atos que levam ao êxito pessoal, o 

pragmatismo se transforma numa variante utilitarista marcada pelo egoísmo. Rejeitando a 

existência de valores ou normas objetivas, apresenta-se como mais uma versão do 

subjetivismo e do irracionalismo. O importante, para nossa análise dos novos valores e 

estilos de vida assumidas pelos jovens é não esquecer que eles estão inseridos num 
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contexto social específico e concreto como seres sociais. E que o indivíduo, enquanto ser 

social, faz parte de diversos grupos sociais e à uma determinada classe social. 

Numa sociedade na qual o culto do dinheiro e na qual o sujeito é pelo que possui 

privadamente, criam-se as condições favoráveis à aspiração de satisfazer os seus interesses 

mais pessoais, à custa dos demais. Fortalecem-se os impulsos individualistas ou egoístas 

não porque correspondem a uma suposta natureza universal do homem, mas porque assim 

exige um sistema econômico e, esta concepção e cultura impregna a sociedade por todos os 

seus poros. 

Os interesses, necessidades e aspirações dos membros de uma classes social 

determinada encontram sua expressão num conjunto de idéias (ou ideologia) da qual fazem 

parte as suas próprias idéias. Estas questões (socialização, ideologia, habitus, etc. ) já 

foram discutidas anteriormente. 

2.25 Juventude e novos valores 

Para Edgar Morin (2000), os novos valores se inscrevem no complexo sociológico 

constituído pela economia capitalista, pela democratização do consumo, pela formação e 

desenvolvimento do novo profissional e pela progressão de determinados valores” (p. 42-

43). A maioria dos jovens, apesar dos múltiplos problemas laborais e monetárias que os 

afetam; esperam viver substancialmente melhor em um futuro mais o menos distante 

(idem. p. 122). 

A primeira grande corrente teórica, identificada como EV societários inclui todos os 

estudiosos que têm concebido os EV como algo semelhante aos “modos de ser, pensar e 

atuar característicos de uma sociedade determinada” (Olabuénaga 1998, p. 25).  

Neste contexto, destaca-se, no final dos anos setenta, a figura de Inglehart 

(1977,1984, 1990,1995) com a tese de que os ocidentais orientam-se cada vez menos por 

valores “materialistas”e “pós-modernistas”, isto é, mais voltados para busca da qualidade 

de vida. Observa, porém, que o pensamento dos EV sócio-estruturais é marcadamente 

economicista e extraído das idéias dos clássicos K. Marx, Th Veblen, G. Simmel e do 

próprio Weber.  
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O enfoque dos EV. como “talantes querenciosos”implica a necessidade “um 

instrumento de mediação entre o eu e a estrutura social. Isto vale dizer uma estrutura de 

estruturação social de indivíduo que lhe sirva para organizar sistematicamente seu mundo 

pessoal no mundo social” (idem p. 27).  

É o modo ou a forma de agir de alguém; um conjunto resultante de atitudes, opiniões, 

modos de conhecer o mundo, gostos e comportamentos. Por esse motivo “os talantes” não 

podem ligar-se relacionalmente a uma pertença sócio-econômica (de classe social). 

É, em realidade, um estado de ânimo que não somente nos predispõe a comportar-

nos e agir de uma forma ou de outra, senão que nos faz ver o mundo e definir nossa 

situação no mundo de forma distinta. Como escreve acertadamente José Luis Aranguren 

(1985, p.29), significa admitir que o estado de ânimo em que nos encontramos condiciona 

nosso mundo de percepções, e de pensamentos. 

A juventude é uma aposta de futuro melhor, mas com perda da vontade de mudar o 

mundo, característica das gerações anteriores. A atitude de rebeldia que caracteriza a 

juventude se manifesta em primeiro lugar, na inconformidade com a situação atual. A 

dificuldade de obter um posto de trabalho, aparece entre os maiores preocupações dos 

jovens e constitui, certamente, um elemento importante na hora de eleger uma carreira 

universitária.  

Entretanto sustento tese distinta à da cosmopolitização da razão tal como a postulada 

por Emmanuel Kant e que, sem negar a crescente invasão da racionalidade em todos os 

sentidos da vida individual e social da pessoa, destaco o papel cada vez mais 

preponderante que ocupa nas sociedades modernas a fragmentação da racionalidade. 

Depreende-se assim que é impossível a socialização homogênea da juventude sobre 

os “standares”ou padrões de comportamento aceitos socialmente, pois, os mesmos 

obrigam os jovens a auto-estilizar sua conduta sobre cânones próprios, auto-selecionados e 

carentes de validez universal. Em outros tempos, como afirma Reimer, citado por 

Olabuénaga (p.20), os jovens podiam seguir os passos de seus progenitores, os pais; isto 

porém mudou radicalmente, acarretando um problema de identidade pessoal. “Me sinto 

obrigado à contradizê-los”, respondem os adolescentes aos adultos. 
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A necessidade de fazer eleições, tomar decisões e assumir precocemente 

responsabilidades com relação ao futuro e da própria vida, pode gerar certa angústia e 

ansiedade. Com as mudanças em curso, abre-se um leque de oportunidades, de estilos de 

vida, que era impossível ser imaginada em gerações passadas. 

Semelhante liberação dos laços tradicionais implica, também, uma individualização 

crescente. O que não quer dizer que as decisões individuais sejam feitos no vazio. Pois, 

outros agentes socializadores, além da família, assumem papéis cada vez mais importantes 

na vida do jovem. 

Devo destacar aqui que no último quartel do século XX surgiu a sociologia da vida 

cotidiana que vem ocupando um espaço cada vez mais preferencial nos esforços 

investigadores dos sociólogos, como Agnes Heller (p. 27) e Anthony Gidens (1994), entre 

outros.  

O fenômeno dos novos valores juvenis apresenta-se, de certa forma, inesgotável. 

Nada mais enganoso do que acreditar que a falta de grandes ideais revolucionários na 

juventude significa ou equivale à negação da renovação social. Se existe algo central a 

qualquer exame da cultura juvenil, escreve Michael Brake (apud Olabuénaga: 23) é que ela 

não existe como um monolítico estrutural. 

As tendências de globalização expostas, por inúmeros especialistas e, difundidos 

amplamente pelos meios de comunicação social, parecem estar eliminando os elementos 

diferenciadores de cada cultura, proporcionando uma estandardização de gostos e hábitos. 

O mundo social em que vivem os jovens atuais, tende a funcionar como um espaço 

simbólico, um espaço de estilos de vida. O único elemento comum deste conjunto 

ideológico, ético e cultural, é sua diversidade representada pela figura do mosaico. 

2.26 O mapa de referências valorativas 

O mapa de referências valorativas e de interpretação do mundo tem mudado de 

modo traumático durante os últimos anos afetando especialmente os setores mais jovens 

da população. 

Pesquisa de Olabuénaga (1998) mostra que somente (31%) dos jovens têm um 

ideal de vida configurado de modo mais idealista. A maioria, (48%) dos jovens 
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identificam-se com valores do “consumir e aproveitar a vida” traduzindo um novo estilo 

de vida da juventude. Abandonam-se os grandes ideais coletivos; do engajamento político, 

da política estudantil, perdem-se os grandes ideais, as utopias coletivas e futuristas, 

substituídos pela valorização do cotidiano, da vivência imediata, pelos valores do 

mercado. Nada de grandes renúncias e sacrifícios. O modo narcisista de atuação juvenil 

rechaça as cosmovisões culturalmente determinadas e seus esquemas de conduta.  

Para A. Orizo (1991), a inserção social dos jovens é de baixa intensidade com as 

instâncias tradicionais de participação social, como: partidos, sindicatos, grêmios 

estudantis, igrejas, escola. A participação social dos jovens também ocorre de maneira 

diferente da forma convencionalmente estabelecida. Eles questionam os valores 

dominantes que não lhes inspiram mais confiança, ante um mundo de ameaças nucleares, 

ecológicos, da competição, do vale tudo, e, sobretudo, o mundo e as relações de 

competição que coloca como modelo o individualismo e o consumismo. 

Porém, os jovens, sobretudo das classes médias e populares percebem que cada vez 

têm mais perspectivas da se integrar favoravelmente na sociedade do consumo; enquanto 

os filhos das elites sentem-se entediados, sem motivo de lutar por algo que já está feito e 

definido, sendo vítimas da violência, da drogadização. Este cenário revela a anomia 

societal e uma crise civilizatória ou de valores e princípios éticos. 

Daí nossa recorrência e ênfase aos valores da ética, conceito e realidade muito 

discutida e estudada ao longo da história da humanidade. Para Morin, 2000:17) todo 

desenvolvimento verdadeiramente humano deve compreender o desenvolvimento conjunto 

das autonomias individuais, das participações comunitárias e da consciência de pertencer à 

espécie humana 

Assim compreende-se a ética como todo referencial do ser humano. Freire (1997, p. 

37) diz que “não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética. Nela que 

encontramos os referenciais de valores da vida, a história pessoal, o respeito às diferenças, 

o exercício da liberdade, de diálogo e solidariedade com a vida de si e dos outros. Isto 

implica transformar a ótica individualista e a competitividade É nesta perspectiva que 

precisamos entender o quadro de referências valorativas do indivíduo. 
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A integração social do jovem neste tempo designado por pós-modernidade se 

fundamenta na necessidade de projetar e inserir-se na sociedade sendo reconhecido como 

pessoa em sua individualidade. Individualidade contudo, que não se identifica com 

individualismo, mas com a revalorização e re-encontro do indivíduo consigo mesmo sendo 

valorizado como sujeito e não como mera peça de produção e consumo. Inclui-se, aí, a 

auto-estima e a confiança nas próprias possibilidades. As escolhas se realizam agora dentro 

de um marco de valoração da individualidade, conclui Olabuénaga.  

A falta de estabilidade econômica é outro importante fator de preocupação entre os 

jovens. As variáveis sócio-estruturais não bastam, porém, para explicar o fenômeno de 

falta de sentido e de perspectivas da juventude e que está levando inclusive a alargar a 

permanência nessa faixa etária e sua dependência mais prolongada na família e na 

universidade. O que nos leva a indagar pelas motivações subjacentes de alcance social 

sobrepondo-se à outras variáveis sócio-estruturais já assinaladas. 

Daí o significado do termo “talante”, expressão espanhola entendido com o 

significado de estilos de vida, utilizado também, como sinônimo de vontade, desejo, gosto 

de fazer algo. O termo pertence às estruturas de sentimento mais do que de conhecimento. 

Implica num estado de ânimo, que guardadas as devidas distâncias, corresponde, às formas 

e categorias de pensamento descritos por R.. May (p. 27), dividindo os indivíduos em 

categorias: otimistas ou pessimistas, alegres ou tristes, sonhadores ou calculadores, 

utópicos e pragmáticos, revolucionários ou tradicionais, críticos ou consensuais. 

Na versão de Agnes Heller, em seu estudo da vida cotidiana, diz que os indivíduos 

diferem mais na forma (estilo), ou seja, no “como fazem”as coisas do que por “aquilo que 

fazem”.  

Nesta perspectiva, podemos dizer que, “gênero e estilos de vida”da juventude, em 

traços gerais, podem ser aplicados à juventude em geral, quer seja brasileira ou espanhola. 

Isto não significa que os jovens sejam iguais, no mundo desenvolvido e nos países em 

desenvolvimento. Não cabem generalizações, mas somente, traços, aspectos comuns. Cada 

realidade tem suas idiossincrasias, seus referenciais axiológicos próprios. 

No caso do Brasil, observa-se que o contingente de população jovem, com menos de 

21 anos representa a maioria da população. Contudo esta tendência vem mudando 
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rapidamente com o planejamento familiar, com limitação de nascimentos e com a 

longevidade alcançada pelos progressos da medicina. Muda a composição da população e 

as famílias tendem a ser menos numerosas. O Brasil deixa de ser um “país de jovens”.  

Falar em medida de valores implica indagar aos jovens o que pensam da escola, da 

universidade. Para muitos, a instituição escolar não passa de um serviço civil obrigatório, 

não agregando valor a seu futuro pessoal e profissional igual ao serviço militar. A escola é 

vista pelos jovens, como uma obrigação, senão, um castigo, sem a devida garantia do 

retorno do investimento em tempo e dinheiro. 

Os alunos se questionam: e, se os adultos, a universidade estivesse equivocada 

fazendo promessas em relação ao futuro profissional que já não pode garantir? Esta, 

porém, não é uma opinião unânime, como demonstram pesquisas apontando que os alunos 

colocam grande esperança na escola como meio de ascensão social. 

A juventude deixa de ser um todo homogêneo, um bloco; se fraciona, se isola ao 

abandonar os antigos ideais de luta por transformações da sociedade alienando-se 

politicamente. Esta fragmentação enfraquece a juventude como categoria social. Sobre 

gostos e preferências destacamos o que escreve este o autor sobre esta temática.26  

Os novos estilos de vida, afirma, dependem do grau de aceitação ou de negação em 

que os membros de uma sociedade deixam de estar de acordo em sua escala de valores a 

respeito de mercados de poder, de dinheiro, de prestígio. Segundo ele e com o que 

concordamos em larga medida, os novos “estilos de vida”típica, ainda que não exclusivos 

da sociedade moderna, têm sua origem na ruptura com os valores dominantes da sociedade 

atual. 

A incoerência coletiva de valores desencadeia a busca de novos valores. A 

proliferação de novos estilos e modos de vida é vista como uma resposta à falta de 

coerência valorativa da sociedade. Reflete a busca individual por valores que sejam 

socialmente coerentes. No fundo todo estilo de vida está impregnado de conotações 

ideológicas. 
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Os estilos de vida nascem, se cultivam e morrem, dentro do mesmo marco dos 

mercados de poder, de dinheiro e de prestígio social. Estilos de vida referem-se aos 

aspectos mais individuais.  

De acordo com Salvador Juan (apud Olabuénaga, p. 35), estilos de vida dizem 

respeito mais ao modo de ser e agir dos indivíduos, enquanto, modo de vida, se relaciona 

com o “sistema institucional”, deixando um espaço intermediário para o gênero de vida.  

Salvador Juan apresenta a seguinte análise sócio-cultural do significado dos termos:  

Estilos de vida: refere-se a orientação individual da ação; à um agente singular 

(diferenciação) Gêneros de vida: diz respeito às condições de vida e aos estatutos 

homogêneos; Modo de vida: significa para G. Simmel cultura objetivada. 

2.27 Novos valores da juventude contemporânea: algumas aproximações 

Para conhecer e explicar os valores, filosofia e estilos de vida da juventude atual, 

precisamos situar a discussão no contexto da sociedade em mudança, cada vez mais 

atrelada aos valores do mercado, centrados na competição, no consumo e no lucro, nos 

valores particularistas, da vida privada, em detrimento de valores mais altruístas e 

coletivos. Discute-se igualmente, as atitudes dos estudantes frente à universidade, 

procurando definir seu perfil axiológico. 

Para tanto, tomamos como referência e apoio os estudos de alguns autores 

representativos desta temática, W. Sodré (1974), A. Orizo (1991), Gilles Lipovetsky 

(1994), Antonio Bolívar (1995)Anthony Giddens (1998), Ruiz Olabuénaga (1998), 

González Pozuelo (1999), Edgar Morin (2000), Vázquez (2002), entre outros tantos. 

Estudos realizados sob a coordenação do catedrático de Sociologia, Ruiz Olabuénaga 

(org.), (1998) assinalam que mais vale destacar o dinamismo e a vitalidade da atual 

juventude, do que insistir na sua suposta “crise”ou negação dos valores estabelecidos pelo 

mundo dos adultos.  

No lugar de invocar a “crise”ou perda de valores do mundo jovem, Lipovetsky 

(1994) salienta a revitalização dos valores e a revisão dos juízos éticos que vêm ocorrendo 

no seio da juventude. Lipovetsky (1994) “Era do vazio”, da Ética indolor sinaliza a 
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existência de um novo modus vivendi com forte impacto não só no modo e estilo de vida, 

mas no modo de ser e pensar e ver o mundo caracterizado cada vez mais como “hiper”, 

pelos superlativos: “hiper-individualismo”, “hiper-competição”, “hiper- texto”, “hiper-

mercado”, mas também pelo “crepúsculo ou decadência do dever, da ética indolor dos 

novos tempos democráticos”. 

Para André Orizo (1991), é uma nova forma de apreender a realidade social. 

Realidade que incide, condiciona e de alguma forma determina o comportamento, modos e 

estilos de vida, maneiras de ver e valorar do sujeito em tempos de “hiper” ou “pós-

modernos”.  

O indivíduo tem novas formas de percepção, novos referenciais axiológicos e 

valorativos, bem como, novas formas de integrar-se à realidade social, participa de modo 

peculiar e distinto das diversas situações e contextos. O que caracterizaria uma nova 

“cosmovisão”, levantando novas motivações que levam a distintas escolhas de projetos de 

vida, e, no foco deste estudo, à escolha de determinada carreira universitária, como forma 

de concretizar aspirações de êxito na vida.  

Nossas indagações vão no sentido de inquirir os valores que animam e orientam as 

escolhas de carreira dos sujeitos: Aspiram a mera profissionalização para vencer no 

mercado, amealhar fortuna, fama, prestígio e status social, ou buscam concretizar um ideal 

de vida para além da dimensão meramente economicista e financeirista colocados como 

referência e exigência por uma sociedade globalizada e de mercados globais e virtuais? O 

que esperam e o que se propõem fazer para lograr e concretizar tal projeto de vida? Que 

valores orientam e guiam tais escolhas? 

Segundo Savater (2001) as mudanças são mais do ponto de vista mais psicológico do 

que estritamente moral, observa-se um certo fanatismo pelos valores jovens (juvenis) nos 

modelos contemporâneos de comportamento. Os atuais paradigmas, modelos ou ideais a 

serem imitados e alcançados têm a marca da juventude, a moda jovem, a despreocupação 

juvenil, a preocupação com o corpo, a aparência física, a estética, o esforço com a eterna 

juventude, alcançada e sustentada, mesmo com altos custos e sacrifícios, de que são 

exemplos, as dietas, saunas, academias, a busca prazerosa da vida, o viver e desfrutar a 

vida, a “dulce vita”, (expressão italiana, para exemplificar um estilo de vida sem 
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preocupação com o amanhã, com o futuro); dimensões que traduzem e representam os 

novos ideais de nossa época. 

Tais referenciais e modelos ocorrem e se explicam pela falta de outros valores 

referenciais. Com efeito, vivemos um tempo de fortes questionamentos dos valores e 

padrões tradicionais de vida postos como modelares pela sociedade adulta atual. 

Na lente de Savater (2001), a tarefa atual da escola resulta duplamente complicada; 

por uma parte, tem que se encarregar de muitos elementos de formação básica, qual seja, 

educar e desenvolver a consciência social e moral que antes era tarefa da socialização 

primária, da família.  

Por outro lado, é exigido da escola e do professor, que, além dos conteúdos 

desenvolvam outras dimensões como a formação do espírito crítico, valores e atitudes, 

disciplina, amor ao trabalho, ante a concorrência da socialização televisiva, hipnótica e 

acrítica a que estão submetidas as crianças e os jovens, que passam, via de regra, mais 

tempo na frente da televisão do que na própria escola. Sem esquecer o papel dos mass 

media na conformação do modo de ver e valorizar o mundo.  

Este novo cenário coloca o professor diante de uma contradição entre ensinar e 

incutir seu quadro de referências e valores, geralmente de cunho mais conservador, ante os 

novos valores de base e cunho mais light, isto é, tolerantes e democráticos, baseados no 

diálogo e na ponderação, valores característicos e dominantes no novo quadro cultural e 

valorativo da sociedade pós-moderna, na qual tem especial influência os modernos meios 

de comunicação (MCS), gerando a “cultura de massa”, os mass media. 

Fenômeno cultural que vem se consolidando nas últimas décadas do século XX, com 

forte influência sobre modos e estilos de vida, formas de pensar e apreender a realidade 

(cosmovisão) dos sujeitos em tempos de ultra-rápidas mudanças da civilização atual, com 

forte poder de “mentalização coletiva”, sobretudo das novas gerações, fato descrito com 

acuidade por Olabuénaga (1998). 

Juan C. Tedesco (1995) vê a socialização secundária a ser realizada, sobretudo pela 

escola, como potencialidade liberadora que abre uma socialização mais flexível e aberta do 

que a educação primária feita na família. Neste sentido sustenta, “se a responsabilidade 
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pela formação ética, pelos valores e comportamentos básicos passa a depender agora muito 

mais do que no passado de instituições e agentes secundários, por outro lado, também se 

abrem maiores possibilidades de promover concepções mais tolerantes e abertas” (p. 74). 

A missão do ensino superior consiste em “transmitir não o mero saber, mas uma 

cultura que permita compreender nossa condição e nos ajude a viver, que favoreça, ao 

mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre”. Neste sentido Kleist tem muita razão ao 

dizer que o saber não nos torna melhores nem mais felizes.  

A educação, na acepção de Morin, pode ajudar a nos tornarmos melhores, se não 

mais felizes, e nos “ensinar a assumir a parte prosaica e ver a parte poética de nossas 

vidas” (id. p. 11). A verdadeira vida, usando a expressão de Rimbaud, não está tanto nas 

necessidades utilitárias – às quais ninguém consegue escapar -, mas na plenitude de si e na 

qualidade poética da existência, “porque viver exige, de cada um, lucidez e compreensão 

ao mesmo tempo, e, mais, amplamente, a mobilização de todas as aptidões humanas”, 

autor citado por Morin (000) 

Estes autores propõem, como saída para uma situação de aparente sem alternativa, a 

volta ao ensino da filosofia, que ao contribuir para a consciência da condição humana e o 

aprendizado da vida, esta reencontraria sua grande e profunda missão. A filosofia não pode 

ser vista como uma disciplina, mas como uma força de interrogação e de reflexão dirigida 

não apenas aos conhecimentos e à condição humana, mas também aos grandes problemas 

da vida, na medida em que ela exorta à compreensão humana, tarefa fundamental da 

cultura27.  

Para Savater (2001) a educação nunca é neutra, ao contrário, inculca um sistema de 

valores próprios de uma época, procurando favorecer a formação de um tipo de homem 

frente a outros, um modelo de cidadania, de disposição para o trabalho; enfim, modos e 

estilos de vida de acordo com valores da sociedade, em especial, das classes dominantes, 

                                                 
27 Do mesmo autor, sugerimos a leitura do capítulo dedicado ao Espírito do tempo e à Cultura de massa, em 
que discute a analisa em profundidade o zeitgeist, isto é, o novo espírito, a nova cultura, enfim, os novos 
valores do homem pós-moderno. Sobre a questão da condição humana, sugerimos a leitura de David 
Harvey,(2004) intitulada A Condição humana uma profunda e cuidadosa análise das conseqüências trazidas 
pelas mudanças do capitalismo que se tornou ideologia hegemônica na atualidade e que tem por ênfase a 
centralidade do mercado sobre a dimensão e os valores humanos.  



 

 226

hegemônicas. As idéias e valores dominantes são sempre os da classe dominante, reforça 

Gramsci (1985). 

Ruiz (2000) considera a pessoa como um valor inalienável. Postula a necessidade do 

indivíduo ser tratado como um sujeito e não mero reflexo das circunstâncias e das 

determinações externas. O que conta disse, é o homem, o que ele é e tem, e, sobretudo, o 

que aspira, isto é, seu projeto de vida ideal que tem em mente realizar. 

A pergunta sobre os novos valores da juventude é, por conseguinte, uma questão 

recorrente na sociedade capitalista e materialista como a atual, marcada pela cultura e 

espírito hedonista, individualista, competitiva, de pulsão pelo êxito, cujos paradigmas são o 

sucesso e a fama. 

Na visão de Olabuénaga (1998), a juventude atual convive com uma condição de 

negação de valores e hierarquias; contexto em que todas as tendências, valores e ideais, 

formas de vida e de convivência são, igualmente, legítimas e legitimantes. Um dos 

aspectos mais significativos e emblemáticos é o fato da juventude negar a atual 

legitimidade social buscando sua auto-afirmação, não seguindo um princípio e modo único 

de viver e de ver o mundo. 

Não têm um motivo gerador que ajude a inserir a juventude atual na sociedade adulta 

que lhe sirva de guia, de referência e, sobretudo, que seja capaz de devolver-lhe o sentido 

maior de viver num mundo tecnologizado e dominado por valores mercantis gerando um 

vazio de sentido, de valores e de vida. 

Anthony Giddens (1998), alerta que a modernidade é uma cultura de riscos, o que, 

entretanto, não significa dizer que a vida moderna implique em maiores riscos para a 

juventude do que a vida de antigamente, nem tampouco que estamos diante de uma 

catástrofe mundial iminente; - o que de qualquer modo também não está totalmente 

descartado, ante os recentes acontecimentos, como o atentado de 11 de setembro nos EUA, 

(2002) contra as torres gêmeas do “World Traiding Center”, os horrores da guerra EUA x 

Iraque (2004) o fenômeno das “Ondas gigantes”com mais de 300 mil mortos; os atentados 

de Madrid, 11 de março de 2004, etc.  
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As guerras tal como ocorrem, estão colocando em risco a humanidade toda, haja 

vista que existem as armas nucleares, e, inclusive o conhecimento necessário para fabricá-

las, bem como, a ciência e a tecnologia continuam buscando criar novos armamentos, o 

que implica, a possibilidade efetiva de destruição massiva. 

Afora as armas e as guerras, persiste a ameaça de destruição do meio ambiente 

comprometendo a vida no planeta terra. E também, neste sentido, estamos sob o impacto 

de desastres ecológicos, como o ocorrido na Costa Atlântica da Galícia, Espanha, em 

(2001), apenas para citar e ilustrar o frágil cenário em que é dado viver às novas gerações. 

Os paradoxos não param por aí a desafiar e a conclamar os homens a redefinir 

valores capaz de recolocar a vida humana como referência maior em lugar do atual 

mercado global. De fato, podemos, sem medo de exageros, concluir que o mundo que é 

dado, aos jovens viverem, é, em alguns aspectos profundos muito diferentes do que 

viveram os homens em períodos anteriores.  

Os jovens também vivem um novo contexto e cenário de informação global e em 

tempo virtual. Trata-se de um novo tempo, “pós-tradicional”da modernidade, ao mesmo 

tempo, fragmentado e disperso. É neste ambiente que podemos encontrar explicações para 

os novos valores que como guias e critérios, orientam e direcionam os jovens a tomada de 

decisões e fazerem suas escolhas vitais, num ambiente de “crise”e de contra-valores.  

Como bem expressa Lipovetsky (1994), à medida que a tradição perde seu império e 

a vida diária se instaura, em função da inter-relação dialética entre o local e o universal, os 

indivíduos se vêem forçados a eleger estilos de vida entre uma diversidade de opções.  

O conceito e significado de “estilos de vida” têm a haver também com as diferentes 

possibilidades de realização do indivíduo. As instituições modernas, ao mesmo tempo em 

que oferecem novas possibilidades de emancipação, criam também mais mecanismos de 

supressão e de exclusão. A modernidade, contudo, não elimina as diferenças, a exclusão e 

a marginalização, ao contrário, às acentua. 

Há também uma nova percepção de tempo de espaço. O aqui e agora, adquirem novo 

sentido. Há que se viver o tempo presente em detrimento do tempo futuro, o que explica, 

em parte, as opções dos jovens com relação ao gastar ou investir; entre o viver o presente 
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ou economizar para o ter uma vida mais tranqüila no futuro, com clara opção pela primeira 

alternativa, ou seja, gastar e consumir.  

Diferenças atitudes versus distintas classes sociais 

Olabuénaga também observa diferenças de atitudes entre distintas classes sociais. Os 

jovens de camadas mais abonadas demonstram menos preocupação com o emprego, por 

que têm melhores perspectivas de vida, de futuro. Demonstram maior confiança e 

otimismo com relação ao futuro. Enquanto, os jovens/estudantes oriundos de camadas 

sociais mais pobres, têm outras preocupações, mais ligadas ao dia a dia, com a 

sobrevivência, e por isso demonstram ideais menos altruístas do que os jovens colegas 

mais ricos. 

Ante o quadro que vimos configurando, é fácil perceber que não constitui tarefa fácil 

entender e explicar motivos de escolhas de carreira e o projeto de vida ideal que os jovens 

têm em mente concretizar com os estudos que realizam, pois, isto implica redesenhar o 

papel e os objetivos mesmo da universidade. Morin (2000:155) percebe que ademais, “a 

juventude está profundamente desmoralizada pelo tédio burocrático que emana da 

sociedade adulta e pela inconsistência e hipocrisia dos valores estabelecidos; que ela 

experimenta de modo extremamente vivo a grande questão do sentido da existência 

humana”. 

Os antigos valores, as grandes transcendências são preteridas, quando não banidas 

por um devenir acelerado; o indivíduo agarra-se à grande justificação da vida presente, do 

desfrutar e realizar-se (p.175).  

Segundo ele, os homens sofrem em seu próprio ser os processos de objetivação, mas 

ao mesmo tempo, subjetivizam sua vida pessoal, individualizando-se mais; enquanto, os 

objetos tornam-se coisas, utensílios, instrumentos, mas ao mesmo tempo ficam 

impregnados de valores subjetivos, afetivos, estéticos” (idem, p.173). 

No contexto em que grandes organizações ignoram e esmagam o homem concreto, é 

no consumo, no lazer, na vida privada que este pode encontrar ou reencontrar interesse, 

competência e prazer. Vivemos, assim, o tempo em que abrem as possibilidades de 
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consumo e de lazer, mas em que o “indivíduo privado procurará consumir sua própria 

vida” (idem, p.175).  

O indivíduo que quer “consumir”sua própria vida, tende a valorizar o presente, mas 

fica, ao mesmo tempo, cada vez mais privado do passado e do futuro; agarra-se, “à grande 

justificação da vida presente”. O homem consumidor não é apenas o homem que consome 

cada vez mais, é também o indivíduo que se desinteressa pelo investimento, pelo amanhã, 

pelo futuro. 

A cultura de massa dá sua contribuição, na medida em que orienta os estímulos para 

a subjetividade do indivíduo privado na busca de suas próprias satisfações. Como diz 

Kostas Axelos (apud MorIn:172), a afirmação da objetividade técnica corresponde a 

afirmação do homem-sujeito. Uma civilização que reduz tudo objeto, ao fazê-lo aumenta 

necessariamente a parte subjetiva daqueles que dominam, que se apropriam ou consomem 

os objetos. Paradoxalmente, quanto mais o mundo se torna objetivo, mais o homem se 

torna subjetivo num universo tecnicizado . Os homens sofrem em seu próprio ser os 

processos de objetivação, mas ao mesmo tempo, subjetivizam sua vida pessoal 

individualizando-se mais.  

Essa aparente contradição se explica na medida em que: técnica, indústria e 

capitalismo levam em si uma civilização realista, que inscreve os grandes ímpetos 

subjetivos na busca terrestre, orientando o afluxo subjetivo sobre o indivíduo (p.173). 

Segundo Morin, o individualismo pós atual é herdeiro do individualismo pequeno-

burguês, mas as determinações técnicas-industriais-capitalistas-consumidores, como o 

dinamismo próprio da cultura de massa, inocularam-lhe aditivos, refizeram-no e 

revitalizaram-no num movimento próprio do desenvolvimento da espécie humana que é a 

juvenilização. 

O novo individualismo diferencia-se do hedonismo clássico voltado unicamente ao 

gozo do instante, ignorando a pressão de uma civilização do presente, que ao mesmo 

tempo em que incorpora o individualismo burguês; integra-o, transformando-o. Na medida, 

porém, em que as grandes organizações modernas ignoram ou esmagam o homem 
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concreto, é no consumo, no lazer, na vida privada que este pode encontrar ou reencontrar 

interesse, competência e prazer. 

Emoldura-se, dessa forma, um novo cenário, uma nova cultura, novas referências 

valorativas como expressões do individualismo, do consumo, do lazer e do prazer 

(hedonismo), da competência, da vida privada, da subjetividade. Vai-se gestando um novo 

caldo cultural e social em que o capitalismo é o grande agente da libidinagem moderna, 

conferindo maior importância, ao lucro, ao consumo, ao dinheiro, ao poder, a fama e ao 

sucesso do que aos valores antropocêntricos e humanistas. 

O indivíduo, vive sob o impacto destas mudanças de paradigmas em curso na 

sociedade moderna e/ou pós-moderna, onde, o que vale é ter sempre mais, ser um 

“winner”, um vencedor, acumular fortuna, ser rico, alcançando fama e sucesso. Tempo em 

que o homem deixou de ser o centro de referência e, no qual, a felicidade se identifica com 

consumismo; o que vem gerando, como conseqüência, vazio existencial. 

Qual a contribuição da filosofia neste contexto de tensões e condições que marca o 

mundo adulto e deixa os jovens sem referenciais seguros? 

Segundo Savater (1999) 

Quizá la extraña tarea de la filosofía sea cuestionar de vez en cuando 
nuestras creencias (de ahí la desazón que nos causan a menudo las 
preguntas filosóficas!) y tratar de sustituirlas por ideas argumentalmente 
sostenidas. Por eso Aristóteles dijo que el comienzo de la filosofía es el 
asombro, es decir la capacidad de maravillarnos ante lo que todos a 
nuestro alrededor consideran obvio y seguro (SAVATER, 1999:55). 

A filosofia com efeito não nos brinda com soluções senão com novos 

questionamentos. A propósito da filosofia, Savater nos brinda com a seguinte colocação: 

Las respuestas filosóficas no solucionan las preguntas de lo real [...] sino 
que más bien cultivan la pregunta, resaltan lo esencial de ese preguntar y 
nos ayudan a seguir preguntandonos, a preguntar cada vez mejor, a 
humanizarnos en la convivencia con la interrogación. Porque, qué es el 
hombre sino el animal que pregunta e que seguirá preguntando mas allá de 
cualquier respuesta imaginable? (Idem.p.22).  

O cenário que vimos descrevendo: modernidade, capitalismo, individualismo, 

“crise”e ou morte dos valores, continua a nos desafiar e nos coloca novas indagações e 
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questionamentos sobre quais são, efetivamente, os ideais, crenças, metas e objetivos de 

vida dos indivíduos nestes tempos caracterizados por (Lipovetsztky, 1994), de decadência 

do dever, de  “Era do Vazio (existencial), e do Império do Efêmero”?  

Na lente do autor,  

é uma ética laica ou universalista, a dos direitos do indivíduo, que 
constitui o padrão moral e o fundamento último dos tempos modernos 
[...] encarnando como novo valor absoluto: o indivíduo humano. É na 
visão de uma sociedade organizada em conformidade com os princípios 
de uma ética exclusivamente humana-racional que reside o salto histórico 
da modernidade, onde o indivíduo se torna o referencial mais importante. 
(LIPOVETSKY, 1994:28-29) 

Os valores de autonomia individualista, o hedonismo do consumo de massas, a que 

se vieram juntar, mais recentemente, a concorrência econômica, a competição e as novas 

exigências da organização do trabalho, operaram conjuntamente para criar uma cultura 

onde a “performance”individual está na berlinda e os deveres cedem lugar a novos valores. 

Passamos da moral “solidarista” do trabalho para a ética pós-moralista da excelência, 

do desafio permanente, da eficácia, do sempre mais, sempre melhor, pela exigência do 

vencer, de “ser o melhor”. Vencer tornou-se o fim supremo, é preciso ganhar por ganhar. 

Sob a máscara dos valores impõe-se a lógica do poder e da ética da excelência. 

Vivemos a época em que ressurge e se revitaliza a consciência profissional a partir 

porém, de bases utilitaristas, do desejo pessoal de ser bem sucedido, de se sentir orgulhoso 

de progredir, de encontrar um novo sentido para o que se faz. Trata-se da realização 

individual com o alargamento da esfera privada à esfera profissional.  

A nova fronteira do individualismo passa a ser a qualidade do trabalho e o 

reconhecimento do mérito individual, “a estimulação de si próprio até aos limites” (p.208) 

Tudo isto, sob a sagração do mercado. 

Constata-se também a irrupção dos valores a da gestão, que não deixa de levantar 

múltiplas questões de ética e de eficácia. Daí o caráter parcialmente “manipulatório” da 

gestão pelos valore. Em princípio, diz Lipovetzky, os ideais estão em primeiro lugar, mas 

na realidade, a aposta é na eficácia, via motivação e adesão pessoal, onde novos valores de 

realização e de autonomia pessoal são constitutivos. 
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Não se pode perder de vista, contudo, as novas contradições em curso no campo dos 

valores, “onde se prega mais independência, mas também se gera mais ansiedade, mais 

iniciativa, maior exigência, maior valorização das diferenças, mas também maior 

imperativo concorrencial, mais individualismo” (idem, p. 315-16). 

Deve-se registrar, porém que o reino pós-moderno do indivíduo não se esgota na 

busca da classificação competitiva de uns em relação aos outros, no heroísmo do vencedor 

e da auto-construção de si próprio; ele é inseparável de uma procura acrescida de qualidade 

de vida e de consideração individual. O desejo de reconhecimento social e moral não é, em 

nada, obra das sociedades contemporâneas, o individualismo moderno não o inventa, ao 

contrário, estende-o a novos domínios, como evoca novas formas e relações de trabalho e 

de vida  

A propósito do questionamento dos atuais valores, disse Savater (1996:50): “o que 

resulta autenticamente valioso nos valores, é seu eterno estado crítico, a estimulante chama 

que mantém aberto entre o que se consegue e o que se merece, entre o que é e o que 

gostaríamos que fosse”.  

Para Anthony Giddens (1998) é preciso ter presente que viver no universo da 

modernidade recente significa viver no meio de mudanças e riscos. A modernidade, 

afirma, não atua em condições de certeza progressiva senão da dúvida metódica. A 

modernidade se apresenta como um tempo de riscos e de dúvidas. 

al forjar sus identidades propias, y sin que importe el carácter local de sus 
circunstancias específicas de acción, los individuos intervienen en las 
influencias sociales, cuyas consecuencias e implicaciones son de carácter 
universal, y las fomentan de manera directa (GIDDENS, 1998:10).  

Ainda de acordo com Giddens (1998:105-6): 

La modernidad coloca al individuo frente a una compleja diversidad de 
elecciones y, al carecer de carácter fundacional, ofrece al mismo tiempo 
poca ayuda en cuanto a qué opción se habrá de escoger. De ello pueden 
derivar varias consecuencias. Una delas se refiere a la primacía del estilo 
de vida (y su inevitabilidad para el agente individual). 

Neste sentido explica; 

La modernidad reciente se caracteriza por un escepticismo generalizado 
respecto a las razones providenciales ligado al reconocimiento de que la 
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ciencia y la tecnología tinen un doble filo y crean nuevos parámetros de 
riesgo y peligro, al tiempo que ofrecen posibilidades beneficiosas para la 
humanidad” (idem, p. 43). 

Um dos traços característicos da nova era, além do ceticismo generalizado, é a 

consciência de que a ciência e a tecnologia não têm respostas aos problemas gerados pela 

vida moderna. A modernidade, é uma época de paradoxos, de surgimento de novos 

referenciais. 

Um dos traços distintivos da modernidade, observa por Giddens, reside numa 

crescente interconexão entre os “extremos”da “extensionalidade e da intencionalidade: as 

influências universalizadoras, de um lado, e as disposições pessoais, de outro” (Giddens, 

1998:Introdução)  

A vida moderna caracteriza-se, também pelos processos profundos de reorganização 

do tempo e do espaço, ligados a mecanismos que Gildens designa por “desenclave”; de  

desencaixe e de re-encaixe; termos entendidos como forças que liberam as relações sociais 

de sua fixação à circunstâncias locais específicas, ampliando-as para grandes distâncias 

“espaço-temporais” (p.10-11) 

Muda a percepção de espaço e tempo. As certezas são substituídas pela dúvida e pela 

incerteza, quando não do risco e da insegurança, Giddens se vale de uma metáfora 

caracterizar os paradoxos e contradições de nossa época, caracterizada como pós-

modernidade em que a segurança das tradições e costumes não foram substituídas por 

novas certezas, ao contrário, como disse o poeta José Guimarães, “Todos possuem a 

incerteza do que afirmam” . Devido à singularidade da análise do autor, transcrevemos na 

íntegra o seguinte excerto que encontramos em Giddens (1998) 

es un orden pos tradicional en el que, no obstante, la seguridad de 
tradiciones y costumbres no ha sido sustituida por la certidumbre del 
conocimiento racional. La duda, un rasgo que impregna la razón crítica 
moderna, penetra en la vida de cada día y en la conciencia filosófica y 
constituye un aspecto existencial del mundo social contemporáneo. La 
modernidad institucionaliza la duda radical y recalca que todo 
conocimiento adopta la forma de hipótesis, de afirmaciones que pueden 
muy bien ser ciertas, pero que en principio son siempre susceptibles de 
revisión y pueden ser abandonadas en algún momento (p. 11). 
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Na interpretação de Imbert (2002:67)), o capitalismo pós-industrial impeliu o 

processo de desterritorialização ao ponto de esvaziar a cena dos valores e finalidades 

herdadas; resultando em “crise”e uma “desestruturação”dos valores sociais e humanos.  

Como observa C. Castoriadis, (1984) citado por Imbert: “Nos dias de hoje, normas e 

valores se desagregam e entram em colapso. Os modelos propostos, quando existem, são 

ocos e irrelevantes. Registra, então, não o papel dos “mas media”, da mídia, da televisão e 

da publicidade que apresentam, difundem e incutem modelos de “sucesso”que funcionam 

exteriormente; mas que não são suscetíveis de valorização e jamais conseguirão responder 

à pergunta: o que vou ser na vida, e o que devo fazer?” (p.67)28. 

Para Lyotard a época pós-moderna, caracteriza-se pelo desaparecimento do grande 

herói, dos grandes perigos e do grande objetivo. Os antigos pólos de atração fornecidos 

pelos Estados-nações, pelos partidos, pelas profissões, pelas instituições e pelas tradições 

históricas perdem seu atrativo e seu poder de influência. 

A confusão das referências, seu emaranhamento, contribuiu para uma espécie de 

improvisação na construção identitária dos indivíduos. O advento da “cultura narcísica”, 

cuja descrição nos é oferecida por Christopher Lasch29; por Gilles Lipovetsky, (1995) “a 

relação do eu, do indivíduo, suplanta a relação do outro”e o auto-conhecimento leva 

vantagem sobre a reciprocidade e a solidariedade. 

Os valores não desaparecem porque não se cumprem as melhores aspirações, senão 

pelo esquecimento da aspiração mesma. O lamento em torno da “crise”ou “morte”dos 

valores indica que estão vivos e ativos. O que realmente seria inquietante se algum dia se 

chegasse a crer que os valores já estivessem estabelecidos e reconhecidos de modo 

definitivo, imunes ao cambio, às mudanças. 

A seguir destacamos a contribuição de alguns autores que tornaremos com apoio 

para explicar a surgência de novos valores na sociedade atual e seu impacto no modo de 

ser e aspirações da juventude. 

                                                 
28 C. Castoriadis, “Psychanalyse et société, II”, artigo publicado em Synapse, nº 1, janeiro de 1984, retomado 
em Domaines de l’hombre, les carrefours du labyrinthe, II, Paris, Ed. du Seuil, p. 92. 
29 C. Lasch, Le complexe de narcisse (1979), Paris, Robert Laffont, 1981.  
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Bolívar (1995:75) nos alerta, de cara, que o conceito de valor e valores têm um duplo 

significado, dependendo do ângulo segundo o qual é tratado: filosófico-moral e 

psicológico-atitudinal. Num sentido moral, mais objetivo, aponta Bolívar, “faz referência 

àquilo que - por razões justificáveis – merece ser apreciado, como formas desejáveis de 

comportamento ou de vida. Numa perspectiva psicológica, mais individual, os valores são 

marcos preferenciais que orientam e integram socialmente o indivíduo no mundo, nas suas 

atitudes e condutas”.  

Bolivar associa valores aos projetos de vida. 

pueden tener una fundamentación y origen subjetivo (afectivo-
emocional; son asimilables – en este caso – a las actitudes), social 
(modos de comportamiento social o culturalmente establecidos), o – en 
un estadio superior – trascender dichos condicionamientos, para 
configurar-se en proyectos ideales de vida o principios morales. 

Esta abordagem no entanto, não é isenta de certa confusão; enquanto, os valores 

morais são considerados metas em si mesmas valiosas, com um certo fundamento objetivo 

e social, que podem ser justificados em função de critérios morais ou padrões sociais 

aceitos; psicologicamente – pelo contrário – tendem a converter-se em “valorizações”: 

expressão subjetiva de determinadas crenças, atitudes ou preferências. 

As valorizações são tidas como uma expressão subjetiva de sentimentos do que se 

gosta ou do que se reprova, enquanto, os valores não estão sujeitos ao arbítrio individual, 

caso contrário teria pouco sentido o seu ensino e a sua aprendizagem.  

Para além dos gostos ou das valorizações individuais, existem valores morais que 

não são meramente relativos (por exemplo, justiça, igualdade, liberdade, etc.), nem 

puramente subjetivos (objeto de uma mera opinião) com os quais nos identificamos 

coletivamente e que devem valer para todos. O que leva a inferir que nem todos os valores 

(assim como as atitudes correspondentes), são morais, há valores econômicos, 

tecnológicos, estéticos e educativos, etc.  

No fundo nessa discussão, observa-se, a reprodução de uma controvérsia clássica, 

herdada dos gregos, entre subjetivismo, que, em última instância, tem seu fundamento no 

sujeito, sendo uma construção do mesmo; e o objetivismo; segunda esta concepção, valor e 
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valorização são coisas distintas, porque os valores têm um fundamento independente do 

sujeito e os intentos de mediação entre o relativismo e o universalismo moral.  

Para Vázquez (2002:138), tratar de valores é ter presente que necessariamente certas 

propriedades ou dimensões como utilidade, bondade, beleza, justiça, etc. O objeto valioso, 

contudo, não pode existir sem certa relação com um sujeito, nem independentemente das 

propriedades naturais, sensíveis e físicas que o sustentam. O que vale dizer que algo vale 

não como objeto em si, mas para o homem.  

Os valores existem para um sujeito, entendido não no sentido de mero indivíduo, mas 

de ser social; exigem também um suporte material, sem o qual não teriam sentido.  

É o homem – como ser histórico-social e com a sua atividade prática – 
que cria os valores e os bens nos quais se encarnam, independentemente 
dos quais só existem como projetos ou objetos ideais. Os valores são, 
pois, criações humanas, e só existem e se realizam no homem e pelo 
homem (VÁZQUEZ, 2002:146). 

Os valore, possuem uma objetividade especial que os distingue da objetividade 

natural ou física dos objetos que existem ou podem existir independentemente do ação do 

homem, com anterioridade à – ou à margem da – sociedade. A objetividade dos valores 

não é, portanto, nem a das idéias platônicas (seres ideais), nem a dos objetos físicos (seres 

reais, sensíveis). Trata-se, segundo Vázquez “de uma objetividade especial – humana, 

social -, que não se pode reduzir ao ato psíquico de um sujeito individual nem tampouco às 

propriedades naturais de um objeto real. Uma objetividade que transcende o limite de um 

indivíduo ou de um grupo social determinado, mas que não ultrapassa o âmbito do homem 

como ser histórico-social” (p. 147).  

Os valores em suma não existem por si independentemente dos objetos reais, nem 

tampouco independentemente da relação com o sujeito, o homem social. Eles “existem 

objetivamente, isto é, com uma objetividade social. Os valores, “existem unicamente em 

um mundo social; isto é, pelo homem e para o homem” (id.p.147).  

O indivíduo não pode ser visto ou considerado de forma isolado mas integrado num 

contexto e numa determinada sociedade com tudo que isto significa, sobretudo, para as 

referências valorativas do sujeito. Se os valores só existem em relação ao sujeito, este deve 

ser considerado na sua totalidade, enquanto indivíduo pertencente à um grupo social, 
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inserido num contexto social, e do qual sofre influências, não como ser passivo, mas como 

sujeito, agente, ator social.  

Embora o valor econômico possua um conteúdo distinto dos demais valores – como 

o estético, o político, o jurídico ou o moral, a sua análise se revela muito fecunda quando 

se trata de esclarecer a essência do valor em geral, evidenciando sua significação social, 

humana, que permite responder com firmeza à questão básica sobre a objetividade ou 

subjetividade dos valores. 

É mister ter presente, também que o valor não existe em si, mas somente em relação 

com o sujeito – o homem social – sem o qual tal objeto não existiria, nem potencial nem 

efetivamente, como objeto de valor. Contudo, nem o objetivismo nem o subjetivismo 

conseguem explicar satisfatoriamente o modo de ser dos valores, haja visto que os valores 

não se reduzem às vivências do sujeito que avalia, como tampouco existem por si, como 

um mundo de objetos independentes cujo valor é determinado exclusivamente por suas 

propriedades naturais e objetivas, apesar de exigirem um suporte material, sensível, sem o 

qual perdem substância e sentido. 

2.28 Em busca da relação: valores e felicidade 

O fundamento dos valores encontram paralelo com o que disse Aristóteles (1992) 

sobre a felicidade e a virtude, observando que alguns incluem também a prosperidade 

exterior. a nobreza de nascimento, uma boa descendência, com a fortuna e a beleza. 

A tese de que a felicidade é o único bom, ou o sumo bem, foi sustentada repetidas 

vezes ao longo da história do pensamento ético. Para Aristóteles, a felicidade é o mais alto 

dos bens e que todos os homens aspiram à felicidade (eudaimonia, em grego). Apesar dos 

limites classistas da sua concepção, enfatiza que o estado de felicidade exige certas 

condições concretas – determinada situação econômica e liberdade pessoal – sem as quais 

a mesma seria impossível. 

Aristóteles reflete a mentalidade e a realidade social da sua época. Considera que a 

felicidade está ao alcance somente de uma parte privilegiada da sociedade, da qual estavam 

excluídos não somente os escravos, mas também as mulheres. Tal visão, em larga escala 

ainda não foi superada no contexto da realidade latino americana que continua excluindo a 
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maioria de sua população do bens elementares, negando-lhes o direitos básicos de uma 

vida minimamente digna.  

Este modo aristotélico de abordar o problema da moral, da ética e da felicidade, não 

só não perdeu força em nossos dias, mas até se reforçou. Precisamos, com efeito, 

considerar os nexos entre felicidade e as relações sociais que contribuem para forjar dela 

uma imagem que os indivíduos assimilam. Assim, por exemplo, numa sociedade na qual 

domina a propriedade privada e na qual o homem vale, antes de tudo, não pelo que é, mas 

pelo que possui, a felicidade se resume na posse de bens materiais e, particularmente, na 

aquisição daquilo que tem o poder de adquirir todos os objetos e de emprestar a seu 

possuidor um verdadeiro ser, ou seja: o dinheiro. Num sociedade assim constituída, a 

felicidade se resume, portanto, na satisfação do “espírito de posse”, na propriedade do 

dinheiro. 

Assim como a felicidade, os valores não podem ser concebidos como algo abstrato, 

alheio a determinadas condições sociais. Segundo Vázquez (2002), “não se pode 

considerar como adequada à natureza humana em geral – a felicidade que se reduz às 

tendências egoístas do indivíduo moderno ou ao seu “espírito de posse” (p.160). 

Numa sociedade na qual não vigore o princípio da propriedade privada nem a 

onipotência do dinheiro, e na qual o destino pessoal não se possa conceber separado da 

comunidade, os homens terão de buscar outro tipo de valor e da felicidade. 

O indivíduo, enquanto ser social, faz parte de diversos grupos sociais. Esta multidão 

de grupos sociais (família, Estado, Nação), aos quais o indivíduo pertence está ligado por 

vínculos diversos, influencia de maneira diferente a realização do indivíduo, criando 

condições especificas para o seu comportamento. Em outro momento deste trabalho, 

iremos nos deter na consideração das características da função desempenhada por alguns 

grupos ou instâncias sociais: a família, a escola e as classes sociais. 

Negar a validade da ética, seria negar a nós próprios, como sujeitos já não civis, mas 

civilizados. A ética é fundamentalmente uma reflexão sobre a moral, ou as moralidades. A 

ética assinala Nagel (1996) é uma empresa teórica e não a simples descrição de 

comportamentos, (apud Savater, p. 133). Hoje, exige-se- homens capazes de um ângulo de 
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visão muito mais amplo, e ao mesmo tempo, de um enfoque dos problemas em 

profundidade, além de novos progressos que transgridam as fronteiras históricas das 

disciplinas”. 

Paradoxalmente, são as ciências humanas que, no momento atual, oferecem a mais 

fraca contribuição ao estudo da condição humana, precisamente porque estão desligadas, 

fragmentadas e compartimentadas. Essa situação esconde inteiramente a relação 

indivíduo/espécie/sociedade, e esconde assim o próprio ser humano. Neste sentido, seria 

preciso conceber uma ciência antropos social religada, que concebesse a humanidade em 

sua unidade antropológica e em suas diversidades individuais e culturais” (MORIN 

2000:41). 

Enquanto conhecimento científico, a ética deve aspirar à racionalidade e objetividade 

mais completas e, ao mesmo tempo, proporcionar conhecimentos sistemáticos, metódicos 

e, no limite do possível, comprováveis.  

2.29 Valores, atitudes e as escolhas humanas 

Discutir e compreender o papel e a relação dos valores com atitudes e o agir ou as 

escolhas humanas e o tema deste item. Serrano (1988), voltando sua lente para o mundo e 

o campo dos valores da atual juventude afirma,  

La época que les ha tocado vivir no les permite asumir los valores de sus 
padres como propios y carecen de otros que los sustituyan. El problema 
es su propia identidad y el fantasma del paro laboral que afecta a este 
grupo fuertemente y condiciona su visión del mundo (apud Pozuelo, 
1999, p. 168). 

Donoso (1994:485) define o valor como “todo critério que guia e orienta a ação, 

representando uma preferência importante para a vida de um sujeito tendo sido escolhido 

livremente”. Segundo Guitart (1993:72), “não se pode tratar conteúdos de valores, 

condutas e atitudes, de forma isolada, senão que dada sua própria natureza e suas 

interconexões devem considerar-se conjuntamente”. 

Serrano (1998), como temos visto anteriormente, destaca a importância do estudo 

dos valores e atitudes para conhecer e intervir sobre os grupos humanos que integram a 

sociedade. Enquanto, Orizo 1991 discute a questão dos valores desde uma perspectiva mais 
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social. Os indivíduos são sujeitos, atores sociais. Os valores efletem a sociedade da qual 

fazem parte e na qual vivem. Os indivíduos, porém, se integram em novas e distintas 

relações sociais, instauram novas solidariedades, cultivam novos valores e buscam novas 

formas de vida, de realização, de êxito. 

Os valores são acima de tudo, princípios-guia que atuam como marcos preferenciais 

de orientação do sujeito no mundo e em sua relação com os demais. Enquanto, as atitudes, 

são como fatores que intervém numa ação, uma predisposição comportamental adquirida 

voltada a um objeto ou situação. Os valores ocupam um lugar mais central e de ordem 

superior que as atitudes e são mais difíceis de cambiar, de mudar do que as atitudes, devido 

sua relativa maior estabilidade. 

O que Martinez (1984:13) passa a explicar; segundo ele, 

No sólo cuenta la relación de los valores con la permanencia de 
estructuras sociales y el interés de éstas en conservarlos mediante 
mecanismos de presión social; también influye el hecho de que el sistema 
de valores contribuye en buena medida a posibilitar la conciencia de la 
propia identidad. 

Os valores têm uma dupla referência: por um lado, ajudam na permanência das 

estruturas sociais, e de outro, contribuem para a conformação da consciência e da 

identidade de alguém. Rovira (1993:13) refoça esta tese dizendo que os valores juntamente 

com as atitudes e as normas constituem critérios de orientação e “maneiras de ser” de 

alguém.  

Os valores considerados como qualidades da realidade aparecem unicamente quando 

em uma situação concreta se estabelece uma relação entre o sujeito que valora e a realidade 

valorada. Neste sentido os valores não existem por si mesmos. Não são realidades 

essenciais nem coisas reais nem tampouco vivenciais: os valores “não são, senão que 

valem”, e alem na medida que se encarnam na realidade física ou humana como 

propriedades valiosas destas realidades. 

Dito desta forma, podemos dizer que os valores se definem e diferenciam das 

atitudes em termos de nível das crenças que os compõem. Enquanto os valores se referem à 

crenças prescritivas que transcendem os objetos e situações específicas, as atitudes se 
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focalizam em objetos, pessoas concretas. Estas definições prévias, precisam ser 

aprofundadas, e é o que nos propomos neste capítulo.  

Os valores são criações humanas, só existem em um mundo social; isto é, pelo 

homem e para o homem. Fica claro que os valores têm sentido na media em que se 

referem ao homem enquanto sujeito social historicamente situado. Têm uma relativa 

permanência. Não são algo imutável. Nunca estarão definitivamente dados, ao contrário, 

são mutantes. Talvez, aí resida seu caráter de permanente “crise”; neste sentido, sempre 

têm constituído o problema principal com que se defrontam as pessoas. 

Esta preocupação já estava presente nas investigações de Aristóteles (1972), ao 

afirmar que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem e que este é naturalmente o “sumo 

bem”? O filósofo teve o mérito de chamar atenção para a finalidade e/ou causalidade da 

ação e da escolha humana. Toda a ação e toda escolha tem em vista um bem. Tal bem será, 

na visão deste autor, o “sumo bem”, a felicidade. E pergunta, porventura, não terá seu 

conhecimento grande influência sobre nossas vidas?  

A referências em Aristóteles consideramos fundamentais não apenas para subsidiar, 

mas para fundamentar sob o ponto de vista da filosofia e dos princípios da ética, a 

discussão dum tema polêmico e polissêmico como valores e sua implicação conseqüente 

sobre as atitudes e as condutas e o agir humano, vale dizer, o ato de escolha humana. 

Bolívar (1993), contudo, alerta que não basta o conhecimento, a explicação cognitiva 

sobre valores. Há que se ter disposição, isto é, atitudes correspondentes que se 

transformam em ações, opções e escolhas de acordo com as convicções, crenças ou valores 

do sujeito. 

De acordo com Martinez (1984:9), ainda que o tema dos valores humanos e a 

consideração de sua importância na hora de buscar determinantes cognitivos do 

comportamento tenha tido historicamente, desde o começo do século XX, um espaço na 

Psicologia Geral e Social, foi somente nos finais da década de 60 que a temática dos 

valores passou a ter importância e consideração especial. 

Porém, foram as investigações de Milton Rokeach e seus colaboradores, que criaram 

uma perspectiva que possibilitou não somente o estudo científico dos valores, como sua 
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inserção teórica no âmbito da Psicologia Social Cognitivista, mostrando, ao mesmo tempo 

também, a relação dos valores com as atitudes e a conduta. 

A temática dos valores, como observa Levitin (1973), foi freqüentemente esquecida 

pela Psicologia Social, pelo fato de esta estar centrada e polarizada em torno dos 

problemas colocados pelas atitudes. Paulatinamente, contudo, esta discussão foi se 

convertendo em assunto cotidiano de antropólogos e sociólogos.  

Rokeach (1979), observa que várias das limitações a que tem chegado as 

investigações sobre atitudes podem superar-se a partir da teorização dos valores humanos. 

O autor percebeu, que durante muito tempo a Psicologia vinha ignorando o papel que 

podiam jogar os valores, assim como, desconsiderava a distinção conceitual e operativa 

que com os sistemas atitudinais podiam revelar-se. Segundo ele, os estudos de Psicologia 

limitavam-se em definir o caráter globalizador dos valores. 

Distinta perspectiva foi utilizada por Morris (1956) ao considerar os valores desde a 

forma de vida que o sujeito elege como mais desejável, incluindo na análise fatorial, 

componentes, entre outros, o autocontrole, a preocupação com os outros e auto-satisfação.  

Com relação à distintas caracterizações e classificações dos valores, destacamos os 

trabalhos de Rokeach, por esta ter merecido especial atenção desde seu enunciado 

convertendo-se na mais universalmente aceita. O autor classifica os valores em 

instrumentais ou finais, em função de sua referência a modos de conduta ou estados 

últimos de existência respectivamente, estabelecendo assim um critério de diferenciação 

operativa entre ambos os tipos de valores. O que permite uma maior precisão na hora de 

estabelecer as relações (pertinentes) dos valores com o comportamento.  

Registra-se também que foi Rokeach, quem por primeiro mencionou níveis supra-

individuais de análises e falou de “grupos de valores”, de “organização de valores”. Outra 

vantagem desta classificação refere-se ao número global de valores básicos estabelecidos 

ser bastante reduzida, do que resulta outra razão de sua operatividade. Enquanto os valores 

terminais somam 18, os instrumentais podem chegar a 50 ou 60 no máximo. No entanto, é 

preciso relativizar tais números em razão dos determinantes culturais, alerta Martinez. A 

classificação e seleção de valores será objeto de análise em outra parte deste capítulo. 
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Com relação à função dos valores e seus sistemas, pode-se observar dois caminhos 

de aproximação: uma primeira atribui aos valores o caráter de vias de ação, e de tomada de 

decisões de conflitos; enquanto, a segunda, enfatiza as funções motivacionais, ao ver nelas 

expressões de necessidades humanas. 

Autores, vinculados, em maior ou menor grau, à Psicologia de Gestalt, também 

conhecida por gestaltiana, tem destacado a importância da função do conhecimento, para o 

perfeito entendimento da problemática dos valores, por entender que eles expressam 

necessidades que têm os sujeitos de dotar-se de uma organização cognitiva boa, clara e 

consistente. 

O Rokeach (1973) assinala ainda três diferenças básicas entre valores e normas 

sociais; enquanto, os valores podem referir-se a modos de conduta ou estados finais de 

existência, as normas se referem exclusivamente a padrões de comportamentos; já os 

valores transcendem as situações específicas, situando-se à um nível relativamente geral e 

abstrato, o que não ocorre com a norma; por fim, os valores têm um caráter mais pessoal e 

interno que as normas. 

O autor inclui dentro dos conteúdos atitudinais tudo que faz referência aos mesmos. 

De tal sorte, que não podem ser tratados de maneira isolada, pois, dada sua própria 

natureza e suas interconexões devem ser considerados conjuntamente. 

Parece-nos que tais estudos, se aplicam perfeitamente ao projeto de formação 

universitário, na medida em enfatizam a necessidade de estabelecer com clareza quais 

atitudes se pretende alcançar, desde que o aluno se envolva efetivamente com ela. 

Em outras palavras, um currículo de valores e atitudes deve ser coerente com o 

projeto educativo da universidade, assim como, é necessário manter uma reflexão 

constante à nível institucional e, individual com o professorado. 

2.29.1 A contribuição da psicologia para o estudo dos valores, 

necessidades, interesses e ideologia 

Alguns psicólogos Maslow (1964), French y Kahn (1962) defendem certa 

eqüivalência entre valores e necessidades:  
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los valores son características especificamente humanas por cuanto 
suponen representaciones cognitivas, lo que implica una transformación 
de las necesidades, situándolas e intentando satisfazerlas desde outro 
nivel cualitativamente distinto que el que podría darse en un plano 
puramente reactivo. En realidad, valores y necesidades no son estructuras 
isomórficas; no es posible inferir siempre necesidades de valores” (apud 
MARTINEZ, 1984:18). 

A relação, valores e interesses, também tem se prestado à polêmicas. É Rokeach 

quem tenta delimitar os campos definindo o interesse como uma manifestação do valor e 

participante de alguns atributos deste. O interesse, disse Rokeach, está mais próximo ao 

conceito de atitude, na medida em que representa uma posição, favorável ou desfavorável, 

com relação à certos objetos ou atividades. 

Na busca que estamos fazendo para conhecer, entender e explicar a importância e a 

função dos valores na vida dos sujeitos, - sobretudo aplicados ao mundo dos jovens, com 

seus “novos valores”, - faz-se necessário explicar a relação que os valores têm ou guardam 

com a ideologia. 

Para Mosocovici (1972:19), “as ideologias são produto da interação social de grupos 

e indivíduos, integram o campo de estudo da Psicologia Social”. Se por ideologia se 

entende, em sentido amplo, “a organização de idéias e conceitos de qualquer aspecto da 

realidade, então, uma ideologia inclui os valores e os juízos do que é bom ou mau” (idem 

p.19). 

Para entender a influência da ideologia na formação dos valores, nos valemos da 

argumentação de Coomonte (1985:134), ao afirmar: “é necessário ter presente as partes 

que formam o todo cultural: o fazer, o pensar e os valores”. Os valores precisam ser 

entendidos desde a dupla perspectiva, da identidade cultural e da coesão social, na medida 

em que a cultura constitui um dos elementos componentes da ideologia. 

O que, em outras palavras, significa dizer que, a orientação do grupo obedece seu 

próprio ideal de vida. Dizer isto, é referir-se aos valores como guias da ação humana, o que 

implica reconhecer que “os esquemas operativos e interpretativos é que definem a cultura, 

e esta se desenvolve no âmbito dos valores que os justificam e lhes servem de guia. 
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Enquanto, para GINER (1972) citado por Vara Coomonte (1986), a ideologia pode 

ser definida como, “uma concepção de mundo social, expressa e coativamente sustentada 

por uma coletividade a qual explica sua existência através da mesma, e que inclui, ao 

mesmo tempo, um plano geral de ação dirigido para o controle de seu âmbito social” (p. 

139). 

Segundo Vara Coomonte (1986), “os valores se apresentam como um ideal e se 

manifestam de maneira simbólica” (p.139). Para fundamentar tal assertiva, cita o seguinte 

excerto encontrado em Rocher: 

Puede decirse que el valor se inscribe doblemente en la realidad: se 
presenta como un ideal que exige adhesión o que invita al respecto, y se 
manifiesta en cosas o en conductas que lo expresan de una manera 
concreta o más exactamente, de una manera simbólica”apud Coomonte 
(1986:135-136). 

A importância dos valores são uma maneira de ser e de agir de uma pessoa ou que 

uma coletividade julga ideal, desejável ou estimável. O ideal e o simbólico, constituem, as 

duas dimensões principais do valor em relação ao liame ou contexto cultural. Falar de ideal 

(no contexto cultural) significa referir-se à uma qualidade do ser /ou do agir num nível 

elevado na ordem moral, estético ou intelectual.  

A relação, integração que os valores têm com a ideologia, precisa ser entendida 

desde uma perspectiva colocada por Berger y Luckmann (1972), que o indivíduo nasce 

dentro de uma estrutura social objetiva na qual encontram os outros significantes que estão 

encarregados de sua socialização e que lhe são impostos. Remetemos o leitor aos originais 

de Berger (1972)30 

Na continuação explica a dialética entre a auto-identificação que o indivíduo faz de si 

e a identificação do grupo: 

                                                 
30 Las definiciones que los otros significantes hacen de la situación del individuo le son presentadas 
a éste como realidad objetiva. De este modo, él nace no solo dentro de una estrutctura social 
objectiva, sino tembién dentro de un mundo social objetivo. Los otros significantes, que mediatizan 
el mundo para él, lo modifican en el curso de esa mediatización. Seleccionan aspectos del mundo 
según la situación que ocupan dentro de la estructura social y también en virtud de sus 
idiosincrasias individuales, biográficamente arraigadas. El mundo social aparece “filtrado” para el 
individuo o mediante esta doble selección” (p.166-167). 
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El yo es una entidad reflejada, porque refleja las actitudes que 
primeramente adoptaron para com él los otros singificantes; el indivíduo 
llega a ser lo que los otros significantes lo consideran. Éste no és un 
proceso mecánico y unilateral: entraña una dialéctica entre la auto-
identificación y la identificación que hacen los otros (1972:167). 

A dialética, se apresenta a todo momento em que o indivíduo se identifica com os 

outros significantes, resulta, por assim dizer, a particularização na vida individual da 

dialética geral da sociedade. 

Para o sociólogo Pedrinho Guareschi (2003:3) a “ideologia é o uso de formas 

simbólicas (idéias, símbolos, conceitos, que contém sentido e significado) para criar, 

legitimar e reproduzir as experiências vivenciais cotidianas. Todas as práticas sociais 

necessitam uma fundamentação valorativa”. São manifestações externas do que as pessoas 

pensam, e através delas podemos saber no que acreditam, quais são suas idéias, ideais, seus 

projetos e valores.  

É em Bourdieu, (1977) que encontramos o significado de ideologia como um “poder 

simbólico”, um poder invisível que só se pode exercer com a cumplicidade de alguém que 

faz de conta que não sabe, e não toma posição. 

Se por cultura entendemos o conjunto de esquemas operativos e interpretativos 

mediante os quais um grupo orienta e dá sentido a sua vida, e se a dimensão ideológica é 

entendida como um “apêndice”, um complemento da dimensão cultural, então podem-se 

concluir que cultura e ideologia são dimensões de uma mesma realidade sócio-cultural, 

que, por sua vez, é necessariamente ideológica. A dimensão cultural e a dimensão 

ideológica é mediada pelos valores.  

Para Bolívar (1995), é necessário considerar a raiz da herança liberal na educação, 

onde o campo dos valores tem sido relegado à esfera privada, ao foro individual, deixando 

de ser um objetivo explícito da educação institucionalizada. Entretanto, como a educação é 

expressão de um sistema social, ela não pode se furtar, isto é, deixar de abordar a questão 

dos valores, considerando inclusive o atual estado de agudização dos problemas sociais e 

morais, com fortes repercussões sobre o modo de ser e agir das pessoas.  
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Dado, porém, que os valores, geralmente, se situam num nível superior de princípios-

guia em relação com os meios e fins desejáveis nas ações, se configuram como os 

determinantes potenciais de preferências e atitudes. 

Bolívar (1995) vê certa dificuldade, não somente de definir e avaliar valores, como 

de distingui-los das atitudes. Ancorado em Fishbein y Ajzen (1975)31, afirma, “as atitudes 

se caracterizam por um embaraçoso grau de ambigüidade e confusão, enquanto, os valores 

atuam como grandes marcos preferenciais de orientação do sujeito no mundo e em sua 

relação com os demais” (p.75).  

A questão dos valores pode ter distinta fundamentação ou origem: subjetiva (afetivo-

emocional; assimiláveis, neste caso, às atitudes), social (modos de comportamento social 

ou culturalmente estabelecidos), ou em estágio superior – transcender tais 

condicionamentos, para configurar-se em projetos ideais de vida, ou princípios morais” 

(p.75). 

Desde Scheler, um grande número de autores entendem que os valores também não 

dependem exclusivamente do esforço intelectual. A inteligência, afirmam é cega para os 

valores, que se revelam pela intuição emocional. 

Segundo Scheler, os valores se revelam por meio da intuição emocional. Respondem 

à lógica do coração e do sentimento, surgem no perceber sentimental: no preferir, no amar 

ou do sentimento de ódio. 

Tal postura, no entanto, enfatiza somente um dos aspectos do reconhecimento dos 

valores, mas não esgota toda experiência de captar e perceber os valores. Levanta-se, 

assim, a discussão sobre a utilidade do conhecimento ou do re-conhecimento dos valores. 

A utilidade dos valores tem a ver precisamente com todas aquelas capacidades que 

contribuem para reconhecê-los: quais sejam: as emoções, o juízo e a ação.  

No estudo das atitudes precisamos ter presente que o indivíduo, enquanto 

singularmente distinto do coletivo e do grupo, é compreendido como interação e não no 

sentido de ser um simples reflexo condicionado ou determinado, resultado da influência 

                                                 
31 FISHBEIN, M. y AJZEN, I. (1975): Belief, attitude, Invention, and Behavior: An introduction to theory 
and research, Reading, Ma: Addison-Wesley. 
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dos fatores externos: sociais, econômicos ou culturais, nem tão pouco como algo prévio, 

mas como interação, num determinado contexto sócio-histórico e estrutural, com relações 

inter-pessoais concretas com outros “significados” determinados. 

Na lente de Morin, as primeiras percepções dos adolescentes do mundo adulto 

manifestam e procuram, contraditoriamente, as situações de auto-afirmação (ganhar 

dinheiro, fazer amor) e também a profunda insatisfação de entrar numa engrenagem: casar-

se, ter um emprego, galgar escalões. Os valores de contestação também se cristalizam na 

adolescência.  

Por volta da metade do século XX, todas essas tendências esparsas individuais 

tomaram uma consistência sociológica: a constituição de uma classe adolescente a afirmar 

sua própria moral, ocorre não só na civilização ocidental, mas em escala mundial. 

O sentimento geral da juventude atual é descrita, por Morin (2000) como 

“profundamente desmoralizada pelo tédio burocrático que emana da sociedade adulta: e 

mais ainda, talvez, pela inconsistência e hipocrisia dos valores estabelecidos” (p.155). A 

juventude, vive, então, uma situação contraditória: um tempo que não lhes permite assumir 

os valores de seus pais, mas, por outro lado, carecem de outros valores que os substituam. 

Vivem o dilema da definição de sua própria identidade num contexto de mudanças e de 

desemprego fatores que os afetam fortemente e condicionam a visão de si próprios e do 

mundo.  

Se, por um lado, a época que lhes coube viver, não lhes permite seguir e assumir os 

valores dominantes da sociedade atual, por outro, mostra que carecem eles ainda de 

identidade e de valores próprios. 

O jovem de hoje também vive e convive com a contradição dialética que se apodera, 

simultaneamente, dos homens e dos objetos do universo tecnicizado, do capitalismo 

orientado para o lucro material, em que “os homens sofrem em seu próprio ser os 

processos de objetivação, mas, ao mesmo tempo, subjetivizam sua vida pessoal 

individualizando-se mais, ficando impregnados de valores subjetivos, afetivos e estéticos” 

(idem, p.173)  
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O novo modelo de vida, afirma, Morin, “é o homem em busca de sua auto-

realização, através do amor, do bem-estar, da vida privada. É o homem e a mulher que não 

querem envelhecer, que querem ficar sempre jovens para sempre se amarem e sempre 

desfrutarem do presente” (idem.p.151). 

Talvez nunca como tem-se observado um culto do individualismo como nos tempos 

atuais. O culto da felicidade e da busca do bem estar individual pessoal e individual, 

entretanto, tem levado a um relacionamento superficial com os demais, e a um 

relacionamento de baixa intensidade com as instâncias tradicionais de participação social. 

Para Brian Hall, apud G. Pozuelo (1999, p. 245), “valorar é o mesmo que fazer uma 

eleição e atuar em conformidade à ela”. Valorar, significa fazer escolha e atuar em relação 

as escolhas. As eleições (de curso) revelam e expressam a história do indivíduo. Quando o 

indivíduo elege e atua busca construir um significado. Construir “significados”e valorar 

são para B. Hall, a mesma realidade.  

2.29.2 A contribuição da psicologia social no estudo das atitudes 

Com a introdução da temática das atitudes na psicologia social, no tratado de 

Thomas e Znainiecki (1989), apud Trillo (1999:218) o conceito de atitude aparece 

relacionado com a configuração da personalidade, mas enquanto incorporação de 

esquemas culturais que possibilitam o funcionamento e a adaptação da pessoa ao contexto 

social e cultural.  

Garzón e Rodríguez (1989), apud  Trillo (1999), definem as atitudes como sendo “a 

consciência individual”do cultural. Tal perspectiva, nos leva a considerar o indivíduo em 

relação aos processos coletivos, a compreender os estudantes em relação aos valores e às 

atitudes que manifestam frente à Universidade, aos estudos que realizam e ao valor e 

significado do diploma que irão obter ao final dos estudos  

Os fatores determinantes da intenção são a atitude relativamente à conduta em 

questão entendendo-se como atitude a valorização positiva ou negativa que o indivíduo faz 

da realização da conduta, e o segundo fator, a norma subjetiva, ou seja, a percepção que o 

indivíduo tem das pressões sociais; ou a influência da opinião de outras pessoas ou grupos 

de referência.  
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Apresenta-se, ainda, uma breve caracterização feita por Rodríguez (1989) dos 

componentes das atitudes que podem classificar-se de acordo com duas posturas 

principais: 

O conceito de atitude em psicologia, como ressaltam (Fishbein y Ajzen, apud 

Bolívar 1995:72), goza de uma amplitude semântica e denotativa. Cabe entendê-la como, 

“uma predisposição aprendida para responder consistentemente, de modo favorável ou 

desfavorável em vista do objeto da atitude”.  

As atitudes configuram-se em predisposições aprendidas, o que amplia a 

responsabilidade e o compromisso da escola e da universidade e de seus agentes 

formadores, os professores, na formação de atitudes como fatores que intervêm numa ação, 

uma predisposição comportamental adquirida em vista de algum objeto ou situação. (p. 72-

73). 

A pergunta sobre o que são as atitudes não tem tido uma resposta fácil. As respostas 

vão desde, quase confundi-las com os instintos até torná-las sinônimas dos hábitos ou das 

opiniões e crenças, passando pela sua identificação com os valores e com os interesses; 

têm sido numerosas as acepções e os termos com as quais são associadas. 

Não obstante, existe uma constante em todas as aproximações que coincidem com 

aquilo que, já em 1935, Allport assinalava: uma predisposição para a ação. Uma 

conceitualização ampliada e mais atual sustenta que se trata, como define Rodríguez, 

(1989:206) de um “conjunto organizado de convicções ou de crenças que predispõem, 

favorável ou desfavoravelmente, para a atuação no que diz respeito a um objeto social”. 

Outro aspecto sobre o qual parece haver um acordo considerável é o que se refere ao 

fato de as atitudes serem aprendidas por experiência. Isto tem uma importância especial 

para aqueles que se ocupam da educação, no caso, os professores tornado-os co-

responsáveis pelo seu desenvolvimento. O papel ou função do professor, sobretudo, na 

formação universitária, trataremos em outra parte deste trabalho. 

Esta perspectiva, nos leva a considerar o indivíduo em relação aos processos 

coletivos, no nosso caso, a compreender os estudantes em relação aos valores e às atitudes 

que manifestam frente à Universidade, aos estudos que realizam e ao diploma que irão 
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obter ao final dos estudos. O que aspiram e valoram e, o que se propõem como 

compromisso (atitude), não somente com a universidade, mas com a própria formação 

profissional. 

Não vem ao caso, aqui, a discussão do modo como se formam as atitudes, mesmo 

porque, neste campo, existem somente esboços de teoria específica sobre formação de 

atitudes que não sejam teorias gerais da aprendizagem. (Rodríguez, 1989,p. 220)  

Rokeach (apud B. Visauta (1989:166-167), distingue valor de atitude; - o valor, 

disse, é uma crença individual, enquanto a atitude se refere à organização de várias 

crenças; o valor transcende objetos e situações concretas, a atitude se focaliza sobre um 

objeto ou situação específica; o valor tem um caráter normativo, o que não ocorre com a 

atitude; o valor possui um certo grau de desejabilidade, a atitude vai de encontro direto 

com algo; os valores, ocupam um lugar mais central que as atitudes na estrutura cognitiva e 

na formação da personalidade do indivíduo. 

Quanto à distinção entre valores e atitudes, o acordo é total desde Allport (1961), até 

Williams (1979), passando por Hollen (1962). Os valores, além de possuírem funções mais 

diferenciadas, implicam num conceito mais dinâmico que a atitude e, possuem uma relação 

mais imediata com a motivação. Estabelece-se, assim, uma relação entre valor, atitude e 

motivação. A motivação constitui um elemento fundamental, na consecução do logro de 

êxito na vida e na escolha de distintas carreiras universitárias pelos estudantes.  

Outra distinção importante a ser feita é que constitui um dos problemas centrais no 

estudo dos valores é a capacidade de predição que estes têm com relação à conduta, 

opiniões e normas. 

Segundo Jiménez Burillo (1981), a atitude de uma pessoa guarda forte correlação 

com conduta quando está dirigida ao mesmo objeto e implica na mesma ação. Assim 

detectam-se correlações baixas e inconsistentes quando atitudes e condutas não se 

correspondem em uma ou ambas as dimensões (objetivos e ações). 

A atitude, conceito básico na psicologia social, tem sido objeto de muitas definições, 

mais de 100 (cem), conta Visauta (1989). 
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Não obstante, segundo Grawitz, apud Junyent (1994:302), todos insistem num ponto: 

“a atitude supõe que o indivíduo está disposto a responder de uma forma determinada 

frente a um certo estímulo”. 

Desde uma ótica sociológica, destaca M. López (1969), a atitude social é a 

orientação subjetiva de um sujeito “social-individual ou coletivo”em relação a uma 

situação social e que se inclina a atuar de um modo determinado. 

Bravo (1991:370), define as atitudes “como disposições permanentes de ânimo 

formadas por un conjunto de convicções e sentimentos que levan o sujeto que as possue a 

atuar e expresarsse segundo elas em seus atos e opiniões”. 

Bravo distingue três elementos nas atitudes: os componentes, o objeto e a situação 

social. 

a) Os “componentes”, como são três: o cognitivo, formado por um conjunto de 

idéias, crenças ou determinadas convicções; o sentimental ou afetivo, que determina a 

simpatia ou antipatia; e o reativo ou comportamental, que leva a atuar nas distintas 

situações sociais de acordo com as convicções e sentimentos. A dimensão sentimental ou 

afetiva é a mais característica. 

b) Com relação ao objeto, não qualquer objeto, mas tudo e todas as situações que 

tenham relação e significam algo para o indivíduo. 

c) a “situação social” é o âmbito interpessoal e social de convivência que condiciona 

a manifestação da atitude. As atitudes também se destinguem das opiniões. A opinião, 

pode ser isolada e acidental, enquanto a atitude está relacionada com algo mais estável; a 

opinião também se expressa verbalmente, enquanto a atitude supõe um elemento mais 

interior; a opinião não implica numa postura dinâmica como a atitude. O autor, registra, 

ainda, que, nas opiniões há um predomínio do componente cognoscitivo sobre o afetivo; 

nas atitudes ocorre o contrários. 

Os valores, afirma, também não se confundem com “necessidades e interesses”.Os 

valores estão mais próximos das atitudes, haja visto que representam uma posição 

favorável ou desfavorável com relação a certos objetos e atividades.  
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2.30 A construção social dos valores 

A construção social da realidade desde o ângulo da estrutura social (de uma 

sociedade de classes), como assinala M. Quintana Cabanas, - (1970), trabalho dedicado ao 

estudo da escala de valores de crianças, onde o autor estabelece as discrepâncias de ditas 

escalas com relação às crianças de classe alta, média e trabalhadora. O que caracteriza um 

claro exemplo de construção social dos valores próprios em consonância com a estrutura 

social de classes a que cada grupo pertence. 

O que equivale a dizer: “o sistema de valores está socialmente condicionado. No que 

concorda Poutois-Delhaye (1981), ao dizer que o interesse e os projetos dos indivíduos e 

dos grupos “determinam sua significação e fixam ao mesmo tempo a realidade do 

“universo cultural”. 

Toda a análise micro-sociológica, como o sistema educação, no que se refere aos 

fenômenos de internalização, devem sempre ter como pano de fundo uma compreensão 

sociológica de seus aspectos e dimensões estruturais. O que nos leva a concluir pela 

estreita relação entre o social e o cultural. 

Exigir da universidade que atue no sentido de educar em termos de valores e atitudes, 

passou a constituir-se em um novo desafio para ela, no momento em que se delega a ela 

determinadas demandas e aspirações sociais, que, na realidade, têm origem e lugar num 

contexto social mais amplo (extra-escolar), como o contexto familiar, os meios de 

comunicação de massa, entre outros. 

A universidade ao acolher as novas e crescentes demandas sociais, amplia seu papel 

de agente socializador, enquanto a família reduz ou mesmo renuncia a seu papel e trabalho 

educativo, o que leva maior responsabilidade e, inclusive ao questionamento da própria 

identidade profissional do professor.  

Neste sentido, já alertava E. Durkheim, que a escola sem “a sua autoridade moral”, 

não fazia sentido falar em educação e valores e atitudes. O aumento de expectativas e de 

demandas pode inclusive aumentar o nível de insatisfação em relação à função social da 

escola e do próprio professor.  
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Para Carlos Lerena a escola tem por objetivo a imposição e inculcação sistemática e 

prolongada de um particular sistema de hábitos e reações básicas (ehtos), “que constituem 

os princípios orientadores de una particular cultura (sempre, modo de vida, crenças, 

conhecimentos, padrões de valoração e de comportamentos)”32 (apud Vara Coomonte 

1985,p.104). 

Como disse Vara Coomonte, através da escola, se consagra a configuração da 

sociedade no que se refere à divisão social do trabalho (p. 121). Na escola se aprendem os 

distintos status que os indivíduos irão ocupar na vida social e seu correspondente 

desempenho de papéis, reforçando e consolidando a estrutura da sociedade. Nesta lente é 

extremamente conflitante o papel da escola, isto é, o de ser ao mesmo tempo agente de 

mudança e de conservação  

Segundo Morin (2000) a universidade é ao mesmo tempo conservadora do status, 

regeneradora e geradora de nova cultura, valores, atitudes. A universidade inocula na 

sociedade uma cultura para ajudar os cidadãos a viver seu destino; que ela “defende ilustra 

e promove, no mundo social e político, valores intrínsecos à cultura universitária, o valor 

da verdade sobre a utilidade. 

Concordamos, com Vara Coomonte, quando afirma que convém precisar que a 

função “formadora”da escola, é mais “redistributiva”, isto é, a escola forma cada um 

segundo seu status e origem social. A escola constitui o meio fundamental e mais eficaz de 

socialização secundária, legitimando a socialização primária familiar. O sub-sistema 

familiar e o sub-sistema escolar, se correlacionam entre si e ao mesmo tempo se conectam 

com o “todo” social, com o conjunto dinâmico e estrutural da sociedade mais ampla.  

O sistema educativo, porém, não é o único responsável para formar os indivíduos 

quanto aos diversos sistemas de valores das diferentes classes sociais, em relação à divisão 

social do trabalho. O papel do sistema, da escola (e por extensão, da universidade), “é o de 

admitir os estudantes, que, por sua origem familiar já se encontram distribuídos no 

contexto da estratificação social” (Vara Coomonte, 1986, p. 122-123).  

                                                 
32 Para uma melhor compreensão do conceito de prática educativa como prática social, sugerimos ler do autor 
(Lerena), principalmente as páginas 1001-106, onde o autor explicita tal relação. 
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A família é a autêntica diferenciadora social, enquanto, o sistema escolar, tem o 

papel de legitimador de tal função. A família é a plataforma básica da reprodução social 

Responsabilizar a escola pela formação social ou pela desigualdade social existente numa 

sociedade de classe é ignorar o verdadeiro poder e alcance da escola. Os que colocam a 

questão escolar como fator primeiro e causador da desigualdade de oportunidade e fator de 

gerador da divisão social, se esquecem que é a sociedade que forma o conjunto estrutural 

de sistemas interdependentes entre si e com o todo social. 

2.31 O papel da família na formação de valores 

O papel da escola e da universidade, de certa forma, limita-se, pois, a acolher os 

estudantes das diferentes famílias situadas no espectro da estratificação social. Neste viés, 

a família, e a sociedade constituem a base fundamental em que se assenta o sistema 

escolar. É nesta perspectiva que Tedesco defende a necessidade de uma educação para 

valores, que aponte na direção de um projeto social, o que implica um novo “pacto 

educativo”.  

Não se pode perder de vista, porém, que um pacto educativo é antes de mais nada um 

pacto social, e que, a dificuldade de concretizar tal pacto numa sociedade como a Latino-

americana, (e brasileira) dependerá da configuração, ou do conjunto de variáveis, fatores e 

interesses que intervém no processo.  

Tal pacto precisa estar necessariamente referendado ao conjunto da dinâmica social, 

e que é necessariamente histórica. Ademais, a referência a “pactos sociais”, têm sido um 

tema ou slogan recorrente dos governantes, em especial na América Latina e no Brasil, e 

por essa razão, um termo desgastado e em descrédito.  

Para tornar factível tal “pacto”, exigir-se-á, alguns pressupostos, que de acordo com 

Tedesco e Vara Coomonte (1999), apontem necessariamente no sentido dum espaço 

educativo ampliado que torne possível uma nova articulação da escola com a sociedade. 

Para Fullan e Hargreaves (1997:41-42), o ensino é um “que-fazer”moral num duplo 

sentido; no qual professorado desempenha um papel relevante na formação das gerações 

jovens. A própria natureza moral do ofício de ensinar, implica em tomada de decisões. 
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No caso brasileiro, observa-se uma forte herança da tradição liberal em educação 

relegando o domínio da educação em atitudes e valores para a esfera privada, individual; 

deixando de ser um objetivo da escola e da universidade.  

À semelhança de Campos (1990:124), podemos afirmar que, seja como for, a 

educação não está livre de valores. Tem que ser ideológica. Se educar é dirigir, formar o 

caráter ou a personalidade, encaminhar o indivíduo numa determinada direção, a educação 

não pode ser neutra. As finalidades educativas são valores na medida em que são opções, 

preferências, eleições. 

A investigação, como assinalam: Jackson (1968); Dreeben (1968); Torres (1991), 

evidenciou em múltiplas análises a existência do chamado “curriculum oculto”, 

constituído por tudo aquilo que a escola oferece, independentemente dos propósitos 

explícitos (currículo planejado ou oficial) que formula ou propõe, entre os quais se 

encontra a dimensão atitudinal e moral, através da qual a escola socializa os jovens e 

reproduz ideologicamente as relações sociais vigentes. 

A análise das relações entre os sistemas de classificação (o gosto) e as condições de 

existência (classe social), conduzem a uma análise do critério seletivo que é, 

inseparavelmente uma descrição das classes sociais e dos estilos de vida. Gostos e 

preferências, vinculados às condições de classe e estilos de vida. O sistema de valores 

vigente em um âmbito social dado, contribui em boa medida a possibilitar a consciência da 

própria identidade.  

Os valores são, pois, guias para a tomada de decisões. Aqui reside a explicação e o 

entendimento de uma de nossas hipóteses da tese, em que estabelecemos que as eleições de 

estudos e as aspirações dos indivíduos, são ética e socialmente condicionadas. Se, portanto, 

a escolha de carreira obedece a uma escolha ética-valorativa, ao escolher determinada 

carreira, está-se elegendo uma filosofia e um estilos de vida que se quer seguir.  

Gilles Lipovetzky (1994) alerta que o indivíduo humano tornou-se o novo valor 

absoluto. “É na visão de uma sociedade organizada em conformidade com os princípios de 

uma ética exclusivamente humana-racional que reside o salto histórico da modernidade 

democrática” (id. p. 29). 
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2.32 A medida dos valores 

Com a utilização de escalas de valores (Rocheack) e de auto-estima (Rosenberg), 

utilizando procedimento estatístico de Likert, torna possível estabelecer o perfil axiológico 

e atitudinal (de atitudes) dos estudantes. Os valores constituem o núcleo mais profundo da 

personalidade e se externalizam através de atitudes, condutas, expressões e decisões, todos 

indicadores da bagagem valorativa dum indivíduo. 

Para Ackerman (1961), apud Luigi (p. 68) três níveis de fenômenos estão 

implicados: 

- a estrutura do ambiente, 

- as relações interpessoais 

- e a organização interna da personalidade. 

Inicialmente devemos perguntar, se é possível medir valores? Segundo Martín 

Serrano(1984), de modo geral, é possível distinguir três formas de aproximação à medição 

dos valores: mediante inferências realizadas sobre os comportamentos diretamente 

observáveis dos sujeitos; o que tem desvantagens, porque pode interferir a subjetividade do 

observador; solicitar que os indivíduos manifestem valores subjacentes ao comportamento, 

o que igualmente pode conduzir a erros, pela falta de “fiabilidade” das afirmações ou 

respostas; apresentar ao sujeito um conjunto de valores ante os quais deve posicionar-se. 

Dentro desta última perspectiva foi tomando corpo, importância e universalidade o 

método de Rokeach (1973), graças “a sua sensibilidade, rigor de elaboração e validez 

intercultural” (MARTINEZ, 1984:20). 

O método também conhecido por escala de Rokeach, consiste em apresentar ao 

sujeito duas listas de valores, terminais e instrumentais, que deve ordenar em função da 

importância que lhes atribui. Martinez (1984:31-32) apresenta as listas de valores (The 

Value Survey) originais do autor. Cada uma delas está composta de 18 valores: terminais e 

instrumentais. Para Martinez, a fiabilidade dos valores terminais é superior à dos 

instrumentais. 

Rokeach, Kleineer, Rim, Feather, são autores, entre outros, que têm utilizado o 

questionário de Rokeach para investigar o tipo diferencial e social. 
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O questionário, ou “escala de valores” de Rokeach, garante conhecer de modo fiável 

a relação existente entre valores com variáveis psicossociais, tais como: relação ou 

distinção entre: homens e mulheres, salários, educação/escolaridade, etc. 

Não se pode, contudo, deixar de questionar a validade dos questionários e das escalas 

para distintos âmbitos culturais (europeus ou latino-americanos); se estes correspondem 

somente a uma determinada área social de origem 

2.33 Medição de atitudes e opiniões: as escalas de atitudes 

Para o investigador social as atitudes e opiniões constituem dados extraídos da 

realidade social e nos dão uma noção indireta do que é em si a atitude ou a opinião que 

expressa ou quer expressar o sujeito. A coleta destes dados tem por finalidade captar e 

calibrar sua dimensão, sua maior ou menor intensidade; o que é o mesmo que sua medição. 

A importância da medição de atitudes e opiniões consiste em obter resultados 

precisos e objetivos. Para obter tais informações, como coloca J. B. Junyent (1994: 304), é 

necessário, responder afirmativamente a duas perguntas: 1) É possível medir uma atitude 

ou opinião? e 2) Se dispomos de instrumentos ou técnicas suficientemente válidas, 

confiáveis e precisas?  

Não há, segundo o autor, maior dificuldade do ponto de vista teórico medir atitudes e 

opiniões. O problema está na prática, em dispor dos instrumentos de medição adequados, 

no procedimento de sua aplicação, objeto da segunda pergunta. 

Existem muitas técnicas e atualmente chamam-se de escalas de atitudes .As escalas 

de atitudes são escalas numéricas seriadas de proposições ou perguntas (itens) graduadas 

feitas a pessoa, para aprovação ou não de umas ou outras e permitirá ao investigador 

atribuir-lhe uma valoração ou apreciação conjunta das respostas. 

As perguntas (proposições) e as respostas (aprovação ou não) são qualitativas e para 

figurar na escala devem ser quantificadas previamente. No caso da escala de LIKERT, são 

quantificadas somente as respostas. 

As escalas, afirma Sierra Bravo (1991), são de grande aplicação e utilidade, 
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dada su esencial condición numérica, como instrumentos de medida, 
proporcionan al cuantificar los resultados de las observaciones una 
precison maior y maior possibilidad de aplicaçión de las matemáticas a 
su análisis y estudios (p. 370). 

Escalas permitem contrastar e comprovar os resultados com outras pesquisas. 

destacam-se as escalas Thurstone, Likert, Guttmann, etc, que pertencem aos denominados 

genericamente métodos diretos de medição de atitudes, no sentido de que o sujeito se dá 

conta de que sua atitude está sendo avaliada; o que pode provocar respostas reativas, 

modificando sua resposta com base no que considera socialmente desejável ou de acordo 

com as demandas, ou interesses do investigador.  

Para fugir deste risco, existem as técnicas indiretas, no sentido de que o sujeito não 

sabe que suas atitudes estão sendo avaliadas. Destacamos a escala de Remsis Likert, 

apresentada em (1932), que resulta tão fácil de aplicar como a de Thurstone, porém, mais 

breve e acessível.  

A técnica de elaboração de escalas de Likert parte do suposto teórico de que uma 

atitude há de ser definida como uma predisposição do sujeito para uma ação manifestada, 

isto é, a atuar de certa maneira em contextos sociais específicos, ou atuar a favor ou contra 

pessoas, organizações e objetos. Nesta técnica há a aceitação expressa de que as atitudes 

podem medir-se através de manifestações verbais. A técnica de Likert é também conhecida 

como “método dos cálculos somados”ou “método das taxações aditivas”. 

Como explica Galtung (1971, pp. 300-316), a atitude se obtém mediante a soma das 

respostas a diversas perguntas que atuam por estímulos. Os itens são apresentados em um 

questionário ou escala, de modo que para cada um deles, segundo B. Visauta,(1989) 

“implica categorização de respuesta com varias alternativas graduadas de 

intensidad”conforme exemplo, 

(   ) absolutamente de acordo; 

(   ) de acordo; 

(   ) indiferente; 

(   ) em desacordo; 
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(   ) absolutamente em desacordo 

“Escalas de intensidade”Junyent (1994: p. 310), ou escalas de estimativa: 

Totalmente de acordo; 

Simplesmente de acordo; 

Indiferente; 

Simplesmente em desacordo; 

Totalmente em desacordo. 

Conforme apresenta Junyent (1994 p. 315) o modelo das escalas aditivas (de 

LIKERT), mais do que indicar afirmações com as quais se está “de acordo”ou “em 

desacordo”, o interrogado assinala sua concordância ou discordância com cada item 

separadamente, dando pontuação positiva às respostas favoráveis e negativa às 

desfavoráveis. A Unidade de medida está centrada no sujeito e não no item. A soma 

algébrica dará a medida da atitude do sujeito. 

Deve-se testar e garantir “fiabilidade e validez”das escalas. As vantagens e 

inconveniências destas técnicas, estão explicitada pelo autor. (idem p. 320-322 

Estas fomas características mutuamente ligadas entre si, formam uma totalidade 

indissolúvel e constituem o caráter de uma pessoa, que não é algo constitucional, causal e 

imutável, mas algo adquirido, portanto, modificável e dinâmico. O indivíduo pode, adquirir 

uma série de qualidades morais sob o influxo da educação e da própria vida social. 

O indivíduo, enquanto ser social, faz parte de diversos grupos sociais. O primeiro ao 

qual pertence e cuja influência sente, sobretudo na primeira fase da sua vida (infância e 

adolescência), é a família. Mas, desde o momento em que se integra, de um modo ou de 

outro, na estrutura econômica da sociedade, “torna-se membro de um grupo humano mais 

amplo – a classe social – dentro dela, por sua ocupação específica, fica adscrito a uma 

comunidade de trabalho, ofício ou profissão. Esta multidão de grupos sociais, aos quais o 
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indivíduo está ligado por vínculos diversos, influencia de maneira diferente a realização do 

indivíduo” (Vázquez 2002 p.223). 

A propósito, disse Vázquez (2002:227), “os interesses, necessidades e aspirações 

comuns aos membros de uma classe social determinada encontram a sua expressão num 

conjunto de idéias (ou ideologia) da qual fazem parte as suas idéias morais”. 

As idéias morais, com efeito, mudam de uma época para outra, quando determinadas 

classes são substituídas por outras em sua hegemonia econômica e política. Com isso 

torna-se evidente a natureza particular da moral nas sociedades classistas, em face da 

pretensão de uma moral universalmente válida. Assim, uma virtude moral como a lealdade 

adquire diferente conteúdo de acordo com a estrutura social vigente  

2.33.1 Ética e valores: fundamentos e guias do agir humano 

Desde as primeiras linhas da Ética a Nicômaco, (1992) Aristóteles define a ética 

como o estudo da ação humana finalizada no bem: toda arte (tekne), toda investigação 

(methodos) e toda a ação (praxis) e escolha (proaireris) tendem a algum bem, segundo a 

opinião geral; por isso foi dito acertadamente que “o bem é aquilo em direção ao qual todas 

as coisas tendem”. Este pensador distingue claramente a praxis da poiesis, caracterizando a 

primeira como a atividade humana imanente, sem produzir obras distintas do agente e a 

segunda como a atividade humana transitiva, produzindo uma obra exterior. A ética se 

ocupa, portanto, da ação como práxis. 

No dia-a-dia nos encontramos em muitas situações nas quais devemos decidir entre o 

certo e o errado. Os parâmetros que nos orientam são vários, e quando essa dicotomia se 

faz presente podem surgir conflitos de valores. Existe uma área da Filosofia que lida com 

tais situações: a Ética, um termo muito usado, porém pouco compreendido.  

Atualmente, os debates sobre as questões éticas ocupam lugar de destaque. Os meios 

de comunicação veiculam situações em que esta dimensão moral da vida humana é 

evidenciada: questões como o aborto, a eutanásia, a corrupção e o preconceito, que 

requerem o reconhecimento por parte das teorias morais.  

De acordo com Bernardo Araújo (2003), a ética esteve em declínio em virtude do 

predomínio da racionalidade instrumental em nossa cultura contemporânea, que provocou 
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uma espécie de esvaziamento de problemas morais fundamentais, lançados ao âmbito das 

escolhas pessoais, das preferências subjetivas, e, em contraposição, mas em curiosa 

harmonia, ao domínio das decisões autoritárias, do objetivismo asséptico. 

As decisões humanas passam, agora, a ser guiadas por interesses particulares e pelo 

pragmatismo. Ainda, por mais estranho que possa parecer, apesar do predomínio dos 

interesses particulares, havia espaço para o autoritarismo. Agora o debate é relançado no 

seio da própria filosofia, mas o que exatamente é ética? 

O termo ética tem a raiz grega ethos, significando uma morada construída pelo 

homem para o abrigo de seu ser. Ethos é entendido como os costumes, as tradições de um 

povo, a maneira com que os homens interagem entre si. De todas as disciplinas da 

filosofia, é a mais concreta, mais acessível, por tratar da ação. É o campo que lida com as 

ações em relação às quais nós pautamos nossos juízos pela correção, pela incorreção, pelo 

mal, explica o professor. Sendo assim, ética é a reflexão do que chamamos de moral.  

Enquanto, a moral diz respeito ao cuidado de tomar a boa decisão, de praticar a boa 

ação, apelando assim a uma distinção essencial, feita pelos os seres humanos, entre o bem 

e o mal, o justo e o injusto, o certo e o errado. 

Não resta dúvida que a moralidade é um traço capital que diferencia o ser humano 

dos outros animais, podendo ser considerada uma das dimensões construtivas de nossa 

humanidade. Idéias como dignidade e respeito, valor que são introduzidas pela moralidade, 

funcionam como critério de avaliação, além de explicar os sentimentos de remorso, de 

vergonha perante uma falta cometida, e de indignação em face de um tratamento injusto ou 

desigual.  

Neste sentido, a conduta moral consiste em estabelecer uma hierarquia entre nossos 

diversos valores morais a fim de encontrar uma solução para os conflitos que podem surgir 

da oposição entre tais valores, podendo ser fins superiores (ou ideais de vida), propriedades 

de caráter (ou virtudes) e normas suscetíveis de respeito (ou deveres). 

Com o surgimento do debate ético, a Filosofia se depara com um novo dilema: “O 

problema configurado na perda, ou pelo menos no descrédito amplo, de um fundamento 

transcendente e, por isso mesmo, absoluto, das regras morais, define o ponto de partida e 
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os impasses da filo sofia prática na modernidade (Período que se inicia nos séculos XVI e 

XVII)”. Assim, a filosofia prática, na modernidade, buscou lidar com a perda da 

credibilidade em um referencial moral absoluto.  

Fala-se muito nessa ausência de valores na época atual, todavia, deve-se fazer uma 

ressalva, ou seja, embora o mundo moderno seja tido como palco de uma profunda crise de 

valores após o desmoronamento da ordem tradicional, fundada em base metafísicas e 

religiosas, é notória a persistência do chamado senso moral, atestada pela realização da 

ética filosófica e pelos debates morais incontornáveis de nossa época. Ou seja, mesmo com 

o fim da hegemonia da religião e do misticismo na determinação das ações na sociedade, 

as pessoas ainda se guiam pelos conceitos morais e éticos. 

Como teoria de uma forma específica do comportamento humano, a ética não pode 

deixar de partir de determinada concepção filosófica do homem que nos dá uma visão total 

deste como ser social histórico e criador. Toda uma série de conceitos com os quais a ética 

trabalha de uma maneira específica, como liberdade, necessidade, vontade, valor, 

pressupõem um prévio esclarecimento filosófico. 

Da mesma forma, pode-se dizer que a moral é inseparável da atividade prática do 

homem. Isto é, a moral não é a manifestação de uma natureza humana eterna e imutável, 

dada de uma vez por todas; expressa uma natureza sujeita ao processo de transformação 

tem na dimensão histórica. 

Na acepção de Vázquez (2002), o homem é livre de decidir e agir, sem que a sua 

decisão e a sua ação deixem de ser causadas. Mas o grau de liberdade está determinado 

pela sociedade que oferece ao indivíduo determinadas pautas de comportamento a serem 

seguidos, possibilidades de ação,de escolha e de opções. 

Portanto, embora os atos morais sejam condicionados socialmente, não se reduzem 

à sua forma social, coletiva e impessoal. O interesse ético, na definição de Fernando 

Savater (1996), é fundamentar racionalmente a ação que elegemos na plenitude de nosso 

querer. A ética, segundo ele, não trata do que o homem deve ou pode fazer, mas do que 

espera e deseja ser e fazer. A ética, disse, se caracteriza como um exercício de reflexão 

sobre os princípios e valores que fundamentam uma sociedade, estão na base e no 
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fundamento da conduta. A ética não é mais do que o intento racional de averiguar como 

viver melhor.  

Na versão de Jean Paul Sartre, apud Savater (1996), é fundamental ter presente o 

fator liberdade. Se o homem não fosse livre não teria sentido falar em ética e 

responsabilidade. Contudo, o homem é liberdade e esta é a única fonte de valor. Cada 

indivíduo escolhe livremente e, a escolher, cria o seu valor. Para o filósofo, tais escolhas 

tampouco são arbitrárias, porque são feitas dentro de uma dada situação e em determinada 

estrutura social. O homem se define pelas escolhas que realiza. Ninguém é vítima das 

circunstâncias. Cada um traça seu próprio caminho. O homem não pode não ser livre, 

somente,não é livre para não escolher e decidir.  

Para o pragmatismo, cujo representante maior foi John Dewey, a verdade se 

identifica com o útil, este entendido como aquilo que melhor ajuda a viver e a conviver. 

Segundo esta teoria, dizer que algo é bom equivale a dizer que conduz eficazmente à 

obtenção de um fim que leva ao êxito. 

Segundo Pegoraro (1995), a “ética, na sua imanência, é teleológica e estrutura-se 

num horizonte de vida que consiste, finalmente, em viver bem. Isto significa que a ordem 

das finalidades permanece no interior da estrutura ontológica do indivíduo” (p. 25).  

Por tudo isso, fica claro que a existência humana se inscreve num plano global e 

harmonioso. Mas a realização do plano é um desafio nada fácil, pois, a natureza humana 

encerra em sua estrutura ontológica o conflito da forma, que luta por subordinar a matéria, 

e da razão, que tenta comandar as paixões, desejos e sentimentos. 

Este conflito é tão importante na ética aristotélica que pode ser tomado como ponto 

de partida para toda a investigação e ordenamento da moral. Aristóteles está convicto: a) 

da superioridade da alma sobre o corpo e b) da distinção entre a parte racional e apetitiva 

da alma. O corpo subordina-se ao bem da alma como um instrumento nas mãos do artesão. 

Por outro lado, na alma também há dois elementos hierárquicos: uma parte superior e 

uma inferior. O exercício do intelecto pertence a parte superior. A essência do homem 

consiste em sua parte mais elevada, o intelecto. O homem, na visão aristotélica, “age em 

vista da parte intelectiva que está nele e que parece constituir a realidade profunda de cada 

um de nós” (p. 26). 
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Sabemos que estas teses são controvertidas por causa das várias leituras e diferentes 

compreensões possíveis de muitas passagens da Ética. Mas duas afirmações parecem 

inequívocas: a) a hierarquia e subordinação das tendências humanas e b) a finalidade 

última da existência consiste numa atividade da alma racional. A virtude que deve ser 

objeto de nosso exame é evidentemente uma virtude humana, visto que o bem que nós 

procuramos é um bem humano e a felicidade é humana. E por virtude humana nós 

entendemos não a excelência do corpo mas sim a da alma e a felicidade é, para nós, uma 

atividade da alma” (Aristóteles 1992). 

Chega-se assim ao cerne da ética e da política aristotélica. Com a mesma 

naturalidade com que o homem é animal racional, é também “animal político” (politikon 

zoon), que só atinge a realização de sua natureza na comunidade. Ninguém é virtuoso para 

si e ninguém é feliz sozinho; “o homem solitário é inexplicável: ou é um deus ou uma 

besta” (p.16). A política não trata mais do indivíduo, mas do cidadão na pólis, na 

comunidade política.  

2.34 O que é ética e porque a final devemos nos ocupar com a ética? 

Os termos “ética”e “moral” não são particularmente apropriados para nos orientar. 

Cabe aqui uma observação sobre sua origem curiosa. Aristóteles tinha designado suas 

investigações teórico-morais depois denominadas “éticas” como investigações “sobre o 

ethos”, “sobre as propriedades do caráter”, porque a apresentação das propriedades do 

caráter, boas e más (das assim denominadas virtudes e vícios) eram uma parte integrantes 

essencial destas investigações. 

A procedência do termo “ética”, portanto, nada tem a ver com aquilo que 

entendemos por “ética”. No latim o termo grego éthicos foi depois traduzido por moralis. 

Mores significa: usos e costumes. Isto novamente não corresponde, nem à nossa 

compreensão de ética, nem de moral. 

Aristóteles subordinava a ordem ética à política. Esta é sua tese, desde o início da 

Ética à Nicômaco. Os trabalhos da Ética e da Política visam o mesmo fim: a vida virtuosa 

e feliz. A felicidade, porém, não está somente na prática da virtude, ou somente no 

acúmulo dos bens, nem exclusivamente nas honras, na fama; pelo contrário, a plenitude da 

existência resulta de tudo isso de modo equilibrado. 
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À luz do princípio da finalidade, (e todas os atos visam uma finalidade) este 

pensador levanta todo o edifício da política. Por isso, Aristóteles quer “determinar desde o 

começo a finalidade da polis, pois todos admitem que o fim da pólis consiste em ”viver 

bem e agir bem”, o que é o mesmo que ser feliz; porém, quando perguntado sobre o que é 

felicidade, o vulgo e os sábios duvidam e divergem nas respostas (Aristóteles, 1992). 

A comunidade política, para o fillósofo, existe para a realização do bem e não apenas 

para viver em sociedade. Daí a magistral síntese de Aristóteles: “a vida feliz, para o 

indivíduo e para a comunidade, é aquela que é acompanhada pela, virtude e seguida de 

suficiente quantidade de bens externos porque é impossível, ou pelo menos muito penoso, 

fazer boas ações quando se está desprovido de recursos materiais” (p.191). 

Pegoraro (1995) discute uma noção aproximativa da ética contida na proposição: de 

que somente o ser humano é ético ou a ético. Um dos sentidos desta afirmação é que o ser 

humano tem em suas mãos o seu destino: pode construir-se ou perder-se, dependendo do 

rumo que ele imprime às suas decisões e ações ao longo da vida; Aqui intervém a ética 

propondo um estilo de vida visando à realização de si juntamente com os outros no âmbito 

da história de uma comunidade sóciopolítica e de uma civilização. Para ele, a ética pode 

ser comparada a uma bússola que aponta o rumo de nossa navegação no mar da história. 

Caberia, assim, a ética administrar as encruzilhadas da vida e os conflitos da 

liberdade, apontando, por um lado, os caminhos da construção pessoal e coletiva e, por 

outro, advertindo contra as ameaças da autodestruição. 

Nos tempos modernos, a ética Kantiana inclui em suas premissas básicas “o mal 

radical”e irredutível que é a finitude. Sendo radicalmente finito, o ser humano está sujeito à 

variedade e à mutabilidade das inclinações e paixões de sua própria natureza. Há que se ter 

em conta, como assinalamos anteriromente que o ser humano não é natural e 

espontaneamente ético; tem necessidade de imperativos morais para cercar as resistências 

da sensibilidade. 

Kant rompe com o esquema da ética das virtudes e consagra a ética das normas, a 

ética do cumprimento da lei moral, dos deveres pessoais e sociais, inaugurando uma nova 

era no campo da ética com profundas repercussões na vida moderna e no comportamento 
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humano. Na ética kantiana, a vida política não deixa de ser regulada pela virtude da justiça, 

mas pelo direito. 

Hoje este problema ampliou-se com a presença de macroestruturas econômicas, 

tecnocientíficas e industriais, subordinando às suas decisões a ordem política das nações e 

por conseguinte das pessoas. Ass macroestruturas todavia não visam, o bem humano, mas 

o resultado empresarial. A meta da ética é sacrificada pela norma do lucro que impera, 

ainda que isto gere, no campo social, desemprego, fome e favelização dos cidadãos. A 

ética perde seu centro constitutivo e a justiça jurídica é sacrificada pelas macroestruturas 

empresariais à revelia do imperativo ético. 

Não se pode partir do pressuposto que o homem é espontaneamente ético, pois, 

sendo de constituição finita e sujeito à variedade das inclinações, sua vontade deve 

enfrentar os obstáculos próprios de sua natureza limitada; por isso precisamos das normas 

e dos imperativos morais para cercar as resistências que se levantam da cidadela da 

sensibilidade.  

No campo da ética despontam duas escolas clássicas: o estoicismo e epicurismo. Isto 

nos diz que não se trata de propriamente de uma nova questão. A discussão da ética 

remonta à antiga Grécia com destaque, de dois grupos de pensadores ou duas escolas 

diferentes: a escola estóica (estoicismos) e a escola epicuréia (epicurismo). 

Para os estóicos, por exemplo, a filosofia, a lógica e a ética estão inter-relacionados. 

O conceito de ética, para os estóicos, não existia na sociedade isolada do universo. 

Consideravam ético o que estava de acordo com a natureza. Como conseqüência desponta 

um certo fatalismo e determinismos ético. O ser humano devia aceitar os acontecimentos 

como predeterminados. 

O princípio da ética consiste essencialmente na busca da felicidade dentro da polis. 

Mas o que era ser feliz para os gregos, tema que está intimamente associado à nossa 

problemática, qual seja, concepção de êxito na vida dos estudantes universitários. 

Para os estóicos a felicidade (eudaimonia) consistia em assumir um comportamento 

fundamentado em três valores: a inteligência, a coragem e a justiça (para dar a cada um o 

que lhe é devido). A ética estóica perpassou os tempos e teve grande influência no 
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desenvolvimento do cristianismo, onde aparecem aspectos de determinismo, de 

valorização do auto-controle, de submissão e de austeridade. 

Enquanto o epicurismo, fundado por Epicuro, em Atenas, em 306 a. C, valorizava a 

inteligência prática: o ser humano age de maneira ética quando deixa livre seus desejos e 

necessidades humanos naturais. O prazer era tido como algo natural e a realização dos 

desejos humanos algo positivo. Os epicuristas, entrementes, defendiam a moderação, o 

autocontrole, mas não a negação dos prazeres e desejos. Diante desta valorização do prazer 

defendida pelos epicuristas, surgiu uma interpretação distorcida de que o epicurista seria 

alguém voltado para uma vida de prazeres, um hedonista. 

Tanto estóicos como epicuristas tinham como princípio fundamental da ética, a 

felicidade, como princípio de vida dos seres humanos. Toda conduta humana (a moral) 

devia conduzir os seres humanos. 

Segundo o sociólogo alemão Weber, em última análise, ao contrário do que acontece 

nas sociedades tradicionais, patrimoniais ou de casta, o que predomina na sociedade 

capitalista é o mercado e a classe. Embora destaque a importância que têm o consumo, a 

honra e o prestígio social dentro de uma situação de classe. Weber defende a neutralidade 

valorativa do cientista social, no sentido de se colocar numa situação de total 

independência em relação aos seus próprios valores e motivações ideológicas. Neste 

sentido, cria o método dos “tipos ideais”, espécie de construção utópica com as variáveis 

mais sobressalentes de qualquer situação social.33 

A ética deve estuda uma forma de comportamento humano que os homens julgam 

valioso e, além disso, obrigatório e inescapável. Assim como os problemas teóricos morais 

não se identificam com os problemas práticos, embora sejam estritamente relacionados, 

também não se confunde ética com a moral.  

A ética entretanto não cria a moral. A ética depara com uma experiência histórico-

social no terreno da moral e a partir disso estabelece os critérios de justificação dos juízos. 

A ética, na acepção de Vázquez (1994) é a teoria ou ciência do comportamento moral dos 

homens em sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma específica de comportamento 

                                                 
33 In: Conhecer Max Weber e sua obra. Ed. Ulisseia. Portugal 
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humano. Ética é a ciência da moral, porém, não se confunde a teoria com seu objeto: o 

mundo moral. 

A ética parte do fato da existência da história da moral, isto é, toma como ponto de 

partida a diversidade de morais no tempo, com seus respectivos valores, princípios e 

normas Como as demais ciências, a ética se depara com fatos. Que estes sejam humanos 

implica que sejam fatos de valor.  

A função fundamental da ética é a mesma de toda teoria: explicar, esclarecer ou 

investigar uma determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes. A 

realidade moral varia historicamente e, com ela, variam os seus princípios e as suas 

normas. A pretensão de formular princípios e normas universais deixando de lado a 

experiência moral histórica, afastaria da teoria precisamente a realidade que deveria 

explicar. 

Como qualquer teoria, a ética é explicação daquilo que foi ou é, e não uma simples 

descrição. Não lhe cabe tampouco formular juízos de valor sobre a prática moral de outras 

sociedades, ou de outras épocas, em nome de uma moral absoluta e universal. 

Na definição antes enunciada, ética e moral se relacionam, como ciência específica 

e seu objeto. Ambas as palavras mantêm uma relação que não tinham propriamente em 

suas origens etimológicas; moral vem do latim mos ou mores, costume ou costumes, no 

sentido de conjunto de normas ou regras adquiridas por hábito; já a Ética vem do grego 

ethos, que significa analogamente “modo de ser”ou “caráter”. Portanto, originariamente, 

ethos e mos, caráter e costume, não são uma disposição natural, mas algo adquirido ou 

conquistado pelo hábito. 

O termo ética tem a raiz grega ethos, significando a morada construída para o 

abrigo de seu ser. Ethos está associado com os costumes, as tradições de um povo, a 

maneira como os homens interagem entre si. Neste sentdio, a ética, de todas as disciplinas 

da filosofia, é a mais concreta, por tratar da ação. É o campo que lida com as ações sem 

relação às quais pautamos nossos juízos. Sendo assim, ética é a reflexão do que chamamos 

de moral. 

A moral, por sua vez, diz respeito ao cuidado de tomar a boa decisão, de praticar a 

boa ação, apelando a uma distinção essencial, entre o bem e o mal, o justo e o injusto, o 
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certo e o errado. A moralidade assim entendida pode ser considerada uma das dimensões 

constitutivas de nossa humanidade.  

A transposição metafórica de ethos para o mundo humano dos costumes é 

extremamente significativa e é fruto de uma instituição profunda sobre a natureza de nosso 

agir (práxis), ao qual ficam confiadas a edificação e preservação de nossa verdadeira 

residência no mundo como seres inteligentes e livres: a morada do ethos cuja destruição 

significaria o fim de todo o sentido para a vida propriamente humana34  

A conduta moral estabelece hierarquia entre nossos diversos valores morais a fim de 

encontrar uma solução para os conflitos que podem surgir da oposição entre tais valores, 

podendo ser fins superiores (ou ideais de vida), propriedades de caráter (ou virtudes) e 

normas suscetíveis de respeito (ou deveres). 

Embora se fale muito na ausência de valores na época atual, e o mundo moderno seja 

visto como palco de uma profunda crise de valores após o desmoronamento da ordem 

tradicional, fundada em bases metafísicas e religiosas, é notória a persistência e 

reabilitação da ética filosófica e dos debates morais incontornáveis de nossa época. Ou 

seja, mesmo com o fim da hegemonia da religião e da influência do misticismo na 

determinação das ações na sociedade, as pessoas ainda se guiam pelos conceitos morais e 

éticos. 

Na lente de Vázquez (2002) a idividualidade é um produto social. E justifica: 

a esfera em que se operam as decisões de caráter moral, que por estar 
condicionada socialmente, não pode deixar de refletir uma situação social 
concreta e, por conseguinte, diferentes indivíduos que, numa mesma 
época, pertencem ao mesmo grupo social, reagem de maneira análoga. 
Desta maneira, mais uma vez se evidencia como também a 
individualidade é um produto social e que são as relações sociais 
dominantes numa época determinada que determinam a forma como a 
individualidade expressa a sua própria natureza social (p. 73). 

Todo ato moral inclui a necessidade de escolher entre vários atos possíveis. Esta 

escolha deve basear-se, por sua vez, numa preferência. Ter de escolher supõe, que 

preferimos o mais valioso ao menos valioso. Nós avaliamos ou julgamos como tal em 

                                                 
34 LIMA VAZ, Henrique Cláudio de. Escritos de Filosofia IV – Introdução à Ética Filosófica I. Coleção 
Filosofia, nº 47. São Paulo: Loyola, 1999, p.13. 
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termos axiológicos. Estabelece-se, dessa forma, uma relação entre ética e valores e o 

comportamento do sujeito, com as preferências dos indivíduos. 

Guareschi (2002), retoma a discussão da ética sob um prisma da crítica propositiva 

que permite alguns desdobramentos. Um deles é a constatação de que a realidade não é 

algo acabado, pronto, absolutizado, invariável e desenraizado do passado. Ao contrário, é 

uma realidade aberta, sujeita a mutações, pois, através do empenho é possível escrever-se o 

roteiro da própria história, cada um tornando-se sujeito e não mero expectador. Porém, a 

discussão não se restringe a códigos de conduta; ao contrário, “são indispensáveis também 

as atitudes e posturas éticas, e estas não apenas assumidas por indivíduos e instituições” (p. 

108). 

J. Rawls (1998) pensa a ética como um esforço de superação de conflitos sociais 

produzidos pela disputa dos bens materiais e culturais. Como os bens são 

quantitativamente limitados e sem limites o apetite de cada cidadão, torna-se necessária a 

intervenção de um princípio mediador. Este papel é exercido pelo princípio objetivo da 

justiça. 

A ética visa duas metas principais: a) superar os conflitos inerentes ao ser humano e 

à sociedade; b) dimensionar os comportamentos pessoais e coletivos no sentido da 

construção da vida feliz numa sociedade justa. 

Todo ato moral inclui a necessidade escolher entre vários atos possíveis. Esta escolha 

deve basear-se numa preferência. Ter de escolher supõe que preferimos o mais valioso ao 

menos valioso. A questão ou questões éticas se impõem hoje, num contexto de hegemonia 

e sobreposição dos valores econômicos sobre os sociais e à dimensão humana. Do 

contrário, quem se ocupará do destino humano, de instituir princípios que possam orientar 

os caminhos nessa fase de encruzilhadas em que conceitos de bem e mal são substituídos 

pelo útil e inútil de uma sociedade dominada pelos valores pragmáticos? 

Há uma tendência forte de abandonarmos as utopias, a lujta por projetos defuturo e 

ficarmosoapenas com o imediato, aquilo que é mais pragmático individualmente falando: 

ou seja, a ideologia neoliberal hooje reinante diz que devemos deixar o mercado resolver 

tudo. 
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Jaime Zitkoski (2005) in Revista Edcuação/Unisinos –Rs, p.191, analisa o atual 

contexto civilizatório: “a igualdade que era um dos fundamentos do nosso processo 

civilizatório, não tem mais valor em um mundo cada vez mais desigual”. Ou seja, para o 

neoliberalismo globalizante, a idéia da razão dos gregos sua visão ética foi tão 

transformada em outras racionalidades que desembocou no mero racionalismo (a 

racionalidade instrumental, segundo Habemas), que torna-se um perigo para a humanidade, 

pois os meios estão a justificar os fins de um tipo de ação social destrutivo da natureza e da 

vida social.  

Vivemos a experiência da “supremacia da racionalidade instrumental” a comandar 

o destino dos humanos? Este é um desafio de todos: a necessidade da reinvenção dos 

valores e da recriação e do primado da ética. 

Sob o império do Neoliberalismo, as posturas éticas e a dimensão relacional são 

incompatíveis; a centralidade desta teoria ou ideologia é o individualismo e o egoísmo 

presentes na vida econômica e política, componentes da lógica capitalista, na qual o que 

vale é a competitividade, vencer o outro, ser melhor. “Não se pode falar em ética, de 

relações justas, em um sistema egocêntrico que avança tendo como pressupostos práticas 

injustas, não-dialógicas” Guareschi (p. 108-109).  

Neste sentido, os termos: indivíduo e pessoa, tê significados distintos se os formos 

analisar a partir da filosofia; indivíduo é o “indivisum in se, sed divisum a quolibet alio”– 

indiviso em si mesmo, mas separado de todo o resto - enquanto, pessoa é relação, “relatio 

– ordo ad aliquid – que necessita intrinsecamente de outro para ser.  

A distinção entre “indivíduo”, que não tem nada a ver com o destino dos outros 

homens, e “pessoa”como relação, vão fundamentar dois sistemas sociais diversos: o 

individualismo liberal, por um lado, onde o ser humano é visto como indivíduo e, de outro, 

o totalitarismo, onde o ser humano é visto como peça, instrumento de uma máquina. É 

neste contexto axiológico ou valorativo que os sujeitos fazem suas escolhas de vida. Um 

projeto de carreira universitária é uma opção de vida que não é neutra ou isenta destes 

condicionantes. São múltiplos, portanto, os fatores que intervém no processo de escolha. 

O homem, disse Paulo Freire (1997) não pode ser pensado fora e sequer longe da 

ética. A ética está presente e funda valores e aspirações do sujeito na medida em que ela 

trata do fim do homem e do “bom –viver”, da boa ação e das escolhas. Depreende-se assim 
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a necessidade imperiosa da reflexão ética como principio balizador dos valores que movem 

o homem contemporâneo e, impactam a visão e concepção de mundo da juventude 

universtiária, suas escolhas e opções de êxito na vida. 

2.35 O êxito na concepção da ética liberal 

Na visão liberal-capitalista, segundo o sociólogo Pedrinho Guareschi35, (2003). O 

ser humano é pensado como se fosse um “indivíduo”, isto é, alguém suficiente em si 

mesmo. Essa valorização do homem, como indivíduo, se opõe à absorção do indivíduo no 

tecido social comunitário. Na ótica da filosofia liberal o ser humano é pensado como 

alguém movido por interesses materiais e consumistas. 

A filosofia liberal, que antecede o neoliberalismo, e às vezes se confunde com ele, 

defende o individualismo mercantilista, onde a graduação social ocorre através de mais ou 

menos participação no mercado. Os capitalistas liberais rejeitam o valor ético da 

solidariedade, pois, esta é incompatível num sistema capitalista como o nosso. 

Tal teoria visa levar o homem a pensar e agir individualmente, como criador de si 

mesmo e de sua própria história, estabelecendo leis e moral próprias. O ser basta-se a si 

mesmo, defende a tese liberal. 

A ideologia liberal impõe uma visão pragmática e utilitarista da vida, dá valor às 

coisas e à vida do ponto de vista de sua utilidade. O homem basta-se a si mesmo e seus 

interesses são o motor da atividade humana. Já o neoliberalismo traz consigo um projeto 

oficial de cunho político que pretende ser a norma de vida das pessoas, dos grupos e das 

nações, com atraentes propostas condicionantes da vida em sociedade, como lucro, 

consumo, individualismo e a conseqüente alienação. O neoliberalismo deixa de ser uma 

teoria ou uma filosofia, para converter-se numa ideologia: a ideologia do lucro e do 

mercado.  

O neoliberalismo de origem “iluminista”inspirou a primeira declaração de direitos do 

homem. Já o neoliberalismo é a aplicação do antigo liberalismo às contingências do século 

XX. O centro de toda prática neoliberal é o mercado consumo. 

                                                 
35 Guareschi, Pedro (2003) Conferência realizada na URI- Campus de Frederico Westphalen (junho de 2003). 
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Na versão de Galvão (1997), para subsistir, o capitalismo neo-liberal incentiva o 

consumo, despertando, de forma artificial, um sentimento e a necessidade de consumir os 

bens produzidos. A prática des-ordenada de consumo que chamamos de consumismo, nada 

mais é que o culto ao supérfluo e à ostentação, que gera contrastes: uns com muito (ou 

demais) e outros com pouco ou quase nada. A sociedade consumista é um desvio das 

exigências éticas pelo fato de criar privilégios, fortalecer uma minoria e excluir as massas. 

O mercado torna-se deus, razão de ser dos indivíduos e da vida em sociedade. 

O capitalismo como sistema econômico dominante e hegemônico no mundo 

contemporâneo promete o paraíso da abundância de consumo. É um sistema materialista-

consumista, por excelência. Porém, a maximização do progresso é necessário à 

sobrevivência dos mais competentes e à conseqüente exclusão/ sacrifício dos mais fracos. 

Segundo Pedrinho Guareschi (2003), essa formulação aparentemente inocente 

parece, à primeira vista, até concordar com a filosofia tomista (de Santo Tomás de 

Aquino), que diz ser o homem atraído pelo bem.  

Guareschi cita o filósofo inglês Jeremy Bentham, como um dos principais 

pensadores liberais, só ele o ser humano é profundamente egoísta, na medida em que 

procura sempre maximizar suas vantagens e minimizar suas perdas. A vida, consiste numa 

luta para garantir interesses. 

Na economia, esses interesses se traduzem em garantir o maior lucro possível. Tudo 

o resto é desprezível. Segundo a filosofia liberal, o capitalismo na sua fase neoliberal, 

abriria novas perspectivas à conquistas até então não imagináveis. Tudo isto sob o signo da 

liberdade. Essa liberdade, na prática, foi confundida com livre-arbítrio. Se a liberdade é a 

propriedade de alguém poder realizar-se em plenitude, o livro arbítrio seria uma faculdade 

do ser livre, segundo a qual o homem poderia agir ou não agir, ou agir de uma ou outra 

maneira, apenas para proveito próprio.  

De acordo com Assmann e Franz (1989), a filosofia que sustenta tal concepção de 

Ser Humano chama-se Liberalismo que consiste na defesa de uma liberdade humana 

absoluta, sem limites. O interesse funciona como mola mestra da motivação e da busca do 

sucesso. 
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Ligado a um conceito de liberdade, os novos nomes do interesse próprio passaram a 

ser: livre iniciativa, livre concorrência, competitividade, economia de livre mercado. A 

ideologia liberal, ao exaltar a liberdade individual, subtraiu-a de toda limitação, 

estimulando a busca exclusiva do interesse e do poder. 

Que comportamentos, atitudes, concepções de vida podem advir como conseqüência 

de tal concepção? No liberalismo a iniciativa privada e criatividade se transformou numa 

concorrência desumana, onde a única coisa que conta é o lucro.  

As relações pessoais e sociais passam, a ser “verticais”, de cima para baixo, pois a 

conseqüência da competição desenfreada irá colocar uns acima dos outros. Alguns vão 

“ter”mais, e como conseqüência vão “poder”mais. É essa relação de posse, ou propriedade 

absoluta, que dá origem às diferenças entre as pessoas. 

Assim como o liberalismo corresponde no âmbito das ciências humanas ao 

psicologismo, do mesmo modo o sociologismo é o contraponto do coletivismo. Os 

primeiros sociólogos Comte e Durkheim, se extasiaram com a descoberta do “social”, e o 

colocaram como fundamento de tudo, como a única realidade existente, minimizando as 

dimensões pessoais e éticas. 

Na sociedade atual, o indivíduo passou a ser o centro de referência acima de qualquer 

coisa e o hedonismo, o culto do corpo, dos sentidos, do prazer, da busca do “bem viver”, 

da vida confortável, está inscrito na mente e no coração do homem moderno. É neste 

contexto e com este sentido que precisamos entender a busca desenfreada do êxito material 

como projeto de vida. 

A sociedade dita democrática e liberal, tem ensinado e apregoado exaustivamente, 

que todos são iguais e que as oportunidades existem para todos. Porém, como persuadir-se 

de que ao não alcançar êxito, sucesso, a culpa seja atribuída à sociedade? A angústia de 

nosso tempo decorre em boa parte, do fato de se atribuir toda responsabilidade ao 

indivíduo fingindo ou fazendo de conta, que o indivíduo tem em suas mãos o destino, o 

futuro de sua existência, quando é esmagado pela tecno-burocracia, pela força e poder dos 

organismos multilaterais e supra-nacionais que dominam as instituições e as nações. 



 

 276

Permanece, a indagação: como escapar da sentença do mercado? Se este tem 

estabelecido algo mais do que o preço das coisas; ou seja, o preço, a categoria e o valor das 

pessoas? O mercado tem se constituído numa ditadura, como se fosse governado por leis 

infalíveis e imutáveis. 

“Ser ou não ser”, foi sendo substituído pela expressão mais moderna, “estar ou não 

estar”, no sentido de efêmero dado por Gilles Lipovetsky (1994). 

O valor do homem passa agora a ser medido pela capacidade de “audiência e de 

consumo”. A fama e o sucesso tornam-se um fim em si mesmo; a grande e única forma de 

viver; o novo padrão de avaliar e valorizar a pessoa. A pessoa, passa a valer sobretudo pela 

sua capacidade, de consumir: idéias, notícias, modos e estilos de vida, idéias e valores, etc. 

Enfim, vivemos o impacto da sociedade de mercado do consumo.  

Segundo Vázquez (2002), se a moral é inseparável da atividade prática do homem – 

material e espiritual, a ética nunca pode deixar de ter como fundamento a concepção 

filosófica do homem que nos dá uma visão total deste como ser social.  

A ânsia de alcançar êxito, sucesso, fama e reconhecimento social, do homem 

moderno, faz com que muitas pessoas tenham que renunciar a seus próprios desejos e à 

felicidade pessoal. 

Para Oliven (1980) não existem praticamente diferenças culturais entre as classes 

sociais. É lógico que esta posição é equivocada na medida em que pretende simplesmente 

ignorar diferenças sociais e tratar a sociedade como um todo cultural coeso. 

Hoje fala-se de ética dos negócios tem a ver com a ética como princípio da ciência da 

moral ou das morais, - já que não existe uma única moral válida para todos os tempos e 

lugares -. A ética dos negócios, nada tem de idealista, ao contrário, é profundamente 

sustentada pela ética empresarial (business ethics), essencialmente voltada para o sucesso 

comercial e financeiro. Num mundo de guerra econômica e de concorrência acirrada, leva 

os empresários a considerar que a moral contribui para o sucesso da empresa. O business 

ethics, assenta-se, na moral do interesse. Não se trata, portanto, da consagração da 

éticacomo princípio de vida digna e feliz mas a sua instrumentalização utilitarista no 

mundo dos negócios. 
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A ética empresarial, não prescreve a renúncia da individualidade de cada 
um, afirma a equivalência das aspirações individuais e do êxito coletivo, 
a harmonia entre os interesses particulares e a competitividade. Na hora 
da constituição da empresa, a ética consegue casar-se, pelo menos em 
princípio, com as tendências humanas para a responsabilidade, a 
realização pessoal, o progresso social. Simultaneamente, ela conjuga-se 
com eficácia e o interesse material (p. 284). 

A ética dos negócios ou ética empresarial, não tem nada a ver com os princípios da 

verdadeira ética de cunho científico e filosófico. Trata-se, efetivamente de uma outra ética, 

a ética do mercado, com a finalidade de obter ganhos materiais, lograr melhor 

desempenho, “performance”individual e/ou grupal. No fundo, está em jogo o alcance de 

maior lucro para a empresa. Os princípios desta ética, a empresarial são amplamente 

difundidos pelos mass media, pelos Centros e “Institutos de Ética”com farta divulgação 

pela mídia. 

Chegamos a uma situação absolutamente contraditória, em que ao mesmo tempo em 

que se desenvolvem as premissas e condições que situam a humanidade no limiar da 

libertação de todas as suas necessidades básicas de subsistência, de outro, subtrai-se à 

maioria de suas mais elementares necessidades.  

Na concepção de Savater (1996:59) enganam-se os que pensam que o projeto ético 

chegou ao fim por causa do novo individualismo e subjetivismo reinantes, porque: na 

realidade, “o individualismo pode ser uma nova forma de participar no social, ao invés de 

isolar-se ou subtrair-se do social”.  

O individualismo assim entendido é o resquício lógico de uma sociedade plural e 

livre, gerida por sujeitos e não pelo devir ou pelas circunstâncias históricas implacáveis da 

História, das leis do mercado ou qualquer outra fatalidade abstrata. Nesta direção o sujeito 

é visto como o protagonista moral e ator social e seu “narcisismo”aparece como um 

estimulante amor próprio. 

Tampouco o subjetivismo representa uma ameaça na medida em que é capaz de 

reflexão crítica sobre si mesmo e a realidade circundante. Como disse o poeta argentino, 

José Bergamin, citado por Savater (Op. cit. p. 59-60): “se eu fosse objeto, seria objetivo; 

como sou sujeito, sou subjetivo”. 
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2.36 Autoestima e a consecução do projeto de êxito na vida 

Valorar-se positivamente reforça a crença na própria capacidade de êxito (Miceli, 

2000, p.31).  

Nos capítulos anteriores, discutimos a influência e relação do habitus (considerado 

como estruturas incorporadas e disposições de comportamento duráveis), do (ethos) ou 

sistema de valores ou crenças através dos quais pode-se predizer atitudes e condutas; e os 

princípios ético-morais que impactam e orientam a ação, estilos e filosofia de vida dos 

indivíduos; aspirações e motivações de êxito ou projeto de vida ideal dos acadêmicos, foco 

deste estudo. 

Na configuração do projeto de êxito na vida dos indivíduos, situando a discussão no 

contexto da sociedade atual (moderna/pós-moderna), marcada e caracterizada pela crise e 

esvaziamento de valores tradicionais da competição imposta pelo mercado, que dita não 

somente o preço e o valor das coisas, mas estabelece o valor das próprias pessoas.  

Pergunta-se: que sentido, importância e relação tem a auto-estima com o projeto de 

êxito do sujeito? De que serve valorar-se positivamente? Pessoas com alta auto-estima tem 

maiores oportunidades de êxito? Que fatores incidem, influem e determinam uma boa ou 

má auto-estima? Existe relação entre auto-estima e felicidade? São mais felizes as pessoas 

com alta auto-estima, dentre outras dimensões deste que consideramos um componente 

fudamental no proejto de vida de alguém, referimo-nos ao papel da auto-estima no 

processo de tomada de deciões vitais do sujeito?  

Com efeito, o que significa ter uma boa ou má auto-estima no atual contexto de 

sociedade de esvaziamento de valores, de crise, negação e/ou contra-valores que põem em 

questão os atuais paradigmas e referências de vida das pessoas? Estas são algumas 

questões primordiais na discussão do tema auto-estima que estão presentes e desafiando a 

humanidade pelo menos desde os antigos gregos; e que continuam a interessar e a desafiar 

os estudiosos até os dias de hoje. 

Estamos, portanto, em busca de uma maior compreensão de um tema que tem íntima 

relação com o objeto de nossa pesquisa: auto-estima e a percepção e aspiração de êxito na 

vida dos acadêmicos.  
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Como escreve Pierre Calame (2003), nossa sociedade entrou num período de crise 

radical e de mutação, daí a necessidade de rever paradigmas e referenciais de vida. Essa é, 

fundamentalmente uma crise de relações, de desorientação e vazio existencial. A maior 

crise da sociedade ocidental, é essa inversão dos fins e dos meios (p.6). 

Segundo ele, a perversão da essência e do valor humano, não pode desaparecer 

enquanto subsistir o núcleo da sua alienação: isto é, a contradição entre a sua finalidade 

interna (produzir para o homem) e a sua finalidade externa (produzir para o capital) e, por 

esse motivo, não se produz para satisfazer as necessidades normais da pessoa, mas para 

atender necessidades criadas artificialmente pela moderna indústria.  

As necessidades do homem são manipuladas para que consuma não o que satisfaz 

suas reais necessidades, mas às dos outros. Como na produção, também no consumo o 

homem real já não pertence a si mesmo, mas àqueles que o manipulam ou persuadem de 

um modo sutil.  A palavra “crise”, de fato, transformou-se em categoria-chave para 

designar o que caracteriza nosso momento histórico. Diferentes vozes, a partir de 

diferentes óticas; designam a atualidade de nossa vida societária como momento de crise 

profunda. Entre as dimensões básicas constitutivas dessa crise está, sem dúvida, em muitas 

dessas interpretações a crise de nosso ethos12.  

Diversos autores, especialmente psicólogos sociais e sociólogos: Argyle (1972), 

Giddens (1998), Miceli (2000), Ruiz (2000), Vázquez 2002), entre outros, vem 

problematizando o conceito, a realidade do “eu”, este entendido e tomado no sentido de, 

identidade, self, auto-imagem, auto-valoração. A auto-estima está hoje presente em todos 

os âmbitos psicológicos e sociais do indivíduo; atua sobre a memória, a atenção, a 

motivação, as emoções, condutas e o comportamento individual e social dos indivíduos.  

Segundo Micelli (2000), a grande quantidade de estudos e experimentos realizados 

no último século (XX), apenas tem confirmado as palavras de James, evidenciando a 

dificuldade para encontrar um modelo único que permitisse unir as diferentes peças que 

compõem o mosaico caracterizado pelo constructo auto-estima. Ante tal quadro, seria 

muita pretensão de nossa parte, propomos uma explicação geral e exaustiva de um tema, 

                                                 
12 Ver a respeito ª Moser (org.), Mudanças na moral do povo brasileiro, Petrópolis, 1984. X. Herrero, “O 
desafio da crise atual de valores”In: Síntese, nova fase, 31 (1984), 5-10. F. B. de Ávila, “Brasil: crise e 
perspectivas”In: Síntese, nova fase, 31 (1984), 11-25. 
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por natureza, complexo e polêmico, e sobre o qual, sequer existe unanimidade e consenso 

entre os especialistas e estudiosos  

Não se trata, tampouco de oferecer conselhos ou receitas de “auto-ajuda”, do tipo, 

como “viver melhor”; por que disto estão repletas as prateleiras das livrarias e bazares com 

livros de “auto-ajuda”, com fórmulas e mágicas de como “vencer na vida”, ser feliz, ter 

sucesso nos negócios, como ser bem sucedido no amor, etc. 

Para o propósito deste estudo, trazemos alguns apontamentos e reflexões apoiados 

em autores como Miceli (2000) e Ruiz (2000), pela ênfase que dão à abordagem de auto-

estima desde o ponto de vista “do valor e da dignidade da pessoa”, considerando-a como 

núcleo básico do sujeito e dimensão fundamental para lograr êxito na vida. 

Na lente de Ruiz (2000), trata-se de um dos conceitos mais ambíguos e discutidos no 

âmbito da psicologia, podendo ser tomado, ao mesmo tempo, como auto-aceitação. 

Miceli (2000) evoca uma clássica expressão grega, segundo a qual, “somos o que 

pensamos”, para evidenciar a importância e o poder do pensamento e da mente na vida e 

nas decisões existenciais e vitais dos indivíduos. O que de certa forma é verdadeiro, ao 

menos sob dois aspectos: de um lado, é certo que grande parte de nossa realidade é 

pensamento, representação mental, e, de outro, porque nosso pensamento, convicções e 

expectativas jogam um papel importante, na medida em que condicionam o 

comportamento e o modo de agir humano: vontade, interesses, aspirações. 

Do contrário, pergunta, onde buscar nossa autêntica essência, se não nas nossas 

aspirações, desejos, intenções, projetos, imagens, expectativas, crenças, convicções, 

valores e opiniões, indaga Miceli (2000, p.7)? Reconhece a autora que não é tarefa fácil 

realizar uma aproximação ao tema do auto-conhecimento e da auto-estima.  

Ancorada no pensamento do filósofo alemão (séc.XIX), Nietzsche, ela assinala a 

seguinte passagem, “o homem se defende muito bem de si mesmo, das ameaças e perigos 

que o afligem, mas no geral, não consegue perceber de si mais do que suas ações externas. 

No entanto, seu interior, qual fortaleza interna, lhe é inacessível” (p.8). Somente passando 

por essa verdadeira muralha como estaque separa o mundo externo do interno, para 

compreender melhor a si e aos demais. 
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Ainda que tenha sido cuidadosamente explorado, o mundo do “eu”continua sendo 

uma realidade misteriosa para o homem. Como já nos referimos, há mais de um século, 

William James, psicólogo norte americano, defenindod a realidade do “eu”como algo 

complexo, composto de muitas facetas e interfaces, reconhecendo, porém, que são muitos 

os fatores que incdem na sua estruturação e configuração. 

Estudos e pesquisas realizadas ao longo do século vinte evidenciaram e confirmaram 

as palavras de James, ao apontar as dificuldades para se estabelecer um modelo único e 

padrão que permitisse unir as peças deste mosaico. 

Que importância tem auto-estima num mundo e sociedade altamente complexa, 

tecnologizada, como a atual em que os novos paradigmas, referências e valores, são 

constituídos pelos modelos e heróis da mídia, identificados com sucesso material, poder, 

dinheiro e fama, e da busca obsessiva da celebridade, de ser um “winner”, um ganhador? 

Sociedade que supervaloriza a performance individual? Como bem observa Ávia 

(1998:10), “a fama constitui o novo padrão ouro, traduzido pela expressão “ter êxito na 

vida”, muito em voga nos dias de hoje, constituindo-se em novo referencial de valoração 

dos indivíduos.  

A sociedade, propõe normas e expectativas ao indivíduo, algumas explícitas outras 

implícitas, sobre como deve ser e comportar-se o indivíduo. Cada um de nós, dentre os 

distintos papéis que temos que assumir tentará cumprir com tais normas e expectativas. 

Dessa forma, o conceito de si, ou seu auto-conceito, será afetado de acordo com o grau e a 

forma com que corresponde às expectativas projetadas e esperadas de cada um. 

Para caracterizar melhor as dificuldades existentes neste âmbito, transcrevemos a 

seguinte frase atribuída à Protágoras, sofista grego do século V a. de C., “o homem é a 

medida de todas as coisas: das que são, na medida em que o são, e das que não são, na 

medida em que não o são”. Esta interpretação teria sustentação, se atribuíssemos ao termo 

“homem” um valor e significado universal, o que, entretanto, o sofista Protágoras não 

deixa claro. 

Se tratarmos o homem como um valor individual, cada indivíduo seria a medida de 

cada coisa, o que equivaleria admitir que existem tantas medidas e valores quantos 

indivíduos. A nós, porém, interessa explicar o comportamento homem concreto, situado 
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historicamente num determinado tempo e espaço, é, considerado na sua individualidade, 

mais do que a discussão de sua natureza universal. 

A seguir, explico a distinção dos termos: auto-estima, auto - conceito e auto-imagem, 

enfocando a relação: auto-estima com projeto de êxito na vida, considerando a auto-estima 

como crença na própria capacidade, isto é, como fator fundamental para lograr êxito na 

vida.  

Oacklander apud Hoff (1995), considera confusas as definições encontradas na 

literatura em relação às palavras auto-estima, auto-conceito e auto-imagem. Trata-se, 

efetivamente de conceitos vagos sendo que os mesmos diferem de acordo com 

interpretações pessoais; o termo “estima”segundo ele, refere-se ao grau com que se 

valoriza uma coisa; enquanto, a palavra “conceito”traduz uma idéia ou algo que se pensa, 

enquanto, auto- imagem”, é uma representação ou expressão de algo, não sendo uma coisa 

real. 

Na ótica de Mosquera (1977), a “auto-estima”está ligada ao valor que cada pessoa 

atribui a si mesma e decorre de uma atitude positiva ou negativa frente a si própria; a é 

uma espécie de espelho pessoal, influenciada pelas experiências do indivíduo em relação 

ao ambiente que o cerca. Enquanto o termo “auto-conceito”expressa vivências e 

consciência do seu próprio conhecimento como pessoa.  

É mister ter em conta que a auto-estima está sempre em mudança, pois, na medida 

em que o indivíduo cresce e se desenvolve alteram-se as percepções que têm de si e do 

mundo que o rodeia. Apesar desta “instabilidade básica”, o homem mantém o que os 

psicólogos denominam de “estrutura viva”do indivíduo. O ambiente modela o 

comportamento e, a auto-imagem direciona os propósitos e o destino pessoal do sujeito.  

Para Oliveira (1984), auto-conceito tem a ver com: a atitude que o indivíduo tem de 

si mesmo, e decorre do modo como alguém se percebe. Auto-imagem pode ser considerada 

um sinônimo de auto-conceito, porém com um enfoque voltado para o sentido social de 

sua formação; enquanto, auto-estima diz respeito ao valor que o indivíduo concede a si 

mesmo.  
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Na acepção de Barros (1987), auto-conceito “é a avaliação que o indivíduo faz de si 

mesmo, segundo atitudes que ele formou através de suas experiências. De acordo com 

Branden (1985), a auto-estima é a reputação que a própria pessoa obtém com relação a si 

mesma.  

Cumpre destacar que a identidade do sujeito vai se formando ao longo da existência, 

através das relações que o indivíduo estabelece com os outros e, das circunstâncias sócio-

culturais que vivencia. De acordo com Sabucedo (1996), trata-se de um processo que cobre 

todas as etapas do desenvolvimento humano. O mesmo acontece com a formação do auto-

conceito que se desenvolve desde as experiências pessoais da criança, da reação dos outros 

ao seu comportamento; e do modo como ela julga que é estimada e aprovada pelas pessoas 

que lhe são importantes. 

No sentido dado por Barros (1987:151), o auto-conceito “[ ] reflete a maneira como 

os outros reagem ao seu comportamento, aprovando ou desaprovando-o, determina o tipo 

de auto-conceito que a criança irá desenvolver”. Para Ribeiro (1994), tanto os que se 

julgam vítimas, como os que se julgam auto-suficientes, no fundo têm o mesmo problema, 

ou seja, baixa auto-estima. A diferença, assinala apenas no mecanismo compensatório 

adotado. 

Rosemberg (1965), apud Steffani (1997), aponta diferenças entre auto-estima 

negativa e positiva; sentimentos como “depressão”e “neurose”são manifestações de 

ansiedade e revelam baixa auto-estima. Outros sintomas da baixa auto-estima podem ser 

evidenciados pela dificuldade para conciliar o sono, tremor nas mãos, nervosismo, 

palpitações, enxaquecas, dificuldade para respirar, transpiração nas mãos, pesadelos, 

desmaios e transtornos estomacais. Enquanto, isto, a auto-estima positiva traduz 

sentimento de segurança, confiança, autonomia, iniciativa, e consciência grupal, entre 

outros. Como exemplo de indicadores que evidenciam auto-estima negativa, - conforme 

interpretação ensejada pela SEC-RS (1985), citam-se, sentimentos de insegurança, 

incerteza, frustração, ressentimento, solidão, individualismo, etc.  

Segundo Kinget (1966), o auto-conceito: “[ ] é um conjunto organizado e mutável 

de percepções que se referem ao próprio indivíduo: qualidades, defeitos, capacidade, 
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limitações, valores, relações reconhecidas pelo indivíduo como descritivas de si mesmo e 

percebidas como retratando sua identidade” (apud Justo, 1975,p.21).  

Como aponta Vernon (1976), as teorias de Adler, Horney, Fromm e Sullivan, 

passaram a considerar a teoria psicanalítica de Freud à luz da psicologia social do século 

XX, tendo em comum as variáveis sociais na formação da personalidade, desenvolvidas 

por (Hall e Lindzey, (1974). Hamachek (1979) salienta a concepção humanística das 

teorias psicossociais na valorização do estudo do “self”, em cuja concepção onde a 

filosofia existencialista e a fenomenologia tiveram um importante papel. O 

existencialismo, por exemplo, enfatiza a responsabilidade individual e a capacidade do 

homem de escolher entre distintas alternativas possíveis que se apresentam. 

Rogers (1991), pelo conceito de“self concede especial importância e por entender 

que este inclui todas as percepções que o indivíduo tem do seu organismo, sua experiência 

e o modo como essas percepções se relacionam com outras percepções e objetos no seu 

ambiente, e com todo o mundo exterior” (apud Evans 1979:49).  

Com Rogers o estudo da percepção ganha força numa dimensão psicossocial. 

Considera o “self”um conceito nuclear da personalidade com as seguintes propriedades: 

estabelece interação do organismo com o meio; internaliza valores de outros e faculta 

percebê-los de forma distinta; procura lograr consistência; o organismo tende a agir de 

acordo com o auto-conceito. O desenvolvimento do auto-conceito em Rogers (1971) é 

particularmente afetado pelo papel que as pessoas significativas (pais, escola, professores, 

colegas) têm na vida do indivíduo.  

O “eu ideal”, disse, é a imagem que as pessoas gostariam de ter. A soma total das 

idéias de uma pessoa a respeito de que gostaria de ser, ou do que pensa que deveria ser em 

oposição ao que ela é, costuma ser, em geral, chamada de “eu ideal”. O auto-conceito é 

assim o conjunto de traços, características e valores que o indivíduo julga possuir; 

enquanto o “eu ideal”é tudo que o indivíduo gostaria de ser e possuir. 

Para Gewitz (1973), o eu ideal é aquele “eu” no qual o indivíduo coloca o mais alto 

valor, constituído por padrões de comportamentos e características de personalidade que 

são considerados pelo indivíduo como altamente desejáveis; formado através das 

experiências do indivíduo em contato com o seu ambiente. 
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A criança, por exemplo, no processo de interação com os pais, vai percebendo quais 

são as expectativas dos pais com relação a ela. Mais tarde, na escola, novos padrões de 

comportamentos são internalizados. De sorte que a participação do indivíduo na vida social 

expande-se, e, ao expandir-se, novos valores são incorporados à estrutura do indivíduo, 

enquanto, outros são abandonados ou modificados por influências culturais.  

Para Rogers, o conceito de auto-aceitação constitui o aspecto mais importante de 

todo o processo a partir da qual o indivíduo é capaz de ascender a novos níveis de 

integração. Turner e Vanderlippe (1958) observaram que estudantes universitários que 

apresentavam elevada congruência do auto-conceito com o “eu-ideal”eram mais cordiais e 

mais aceitos entre os colegas, participavam mais das atividades do que aqueles que 

demonstravam grande discrepância; enfim, demonstravam maior nível de auto-satisfação 

pessoal. Associam e auto-satisfação com auto-estima. 

Estudiosos como Hamachek (1979; Hall e Lindzey (1974) consideram a 

consciência como causa e motivadora do comportamento humano, o que a pessoa pensa e 

sente determina, o modo de agir, o comportamento das pessoas. É por meio do “self”que a 

pessoa se expressa e se manifesta de diferentes modos às distintas pessoas, e isto, a partir 

da imagem que o indivíduo tem de si mesmo e do conceito do “tipo de pessoa que é”. 

Para Combs (1980), o desenvolvimento do auto-conceito, do “self”, ou do “eu”, 

resultam das experiências da pessoa, do seu meio-ambiente cultural e social e, 

particularmente, das percepções que o indivíduo vai acumulando ao longo da vida somadas 

à influência de outras pessoas que compartilham de alguma forma seu campo e, com ela 

interagem especialmente durante os anos de formação. 

Na acepção de R. May (1979), o self nasce e se constrói nos relacionamentos 

interpessoais; é a função organizadora no íntimo do indivíduo, por meio da qual um ser 

humano pode relacionar-se com os outros. 

O importante, observa Miceli (2000) é que nos convertemos naquilo que “cremos 

ser”, vale dizer, nossos pensamentos, convicções e expectativas condicionam nossos 

comportamentos, que acabam se transformando em autênticas profecias ou utopias, que se 

auto-realizam e influenciam as reações dos demais.  

Outra dimensão que precisa ser frisada é o fato de que a representação que alguém 

tem ou faz de si mesmo é mais do que a atuação de um personagem frente aos outros. É 
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também uma forma de construir sua identidade social. A percepção, o conceito que alguém 

tem de si é algo complexo, constituído de várias áreas de interesse: intelectual, estético, 

moral e social. Para termos uma idéia de quem somos, o que ou quanto valemos em cada 

área, acostumamos nos observar atuando, e, com base nessa atuação, nos julgamos, ou 

formamos um conceito de nós mesmos. É portanto, na ação, pela nossa capacidade de 

execução que nos avaliamos e valorizamos.  

A auto-estima significa um modo, uma forma de construir nossa identidade social. 

Podemos inferir que o modo como a pessoa se vê, sente e percebe, define e determina, ao 

menos em grande parte, seu futuro de êxito ou de fracasso. Posição semelhante sustenta 

Olabuénaga (1998), ao afirmar que cada indivíduo ajusta suas aspirações às reais 

condições de alcançá-las.  

São vários os fatores que determinam e influenciam nosso auto-conceito e auto-

imagem, vale dizer, o que pensamos de nós mesmos. O conceito do “eu”ou a imagem que 

alguém tem de si abarca crenças de todo tipo que nos têm como referentes: onde nascemos, 

ao grupo étnico que pertencemos, o que gostamos ou rejeitamos, nossa metas, ideais e 

valores, e sobretudo, o que esperamos da vida. 

Em última instância somos o principal elemento em jogo, na medida em que 

distinguir o que depende de nós e o que depende das circunstâncias externas, significa 

estabelecer nossa probabilidade de êxito, e de adequar nossas aspirações às condições 

objetivas de alcançar objetivos ou o sucesso esperado. 

Ruiz (2000), define a auto-estima, no sentido de auto-valorização de alguém, ou um 

“constructo hipotético”que representa o valor que os indivíduos se atribuem ou crêem que 

os demais lhes atribuem. Para Miceli (2000) não importa tanto como nos vemos e 

valoramos, mas a discrepância entre nossas auto-valorizações e nossas aspirações: 

Para saber si una persona tiene una autoestima alta o baja debemos 
conocer lo que piensa de sí, pero además cómo querría ser, y ver qué 
discrepancia existe entre las autovaloraciones de hecho y las deseadas. Si 
la discrepancia es grande, la autoestima será baja; si la discrepancia es 
pequeña, la autoestima será alta, porque la persona piensa lo que 
corresponde a sus deseos, a sus expectativas y ambiciones (p.43). 

Argyle (1992), traz um novo ingrediente à discussão, associando o conceito de auto-

estima à felicidade do indivíduo. Argyle analisa a existência de relações entre: auto-
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satisfação e felicidade com nível de renda, escolaridade, salário, saúde, sexo. A felicidade, 

afirma, forma parte de uma síndrome, de um espectro mais amplo, que compreende a 

eleição de situações gratificantes, ver o lado bom das coisas e ter uma auto-estima elevada. 

A felicidade, também se relaciona estreitamente com outros aspectos da personalidade. 

Outro problema apontado pela autora, é o fato das pessoas terem distintas 

concepções do que seja satisfação e felicidade. A satisfação expressa a distância entre as 

condições atuais, isto é, a realidade do indivíduo e suas aspirações. De maneira geral, a 

satisfação é maior quando os logros se aproximam das aspirações. 

Quanto maior for a distância entre o que pensamos, somos e temos e os ideais que 

nos propomos, menor será a auto-estima e, quanto menor for esta discrepância, maior será 

a auto-estima e, conseqüentemente, a felicidade. Pessoas com auto-estima positiva estão 

mais satisfeitas e felizes do que as demais? Segundo Argyle “o modo de avaliar 

afetivamente diversos aspectos da vida se relaciona de forma essencial com um fenômeno 

de nível geral, isto é, com as percepções de bem-estar geral” (p.65). 

Estudos de Timothy Sharp, revelam que apenas 15% da felicidade provém da renda, 

dos bens e de outros fatores financeiros, e, que mais de 80% vem de elementos como a 

atitude, o controle sobre a vida e as relações pessoais. Em países ricos, apesar de a maior 

parte das pessoas terem uma vida melhor, financeiramente falando, do que seus pais e 

avós, os níveis de felicidade não mudaram. Estudos têm mostrado também que, uma vez 

atendidas as necessidades básicas de moradia e alimentação, os confortos materiais 

adicionais contribuem muito pouco para aumentar a auto-estima e a felicidade. 

Para muitos cientistas um dos motivos pelos quais as pessoas tendem a acumular 

mais dinheiro sem que isso aumente a auto-estima é o fato de se comparem com pessoas 

mais ricas do que elas. Sharp sugere que as pessoas se comparem com as pessoas que 

ganham menos,contudo as pessoas, em geral, insistem em fazer o contrário, e essa é uma 

das causas da frustração e da ansiedade - explica o autor e fundador do “Instituto da 

Felicidade”, na Austrália.  

Todavia, deve-se ter o devido cuidado e distância ante assertivas e conclusões desse 

tipo, que tendem a proliferar pelo mundo a fora, do tipo “auto-ajuda”, porém, sem a devida 



 

 288

comprovação científica. O que nos remete à revisão de conceitos e juízos (ético-morais) 

numa época e cenário em que as pessoas estão em busca de respostas ao vazio existencial, 

de falta de referenciais mais seguros, e de novas perspectivas e sentido de vida.  

Vale ressaltar que de forma consciente ou inconsciente, todos nos ocupamos 

continuamente em elaborar valorações sobre o mundo físico e social, e sobretudo, sobre 

nós mesmos. Valorar constitui, uma atividade cognitiva de fundamental importância para a 

pessoa. Sem valorações, positivas ou negativas, agimos às cegas, aumentando o risco de 

fracassarmos, além de implicar em desgaste de energias e de recursos. Tudo que nos 

acontece, tudo que fazemos ou suportamos, tem para nós uma leitura auto-valorativa. 

Mas em que consiste esta auto-valorização? Na lente de Miceli, a auto-valoração, 

positiva ou negativa, está presente, inclusive nas circunstâncias mais adversas. 

qué fines guían las preguntas tácitas sobre lo que valemos que 
acompañan nuestras actividades y experiencias, nuestros éxitos y 
fracasos, nuestras expectativas sobre el futuro? [...] Valorar-se 
positivamente confiere fe en un mismo, en nuestra capacidad de éxito. Es 
una apuesta sobre nosotros mismos, un crédito que nos acordamos sin 
verificación previa., [...] sirven para darnos iniciativa y tenacidad, 
cualidades muy útiles para progresar, aprender mejores estrategias y 
adquirir nuevas competencias que aumentarán la probabilidad de éxito y 
de una buena adecuación” (MICELI, 2000:31-32). 

As pessoas se valoram de forma distinta: umas expressam sentimentos e percepções 

positivas, enquanto outras, se valoram negativamente. Indivíduos com auto-estima positiva 

têm pré-disposição ao êxito, ao sucesso, enquanto, indivíduos com visão negativa de si 

mesmo, tendem a fracassar. 

A auto-imagem que alguém tem de si tampouco está isenta de conflitos e 

contradições. O conflito mais evidente, é o que se dá entre a necessidade de valorar-se 

justamente e o de valorar-se bem. Com freqüência, oscilamos entre estas duas tendências, 

ou seja, entre: o “que somos”e o “que gostaríamos de ser” (idem p.9). 

A auto-estima está associada também aos objetivos da pessoa. Para que uma auto-

valoração tenha um efeito importante na auto-estima (fazendo-a subir ou baixar), não conta 

tanto que seja muito positiva ou negativa, mas, mais que esteja referida a objetivos valiosos 

para o indivíduo. É a importância que cada um atribui aos objetivos que marca a diferença. 

Os objetivos das pessoas, contudo não são totalmente subjetivos e individuais, incluem, a 
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importância ou o valor que lhes atribuímos e as heranças sociais, e estas, são adquiridas 

muito cedo.  

Se a auto-estima é positiva, nos convencemos que o objetivo é importante e nossa 

auto-estima tende a subir. De qualquer forma, sobra ao indivíduo uma ampla margem de 

liberdade para decidir entre diversas alternativas que se oferecem. Auto-estima maior ou 

menor, não é determinante no grau de liberdade do indivíduo. 

Segundo inúmeras investigações de psicólogos sociais, as pessoas tendem a dar valor 

principalmente às qualidades, competências e à atividades em que tem melhor desempenho 

e a dar menos valor àquelas em que tem mais dificuldades. Desse modo, a auto-estima está 

associada ao desempenho de alguém.  

Depreende-se, a partir das discussões e premissas aqui colocadas, que trata-se de 

um constructo sobre o qual ainda não há consenso, a não ser, sobre a importância e o papel 

fundamental que a mesma tem e exerce sobre o ânimo de alguém, constituindo-se em fator 

essencial para sonhar e aspirar lograr êxito na vida. 

Pessoas com auto-estima positiva, ao que tudo indica, são mais felizes, auto-

satisfeitas e realizadas do que as demais. Neste sentido, ela constituiria um critério, 

requisito básico que aumenta a capacidade de êxito de alguém. A estima pelo seu eu, 

ingrediente necessário para a saúde mental e qualidade de vida. Enquanto, a baixa auto-

estima está geralmente relacionada à dificuldade de a pessoa perceber, reconhecer e 

valorizar suas qualidades, sua capacidade de realização, ir em busca de seus objetivos e 

sonhos. Ao se sentir confiante, a pessoa se torna menos vulnerável a doenças 

psicossomáticas, depressão, insônia, ansiedade, tornando a pessoa mais persistente em 

tarefas difíceis. 

Nesta perspectiva, a auto-valorização e autoconfiança levam a uma maior 

independência, autonomia e ao livre arbítrio. Os relacionamentos se tornam menos 

desgastantes, as pessoas ficam mais tolerantes e de bem com a vida. A auto-estima facilita 

o relacionamento intrapessoal e interpessoal, o reconhecimento com o outro, a percepção 

do belo, da natureza, de si e de tudo o que está ao seu redor. 
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Avia e Vázquez, destacam a importância do estabelecimento adequado de metas 

realistas, estimulantes, que implicam certo desafio para o indivíduo, estas se encontram 

diretamente relacionados com a felicidade”. Nesta linha de raciocínio, infere-se que os 

mecanismos intrínsecos, interiores, têm um papel mais determinante sobre a auto-estima, o 

bem-estar e a felicidade, do que os fatores extrínsecos.  

Isto nos inclina a inferir que a auto-estima tem um papel fundamental na vida do 

sujeito, na medida em que aumenta a crença e a capacidade de lograr êxito da pessoa, 

assim como sua auto-confiança no eu ou “self”, como força motivante e potencializadora 

para enfrentar os desafios que a vida antepõe. Vencem os que se propõem e decidem, sem 

jamais desqualificar ou negar a influência dos condicionantes estruturais do mundo e da 

realidade social e econômica na qual o indivíduo está inserido e configurando sua visão ou 

cosmovisão, (em alemão, weltanchaung,) na expressão de Orizo (1991).  

2. 36.1 Histórico e contexto atual da investigação da auto-estima 

Diversos autores, como Miceli (2000) e Ruiz (2000) têm destacado o crescente 

interesse pelo estudo do tema auto-estima, o que é evidenciado pela expressiva produção 

científica havida nos últimos anos onde se registra mais de sete mil artigos e seiscentos 

livros publicados na área, construindo um dos aspectos mais fascinantes e, ao mesmo 

tempo, polêmicos, de nossa realidade pessoal, ou seja a auto-estima. 

Distintas teorias psicológicas consideram a auto-estima uma peça chave do 

comportamento e a relacionam com a saúde e o bem-estar mental dos indivíduos. Segundo 

Avia (1999) e Vázquez (1998), a investigação em psicologia tem se dedicado meio século 

em mostrar através de pesquisas e dados os múltiplos efeitos negativos do indivíduo: 

isolamento, os traumas, a enfermidades, pobreza, discriminação, os efeitos da perda de um 

ente querido, etc.  

Porém, esta atenção excessiva dada aos aspectos negativos do indivíduo tem 

prejudicado a percepção e o desenvolvimento dos aspectos positivos e sadios da 

personalidade como a energia, o dinamismo e a compreensão decorrente das experiências 

de vida acumuladas; as potencialidades do sujeito, sua capacidade de fazer escolhas e de 

tomar decisões. 
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Da mesma forma as ciências sociais têm desconsiderado, as virtudes e capacidades 

humanas, as dimensões: altruísmo, coragem, honestidade, o sentido do dever, o prazer, a 

saúde, a responsabilidade e o bom humor; enquanto, as emoções negativas: ansiedade, 

egoísmo, paranóia, ira, avareza ou a tristeza, eram superdimensionadas. 

Ao seguir o modelo de enfermidade, a psicologia moderna tem se preocupado mais 

com a cura dos aspectos negativos e com os males da personalidade do indivíduo do que 

com o desenvolvimento das potencialidades, das dimensões positivas do indivíduo. Tal 

preocupação fez com que a psicologia perdesse seu vínculo com os aspectos positivos, com 

o conhecimento sobre o que torna a vida merecedora de ser vivida, com o que a torna mais 

plena, digna, prazerosa e produtiva. 

Felizmente, nas últimas décadas, tem-se registrado uma extraordinária mudança de 

enfoque neste campo, maior ênfase à capacidade potencializadora e atualizante dos 

indivíduos. Para se ter uma noção dessa mudança, registra-se que, na década de 50 e 60, a 

ação humana era explicada como um produto do ambiente. 

A explicação que prevalecia até então era a de que o indivíduo era comandado por 

seus impulsos internos ou atraído por fatores externos. Os freudianos, por exemplo, 

sustentavam que os conflitos infantis não resolvidos dirigiam a conduta dos adultos, 

enquanto os seguidores de B. F. Skinner acreditavam que a conduta se repetia somente 

quando era reforçada pelo entorno, pelo reforço ou pela repetição.  

Foi somente a partir de 1965 que as explicações em voga, começam a mudar. O 

ambiente deixou de ter importância maior como fator causal da conduta. No final dos anos 

70, as teorias dominantes em psicologia o foco de atenção da influência do ambiente, para 

as expectativas individuais, as preferências, a motivação, a capacidade de superação de 

fazer escolhas e o controle pessoal. 

A partir de então, a ciência social irá olhar finalmente para além do remédio e da 

atitude terapêutica para transformar-se em uma força positiva empenhada em compreender 

e promover as qualidades mais elevadas, os aspectos positivos e saudáveis da vida. A 

psicologia a partir de Adler, Jung e Roger (1976) passa a perceber o sujeito como um ser 
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que toma decisões, que tem preferências, valores, auto-estima, auto-confiança e 

determinação. 

Contudo, o interesse científico pelo estudo da importância e influência da auto-

estima sobre o comportamento humano, aparecem claramente nas investigações de James 

(1980/1990), Wells y Marwell (1976) e Wylie (1974) com notável crescimento, sobretudo, 

desde os anos cinqüenta até meados de setenta. 

Os trabalhos pioneiros realizados nesta direção são de Rosenberg (1965) e 

Coopersmith (1967) vinculando o conceito auto-estima a problemas sociais, ao uso de 

drogas, a delinqüência, a fracasso escolar, à família e à adolescência. O bem estar da 

sociedade, escreve Mecca, (1989), depende de seus cidadãos, haja visto que muitos 

problemas, senão todos os que afligem nossa sociedade, têm suas raízes na baixa auto-

estima daquelas pessoas que configuram e comandam a sociedade.  

A investigação pedagógica vem considerando paulatinamente a auto-estima como 

uma questão chave dos processos de construção pessoal, opinam (Musitu, 1995; Ortega y 

Mínguez, (1999). G. Sacristán (1976) tem-se ocupado em comprovar a repercussão da 

dimensão do auto-conceito, no rendimento acadêmico do aluno. Enquanto Ortega (1989) 

aponta, entre outras dimensões, a incoerência do sistema normativo dos professores e a 

ascensão de valores individualistas, como fatores determinantes na formação de valores e 

na auto-estima dos alunos: 

Segundo ele: 

Este sistema de creencias tiene su prolongación práctica más decisiva en 
las actitudes y moral con que el profesor ha de enfrentar su trabajo. Es 
obvio que la adopción de un prejuicio negativo hacia los resultados que 
se derivan del mismo ha de convertirse en una especie de profecía que se 
cumple a sí misma. [...] La incoherencia del sistema normativo del 
profesorado no puede ser más crítica ( Ortega 1989, p.139-40). 

Sobre a influência das concepções valorativas dos professores no comportamento e 

nas condutas dos estudantes, sugiro ainda a seguinte leitura de Ortega y Velasco (1991)1: 

                                                 
1 A respeito da influência e papel dos professores no quadro dos valores dos estudantes nos 
ocupamos em outra parte deste trabalho. Contudo, é oportuna a seguinte passagem que 
transcrevemos a seguir: Del conjunto de concepciones valorativas de los enseñantes, la orientación 
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Recentes investigações de García (1989), Musitu y García, (1990) e Rodríguez 

Espinar, (1982), também têm comprovado a existência de correlação positiva da auto-

estima com o rendimento escolar e o ajuste psicossocial dos estudantes. O clima sócio-

escolar aparece, portanto, na atualidade, como uma nova variável a ser considerada no 

estudo da auto-estima dos alunos. 

A investigação de variáveis pedagógicas, orientadas a identificar os processos que 

contribuem para a descoberta e a consolidação da auto-estima, assim como das técnicas e 

estratégias de ensino-aprendizagem para seu fortalecimento, constituem uma linha 

investigadora muito recente e ainda de escassa presença no meio acadêmico.  

O que, aliás, W. James, já previra ao constatar que qualquer solução que se adotasse 

ante o problema do eu (self), auto-estima, auto imagem, não iria satisfazer a todos. Não 

obstante, o tempo transcorrido, desde os estudos realizados por este autor, continuam as 

dificuldades para uma abordagem mais adequada do tema, devido à complexidade inerente 

ao estudo do ser e do agir humano, por natureza complexo e imprevisível.  

De acordo com Oyserman y Markus (1993) não se pode ignorar a influência do 

contexto cultural na determinação da auto-estima. Segundo eles, o contexto cultural 

determina em grande parte os significados da auto-estima, podendo sua conceituação e 

interpretação ser completamente diferente entre indivíduos oriundos de diferentes culturas, 

tradições ou valores que orientam a sociedade. As diferenças culturais jogam um papel 

determinante nos modos de conceber e medir o conceito de auto-estima.  

Goulet (1999)36 examina a auto-estima desde uma perspectiva do contexto de divisão 

de países em nações desenvolvidas e sub-desenvolvidas, constatando que as sociedades 

pobres, subdesenvolvidas apresentam uma auto-estima mais baixa do que os indivíduos de 
                                                                                                                                                    
más influyente y susceptible de producir efectos sobre la vida social, tiene que ver con las 
desigualdades sociales; o para ser más exactos, con las cualidades y factores que posibilitan 
alcanzar éxito en la vida y, en su virtud, contribuyen a legitimar el orden de desigualdades sociales. 
La asunción de uno o otro código al respecto tendrá consecuencias relevantes sobre las auto-
imágenes y predicciones de los profesores en su trabajo docente. Porque las convicciones 
interiorizadas por los maestros en este terreno ha de traducirse en provocar niveles de aspiraciones 
congruentes con aquellas, [...] y en desarrollar actitudes conformistas o no entre sus alumnos” 
(p.112). 
 
Para este autor, “[ ] os seres humanos não podem ser tratados e avaliados como algo quantitativamente 
distinto de outros “inputs”ou matérias primas, isto é, reduzidos à máquinas produtivas, ou seja, transformado 
em mero capital produtivo. 
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sociedades desenvolvidas, devido a supervalorização dos aspectos materiais da sociedade 

de consumo. A lógica do mercado e a obsessão pela fortuna e pelo êxito tem se convertido 

com efeito, na pedra de toque da valorização da vida. 

O que não significa dizer que riqueza (fortuna) seja sinônimo de felicidade, senão 

que a posse de bens ajuda no alcance da mesma. É inegável, que a presença de certas 

condições materiais abrem um leque de oportunidades reais às pessoas. Neste sentido J. 

Hersch, citado por Goulet (1998), alerta que os seres humanos não podem ser tratados 

como meros instrumentos produtivos, como categorias subordinadas às considerações 

estritamente econômicas.  

O homem precisa ser reconhecido em seu valor intrínseco, enquanto ser humano; 

com sentimentos, emoções, ideais, expectativas e aspirações que transcendem o mundo das 

coisas e dos objetos, na medida em que tem uma perspectiva deontológica. Não obstante, 

deve-se registrar, que os atuais modelos e paradigmas da pós-modernidade admitem e 

apregoam como única motivação, o incentivo ao sucesso pessoal, o que pode resultar em 

angústia e insegurança.  

Vale lembrar, a propósito, as palavras do místico Hindu Ghandi, para quem a riqueza 

autêntica reside na liberdade interior, os bens materiais são instrumentos para satisfazer às 

necessidades, um meio para cultivar àqueles bens mais altos que são os únicos que trazem 

a mais profunda satisfação e bem estar, capazes de aumentar a auto-estima. 

Com o avanço das pesquisas no campo da psicologia tornou-se possível, atualmente, 

medir, compreender e desenvolver as potencialidades humanas. Contudo, como observa 

Savater (1999), não se trata de uma questão simples, porque não habitamos simplesmente 

um meio biológico, mas um mundo de realidades interdependentes.  

Como já alertava Ortega e Gasset (1992), nos idos de 1930, o homem não é só 

biologia mal biografia, cada indivíduo tem sua história da qual é sujeito e protagonista. A 

conduta humana não pode ser entendida e explicada somente a partir de fatores externos ao 

indivíduo, mas, desde dentro, considerando variáveis tão difíceis de manejar como, 

vontade, intenção, motivos, entre outros.  
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Coube a Ruiz (2000) o mérito de formular uma concepção mais ampla da auto-

estima desde a perspectiva do valor e da dignidade da pessoa, superando a abordagem 

centrada na valoração e no merecimento das competências individuais. Segundo ele, a 

motivação, o desejo, a busca e a atividade dirigida a um objetivo e não o seu alcance e 

satisfação é o que produz nas pessoas sentimentos positivos mais profundos. Não é por 

acaso que o bem-estar esteja quase sempre ligado a um contexto social; e, que, a felicidade 

“socializada” prevaleça sobre a felicidade individualista. 

Argyle (1992) observa que o conceito de otimismo como atualmente é concebido não 

guarda muita relação com as circunstâncias objetivas e com auto-estima. O otimismo 

entendido como visão positiva da realidade e do futuro é considerado como uma dimensão 

e uma característica da personalidade. As pessoas com auto-crítica muito elevada, 

consideradas perfeccionistas, por fixarem metas excessivamente altas, porque levam muito 

em conta a opinião dos outros, precisam, muitas vezes, baixar o nível de exigências para 

sentirem-se mais satisfeitas.  

Gilbert (1992), psicólogo norte-americano, alerta que não é um fato dado que 

sejamos livres para construirmos a nós mesmos de qualquer forma. A postura filosófica 

que considera a realidade como mera construção subjetiva ignora as condições objetivas, a 

realidade e os fatos que limitam nossas possibilidades. Este autor, admite porém, que é 

difícil assegurar que exista alguém capaz de ver as coisas sem nenhum tipo de “filtro”, 

isento de condicionamentos. O importante é a significação que damos às coisas e aos 

acontecimentos. Pode ser que a vida não tenha sentido, porque para viver, é necessário 

dotá-la de sentido, isto é, dar-lhe sentido. 

Para evidenciar a influência das emoções positivas sobre a disposição dos indivíduos, 

Vázquez (1998), cita o filósofo Russel, para quem, uma vez superado um certo nível 

necessário para satisfazer as necessidades básicas, as pessoas se adaptam ao nível 

econômico ou a nova situação, de sorte que sua sobrevivência já não depende mais do 

econômico para ser feliz. Não é portanto, a quantidade de dinheiro que garante a 

felicidade, mas a importância e o valor atribuído aos bens materiais e econômicos. 

Uma melhora econômica pode repercutir a curto prazo na felicidade, porém, este 

efeito dura pouco. De sorteque a perda de status econômico produz uma infelicidade mais 
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duradoura; ainda que, o efeito de um acidente, pode levar a valorizar coisas que antes não 

se valoravam. 

A ainda que a quantidade de dinheiro que se ganha não tenha muito a ver com a 

felicidade, a satisfação de alguém com o que ganha nem sempre corresponde a maiores 

ganhos. Como enfatiza Diener y Fujita (1995), a importância dos recursos materiais 

dependem do quanto sejam pertinentes para o logro das metas que as pessoas têm. São 

importantes na medida em que as pessoas às consideram necessárias para alcançar as 

próprias metas. 

Ruiz (2000) defende ainda a necessidade de “liberar”o conceito de auto-estima da 

forte carga psicológica que o tem definido até o momento, “para dotá-lo de um conteúdo 

novo antropológico que o vincule não somente ao âmbito das competências e atribuições, 

senão também ao que significa em termos de reconhecimento da própria dignidade de 

pessoa e de seu valor radical sobre o qual se constroem todas as demais valorações” (p. 

47). 

Valorar a pessoa significa ter presente as aspirações, ideais, ou seja, considerar a 

pessoa como um ser de projetos; o que implica admitir que ela não está fixa ao presente, ao 

factual, mas aberta ao futuro, e que pode, de certo modo intervir no processo em curso, 

modificando e mudando a realidade em que está situado e inserido.  

Nos auto-valoramos a partir da realidade que somos e das qualidades que possuímos; 

mas também, por aquilo que queremos ser (metas e projetos). As metas e os projetos dos 

indivíduos se transformam em novo impulso e estímulo ao crescimento e um meio de 

avaliação da auto-estima. Talvez, aqui resida a grande contribuição trazida por Ruiz 

(2000), considerando a pessoa como um valor intrínseco e inalienável. 

O autor também chama atenção para o cuidado que se há de ter na escolha do método 

e dos instrumentos adequados na medição da auto-estima, pois, a definição da mesma 

implica numa tarefa difícil, não isenta de dificuldades conceituais e metodológicas.  

Distintos procedimentos podem ser utilizados para analisar sua validez, porém, não 

há razões para que um enfoque metodológico prevaleça sobre os demais. Alerta também 

que os questionários de auto-estima têm sido desenhados desde uma estrutura conceitual e 
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normalizados em uma população, sendo aplicados, muitas vezes, sem a suficiente 

avaliação da validez do conteúdo e dos instrumentos de medida escolhidos. 

De modo semelhante Musitu (1996) e Smelser (1989), já haviam definido a auto-

estima como um conceito que o indivíduo tem de si mesmo segundo as qualidades que a si 

mesmo se atribui. Não existe, portanto, uma posição unânime sobre o que seja auto-estima 

dentre os próprios especialistas do tema. Cada autor a define desde um ponto de vista 

particular. Pode ser considerada como um juízo sobre a valorização de nós mesmos; 

inclusive mais que um juízo é a sensação de “ter crédito”, valor, merecer atenção, estima e 

consideração. O que aparece como inquestionável é o fato de que valorar-se positivamente 

reforça a crença na própria capacidade de êxito. 

Estamos buscando, portanto, a relação e as conseqüências que uma boa ou má auto-

estima (positiva ou negativa), pode ter com relação às aspirações (de êxito), valores, 

atitudes/disposições, de alguém, e seu impacto sobre o comportamento dos indivíduos e 

suas escolhas de projeto de vida. 

A abordagem do tema da auto-estima tem nos suscitado algumas indagações, se auto-

estima confere, efetivamente, mais confiança em nossa capacidade de alcançar êxito? Se 

ela ajuda no alcance de nossos objetivos e metas, expectativas e aspirações vitais e 

existenciais, de alcançar êxito e ser feliz? Se são realmente mais felizes os que têm auto-

estima positiva? Se existe relação da auto-estima com o nível de satisfação geral e com a 

felicidade do indivíduo? Em que sentido a auto-estima pode ser considerada um 

componente fundamental para o alcance do êxito na vida?  

São indagações que perduram e continuam a desafiar-nos em busca de uma 

explicação mais cabal. Aqui como de resto, em todas as questões humanas não existem 

respostas definitivas. 

O olhar novo sobre a questão da auto-estima, parece mesmo vir de Ruiz (2000), ao 

perceber que estamos quase sempre nos valorando, “seja frente aos outros ou a nós 

mesmos; tomando como medida cânones ideais ou comparando-nos com outras pessoas, 

ante uma tarefa determinada, ou ante a tarefa de viver; olhando para o passado ou para os 

projetos futuros” (p. 48). 
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Tentar transferir descobertas, receitas ou fórmulas do campo da tecnologia ou dos 

processos industriais para o âmbito humano tampouco tem-se mostrado adequado e eficaz 

pela simples razão de que o ser humano é imprevisível em seu modo de ser, agir e reagir. O 

homem resiste a ser explicado e aprisionado por esquemas, modelos ou paradigmas rígidos 

e estanques. 

Savater (2001) também tem-se se ocupado em explicar o sentido de auto-estima, ao 

definí-la como uma espécie de termômetro através do qual o sujeito reconhece seu 

potencial. 

El reconocimiento implica siempre una valoración, una apreciación en 
más o en menos, un modelo de excelencia que sirve de barómetro para 
calibrar lo reconocido. [...] y que no es la simples constatación de un 
hecho sino la confrontación con un ideal. [...] cada cual é lo que 
demuestra con su empeño y habilidad, que sabe ser, no lo que su cuna – 
esa cuna biológica, racial, familiar, cultural, nacional, o de clase social, 
etc. – le predestina a ser según la yerarquia de oportunidades establecida 
por otros (pp. 53 e 154). 

O que vale na vida são as oportunidades aproveitadas no seu devido tempo, mais do 

que ter nascido em ambiente favorável. Por mais envolvidos que estejamos pelas 

circunstâncias, nunca temos um único caminho a seguir, senão vários. Caso contrário, 

estaríamos negando uma dimensão básica do indivíduo, sua liberdade. Ademais, ninguém 

nunca viveu em tempos completamente favoráveis. 

Sem negar a influência e os condicionamentos externos, tudo o mais na vida é mérito 

do empenho, talento, da coragem e do esforço do indivíduo em ter aproveitado no 

momento certo as oportunidades que surgiam. A decisão de viver, de um ou outro modo, 

deve ser tomada, dia após dia, sem esperar que as condições ou as estatísticas sejam 

favoráveis. 

É fundamental ter em conta nesta análise que os condicionamentos são 

multidimensionais, históricas, econômicas, sociais, políticas e culturais. Se as 

oportunidades são iguais, porém as condições reais e concretas são díspares, distintas. 

A auto-estima, como se depreende, está intimamente ligada às circunstâncias, isto é, 

às condições, mas também àquilo que o indivíduo idealiza, aspira e projeta. Não obstante, 
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às circunstâncias somos o principal elemento do jogo, responsáveis pelo sucesso ou 

fracasso, disse Ortega. y Gasset (1972). 

Na história como na vida, as possibilidades não se realizam por si, automaticamente. 

Ao contrário, é preciso que alguém, com suas mãos e sua mente e com seu esforço domine 

a realidade, as circunstâncias e condições ainda que adversas. Nossa vida não nos é dada 

pronta, senão que viver é, em sua essência mesma, fazermos a nossa vida (idem. p. 63). 

Somente nos são dadas possibilidades, para fazer uma ou outra escolha. Viver, 

significa tratar com o mundo, dirigir-se a ele, atuar nele, ocupar-se dele. O homem é seu 

projeto e suas circunstâncias. O que não significa que não se deva levar em contra os 

condicionamentos que facilitam ou dificultam o projeto que somos. 

Vázquez (2002) chama atenção para a manipulação dos meios de comunicação social 

de massa que levam a perda de capacidade de decisão pessoal, exercendo uma coação 

externa, que se interioriza como uma necessidade pessoal. Nessa sutil submissão, não 

declarada, do consumidor aos manipuladores de consciências, minam-se as condições 

indispensáveis para que o sujeito escolha e decida livre e conscientemente. 

Para Miceli (2000) o indivíduo é o principal elemento em jogo, apesar das mudanças, 

do contexto e das circunstâncias. O fato de sermos capazes de distinguir o que depende de 

nós e o que depende dos outros, nos torna capazes de estabelecer nossas possibilidades de 

êxito nas distintas circunstâncias e de adequar nossos e aspirações a cada uma delas. Desse 

modo, tudo que nos acontece, que fazemos ou suportamos, tem para nós uma leitura 

valorativa. 

As valorações das pessoas têm a ver também com suas necessidades e objetivos de 

vida. O que importa é o valor atribuído às necessidades e aos objetivos, ou seja, o quanto 

alguém ou alguma coisa é valioso para o sujeito. Se a auto-valoração é positiva, nos 

convencemos que o objetivo é importante e assim a auto-estima sobe; se ao contrário, a 

auto-valorização for negativa, somos pouco propensos a pensar que tal objetivo seja 

importante. 

A importância que cada indivíduo atribui à certos objetivos expressa também as 

heranças sociais adquiridas no processo de socialização. Os ideais e os atos do indivíduo 
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estão intimamente associados ao grupo ao qual pertencem e aos fins e expectativas desse 

grupo. Na opinião Sabucedo (1996, p. 152), resta ao indivíduo uma ampla margem de 

liberdade para decidir seus objetivos e fazer as escolhas conseqüentes.  

A auto-estima vincula-se, também às crenças de todo tipo que nos tem como 

referente, tais como, onde nascemos, o grupo étnico ao qual pertencemos, nosso interesse e 

gosto; nossas metas, ideais e valores. A auto-estima tem a ver com nossa origem, com o 

grupo social ao qual pertencemos, mas também, com gostos, metas, ideais e valores, em 

suma com o que esperamos da vida. Como ensina Buda,“não são as coisas que nos afetam, 

senão nossa forma peculiar de vê-las”. 

Para Ortega y Gasset (1992), o homem vive sempre desde umas determinadas idéias 

que constituem o solo onde se apóia sua existência. A vida, significa o conjunto do que 

fazemos. O homem constitui para ele mesmo um permanente problema: não escapamos 

das circunstâncias; elas formam parte do nosso ser, favorecem ou dificultam o projeto que 

somos. 

Na vida, como a história, as possibilidades não se realizam por si mesmas, 

automaticamente. Ao contrário, a história como a vida, são um perpétuo e contínuo “vir a 

ser”, um continuum devir. A vida nunca nos é dada definitivamente pronta e acabada; 

senão que, viver, em sua raiz mesmo, é um contínuum hacerse; viver é fazer escolhas 

como arremata Savater (1999): “reconhecer-nos livres supõe admitir que nós humanos 

orientamos e direcionamos nossa atividade de acordo com nossas intenções” (p.153). 

Afirmar que “somos o que pensamos”e “o que projetamos” significa reconhecer que 

o sujeito desempenha um papel ativo, participa como agente construtor de sua imagem, 

identidade e percepção. O sujeito não é mero ato reflexo, pura reflexividade, Giddens 

(1998). 

O que nos induz a inferir que a auto-estima não resulta da soma das influências 

externas ao sujeito, pois, se assim fosse, modificadas as circunstâncias mudaria a auto-

estima o que nem sempre acontece. 

Significa admitir que o sujeito constrói sua vida a partir de experiências e vivências 

estas são condições indispensáveis para a elaboração ou construção pessoal da própria 
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auto-imagem e auto-estima. O indivíduo não pode, portanto, ser tomado como algo 

fechado, monolítico, fora do contexto histórico, sem levar em conta a economia, a cultura e 

o sistema de valores, o ethos e o habitus, vale dizer, estruturas incorporadas e 

internalizadas.  

Miceli (2000) distiguem o “eu privado”, - conceito que temos de nós mesmos, - 

(ainda que seja de forma fragmentada e não do todo coerente), do “eu público”, ou o(s) 

conceito(s) que os outros têm de nós. Não obstante, ela percebe uma inter-relação entre 

ambas as dimensões; a opinião de um influi na do outro.  

As relações entre o indivíduo e o contexto social resultam sempre complexas e 

interdependentes; o homem sofre influências do meio e ao mesmo tempo intervém no meio 

modificando-o. São nossos atos e nossas palavras que revelam aos outros, quem somos, a 

que viemos e o que podemos fazer; do mesmo modo, fixamos em nosso interior o modo 

como os outros nos percebem e avaliam.  

Ruiz (2000) reconhece que o conjunto da conduta comportamento humano 

permanece fora de uma explicação racional satisfatória, isto é continua um território a ser 

estudado, melhor compreendido e explicado. O ser humano é por natureza imprevisível, 

não sujeito a ser programado, determinado. 

Defende a necessidade de liberar o conceito auto-estima da forte carga psicológica 

que até o presente momento o tem definido, dotando-o de um conteúdo antropológico 

novo, associado, não somente ao âmbito das competências e atribuições, mas ao 

reconhecimento da própria dignidade da pessoa, seu valor radical sobre o qual se 

constroem as demais valorações. Para ele, a compreensão do conceito de auto-estima é 

inseparável do valor e da dignidade da pessoa. 

2.36.2 Auto-estima, valores e felicidade 

Apesar da abundante produção bibliográfica existente, diversos autores, no entanto, 

os avanços alcançados no sentido de explicar de forma convincente a relação existente 

entre, auto-estima e valores ainda continua sendo um desafio para os estudiosos. 

Estudos de Argyle (1992) tem e constatado que a interação social e as relações 

sociais dos indivíduos têm fraca influência sobre o nível de satisfação, auto-estima e a 
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felicidade das pessoas. O problema, segundo ele, reside no fato de que as pessoas têm 

distintas percepções e conceitos sobre o que é “estar satisfeito ou feliz”. 

A felicidade como a saúde física e mental, aumenta com a presença de certas 

condições sociais e diminui ao perdê-las. Nas pessoas se percebem, valorizam e se auto-

estimam subjetivamente. O que não significa a negação da influência das oportunidades ou 

das condições objetivas na formação ou determinação da auto-estima de alguém e de seu 

projeto de vida. Com efeito, observações científicas, em situações sociais e culturais 

diferentes, tendem a mostrar que existe uma forte correlação entre as esperanças subjetivas 

e as oportunidades objetivas, as segundas tendem a modificar as atitudes e as condutas pela 

mediação das primeiras.  

Para saber se uma pessoa tem uma auto-estima alta ou baixa precisamos conhecer o 

que ela pensa de si, e, sobretudo, como deseja ser,o que implica conhecer e reconhecer 

suas metas, objetivos e aspirações. A auto-estima implica num conceito amplo que tem a 

ver com a construção de nossa identidade social, com nosso gosto, metas, ideais e valores 

e, sobretudo, com o que esperamos da vida. 

A distância existente entre “como”nos vemos e “como”gostaríamos ser”, determina o 

grau em que nos sentimos satisfeitos com nós mesmos Se a distância for grande, a auto-

estima será baixa; se porém a distância for pequena, a auto-estima será alta. O fato de viver 

nossa aspiração como um dever ou como um puro ideal depende em parte da causalidade 

dos valores da sociedade a que pertencemos e, dos fatores individuais. 

O que Miceli (2000) explica:  

sabemos que cada autoestima es el resultado de la relación entre 
autovaloraciones y aspiraciones: la magnitud de la discrepancia entre cómo 
nos vemos y cómo querríamos ser es la que determina el grado en que 
nos sentimos satisfechos de nosotros mismos.[...] El factor es la importancia 
atribuida a una determinada autoestima especifica: cuanto más 
importante sea para el individuo realizarse y valorarse bien en un campo 
dado, tanto más esa autoestima especifica tendrá valor para su autoestima 
global (p.72) 

O modo como os demais nos vêem ou nos julgam, igualmente condiciona a 

percepção e o juízo que temos ou fazemos de nós mesmos. Por outro lado, deve-se 

reconhecer que estamos em condições de contrabalançar ou contrapor este efeito, 
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apresentando aos outros nossa própria visão pessoal de nós mesmos. O homem, não é mero 

reflexo das circunstâncias, dos fatos, da realidade do mundo objetivo é, isto sim um ser 

capaz de refletir sobre si mesmo, sobre suas qualidades e fraquezas, capaz, portanto de 

decidir seu futuro êxito ou, fracasso. 

2.36.3 Por que as pessoas tem auto-estima diferentes? 

A questão que se coloca então, é saber, por que as pessoas têm auto-estimas 

diferentes? A resposta a tal indagação deve-se buscar nos distintos fatores que intervém na 

vida dos sujeitos, como: experiências de vida, o contexto social, a origem social do 

indivíduo, distintas aprendizagens havidas, relação com os pais e experiências familiares. 

Outro fator a considerar nesta análise, é a influência da opinião dos professores na moral, 

no ânimo, nas aspirações e expectativas de vida, no comportamento, nas decisões e 

escolhas dos indivíduos.  

Outro componente igualmente importante para o entendimento de distintas auto-

estimas (positiva e negativa) é o fator motivação do sujeito. Com relação à influência da 

instituição na auto-estima afirma McClelland (1972), “todas as motivações são 

aprendidas”.  

Para Wasna (1972), o comportamento humano, as reações (positivas ou negativas), 

sempre se acham determinadas por expectativas ou reações ante um determinado objetivo, 

nos quais se refletem experiências anteriores. Esta autor considera as motivações (internas) 

do sujeito são fator que desencadeiam, condicionam e dirigem o comportamento humano. 

Davidoff (1983) toma a motivação do indivíduo como um estado interno que resulta 

de uma necessidade e que ativa e desperta comportamentos usualmente dirigidos ao 

cumprimento da necessidade ativante.Com efeito que grande parte do comportamento 

humano é dirigido para a satisfação de motivos sociais, que visam suprir algumas 

necessidades de aceitação, aprovação ou de amor. O amor e a aceitação parecem entãoser 

fundamentais ao processo de ajustamento pessoal, pois, o ser humano rejeitado se sente 

perturbado e deprimido. 

Para Campos (1987) o fator motivação constitui uma dimensão fundamental na 

configuração da auto-estima. Wells y Marwell (1976), apud Ruiz (2000), consideram a 
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auto-estima como uma função ou componente da personalidade. Neste caso, ela é 

considerada como parte integrante do sistema do self, normalmente vinculada à motivação 

do indivíduo e à origem social. 

Porém, ninguém nasce com alta ou baixa auto-estima. Esta se aprende na interação 

social com as pessoas que nos são mais significativas: pais, amigos, professores e no 

entorno familiar, fator marcante, sobretudo, na fase da infância e da adolescência. A 

criança, por exemplo, tende a interiorizar os valores de referência dos adultos que lhe são 

mais significativos; a fazer suas as exigências, a ter expectativas, a compartir juízos e 

atitudes que os adultos manifestam em relação a ela.  

Enquanto, a adolescência é a fase das grandes definições e das escolhas vitais. Esta 

contstitui a fase em que o jovem precisa tomar decisões responder a grande pergunta de 

sua vida, “o que vou ser na vida: Que carreira vou seguir? 

Ruiz (2000:47) destaca quatro formas distintas de conceituar a auto-estima. A mais 

básica é o enfoque atitudinal. Deste ponto de vista, a auto-estima baseia-se na idéia de que 

o self pode ser considerado como qualquer objeto de atenção para o sujeito. A segunda, 

considera a diferença entre o self real e ideal, sendo esta a forma mais habitual de defini-la 

na literatura específica; a terceira forma está centrada nas respostas psicológicas que as 

pessoas sustentam de seu self. 

Estas respostas seão descritas normalmente como de natureza afetiva ou baseada no 

sentimento de valoração pessoal: positivo-negativa, aceitação-rejeição. Por último, pode 

ser considerada uma função ou componente da personalidade. Neste caso, a auto-estima 

faz parte do indivíduo, do sistema do self, normalmente vinculada à motivação e/ou auto-

regulação. Na prática existem tantas formas de definir a auto-estima como pessoas que 

tentam defini-la. 

No campo educacional, os psicólogos sociais e da educação realçam a origem social 

da auto-estima como fator determinante da auto-estima 

Sem negar o componente social, entendemos que o indivíduo desempenha um papel 

ativo como construtor de sua auto-imagem. O ser humano, com efeito, é mais agente 

(agens) do que paciente (reagens); é mais do que um simples reflexo social. Ou seja, a 

auto-estima não é a soma das influências externas ao sujeito; porque, se assim fora, 
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modificadas as circunstâncias, mudaria também a auto-estima, o que nem sempre acontece 

ao menos na fase adulta do sujeito. Deve-se admitir então que o indivíduo constrói sua 

auto-estima a partir de suas experiências, que constituem condição indispensável para a 

elaboração da mesma. 

Uma experiência negativa, tampouco produz necessariamente um efeito negativo na 

auto-valoração e auto-estima de alguém, senão que pode converter-se em estímulo de 

novas iniciativas e projetos, na medida em que o indivíduo se sinta desafiado a produzir 

novas respostas ou buscar a solução de um novo problema.  

Atribuir ao sujeito um papel passivo ou reativo frente às exigências e pressões 

externas, significa ver o comportamento da pessoa desde uma perspectiva exclusivamente 

heterônoma; o que não se justifica ante outros enfoques que valorizam a autonomia e a 

participação ativa do sujeito na construção de sua personalidade e de seu projeto de vida. 

O conceito que alguém tem de si depende tanto do conjunto de percepções e 

influências externas, quanto da coerência de nossa conduta com nossos próprios princípios 

de vida que orientam tal conduta, incluindo-se, aqui, as atribuições do sujeito com relação 

à suas qualidades físicas e psíquicas, habilidades, competências, êxitos e fracassos 

vivenciados ao longo da vida. Fazendo depender o conceito de auto-estima somente de 

fatores internos, estaríamos ante uma auto-estima caracterizada como “funcional”, ou seja 

precária e vulnerável frente à realidade da vida e das mudanças no processo de construção 

pessoal.  

2.36.4 Como surge e se constrói a auto-estima?  

Para Ruiz (2000) é inegavel que as experiências positivas ou negativas estão na 

origem da auto-estima. Não nos valoramos, auto-estimamos somente pelas qualidades que 

temos ou possuímos, senão, por algo mais radical e profundo, isto é, por aquilo que somos 

e projetamos: ser, objetivos, metas e ideais. Nesta direção, cumpre registrar que a 

descoberta da pessoa como valor e o reconhecimento de sua dignidade, constitui a raiz e o 

fundamento básico das demais valorações. 

Independentemente, portanto, das qualidades físicas ou psíquicas, das habilidades ou 

destrezas, dos êxitos ou fracassos, existe em toda pessoa algo mais radical e fundamental 
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que a torna digna de reconhecimento e dignidade; o que Ruiz designa por valor inalienável 

da pessoa.  

Se na infância, o caminho do desenvolvimento está marcado pelas experiências e 

imitações do mundo adulto; na adolescência e, na fase adulta, a influência dos fatores 

externos tende a diminuir, pelo fato do quadro de referências e valores já estar 

devidamente sedimentados no indivíduo. 

Deve-se ter presente, também, que as influências e os condicionamentos externos não 

são lineares, com igual força de incidência sobre todos, atuando de forma automática, 

inexorável e deterministas. Em última instância, somos o que decidimos fazer de nossa 

vida, apesar das circunstâncias como têm assinalado diversos autores, já citados 

anteriormente: Ortegay Gasset (1972), Berger e Luckmann (1972), Miceli (2000), Ruiz 

(1991) Bourdieu (1990) Sartre (2001), e que defendem a tese de que cada um é, em última 

instância, responsável pelo seu êxito e/ou fracasso. Como disse Sartre, não somos livres 

para não ser livres. Precisamos escolher e decidir, nos posicionar ante os novos desafios e 

tomar decisões que, por sua vez, não são totalmente isentos e imunes à influências 

externas. 

Ruiz intenta resgatar o conceito de auto-estima da consideração meramente 

“instrumental”, considerando a pessoa humana como um valor. Para ele, tal dimensão 

deveria estar presente em qualquer projeto educativo. Na lente deste autor, o indivíduo não 

vale somente pelo que faz ou tem, mas, sobretudo, pelo que é e por aquilo que aspira, seu 

projeto de vida.  

Nas palavras de Ruiz, 

Nos auto-valoramos a partir de la realidad que somos o cualidades que 
poseemos; pero también es verdad que aquello que queremos ser (metas, 
proyectos) puede convertirse en nosotros en fuente de valoración; y en 
función de esas metas o aspiraciones (no fantásticas) evaluamos nuestra 
autoestima. Es indudable que una persona de baja autoestima presentará 
carencias de proyectos a realizar en su vida. Y al revés, la de alta 
autoestima contemplará su futuro personal más cargado de posibilidades 
de realización (RUIZ, 2000. p.49). 

A auto-estima resulta tanto da realidade, das experiências de vida do sujeito, como de 

suas metas, projetos e ideais e, que, em função destas nos auto-valoramos e nos auto-
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estimamos. Caso contrário, como explicar certos comportamentos como a resistência ao 

consumo do álcool ou outras drogas, como o fumo, entre os adolescentes, afastando-se das 

normas do grupo de amizade a que está ligado, se não for pela superior estima e valoração 

de outras condutas que considera mais valiosas? 

Assim como é freqüente ver indivíduos que resistem à pressão das normas sociais, e 

fazem da fidelidade à própria consciência e liberdade o critério supremo da própria 

conduta. Vale dizer, não abdicam dos princípios que orientam a vida: autonomia, 

liberdade, dignidade, que constituem o verdadeiro suporte da construção pessoal. 

Ou acaso podemos nos valorar por aquilo que somos e projetamos (metas e ideais), 

além do que temos ou possuímos, isto é, para além do critério economicista e 

tecnologizante que tende a dominar nossas relações e valorações? 

Ao intentar valorizar o indivíduo como um projeto, este autor se aproxima da 

concepção de homem presente em Ortega y Gasset (1992), para quem “a pessoa é um ser 

de projetos”e o horizonte é o símbolo das possibilidades que se oferecem à nossa vida. 

Nossa vida é a realização atual dessas possibilidades. Ao mesmo tempo nos alerta que, na 

História, como na vida, as possibilidades não se realizam por si mesmas, automaticamente, 

é preciso que alguém, com suas mãos e sua mente, com seu esforço, construa sua 

realidade. História e vida, são um contínuo fazer. 

Somente nos são dadas possibilidades para fazer, escolher e decidir, o que não ocorre 

por acaso sem interferências. Somos ao mesmo tempo, causa e efeito, agentes, 

protagonistas de nosso devir sofrendo àquilo que Bourdieu (1990) denomina de “coações 

estruturais e estruturantes”.  

Se no futuro somos o que projetamos, no presente somos o que fazemos em virtude 

daquela decisão ou projeto. Este o sentido da frase de O y Gasset (1992) de que o homem 

não escapa das circunstâncias, ao contrário, forma parte de nosso ser, favorece ou dificulta 

o projeto que somos” (p. 177).O homem constitui para ele mesmo um eterno problema; ma 

medida em que, não está fixo ao presente, às circunstâncias, ao contrário, constitui um ser 

aberto ao futuro.  
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Ruiz (2000) propõe também um novo instrumento de medida da auto-estima, como 

elemento indispensável para a investigação pedagógica. 

2.36.5 Auto-estima e felicidade: uma aproximação 

A filosofia helenística, observa Redon (1999), muitas vezes circunscrevia a 

felicidade ao âmbito da consciência, o que a psicologia cognitiva dois mil anos depois viria 

a confirmar dizendo que qualquer classe de bem-aventurança depende do “filtro” ou crivo 

mental com que o sujeito percebe a realidade. Mas o que é a felicidade? 

Cúal es el mayor de los bienes que se puede conseguir mediante la 
acción? Tanto el común de los mortales como las personas de superior 
refinamiento afirman que es la felicidad, pero difieren sobre lo que la 
felicidad es (Aristóteles, Ética a Nicómaco 1992). 

A explicação da felicidade esteve presente no discurso de T. Morus, que associou seu 

conceito com a posse de bens materiais, com algo objetivo. Para o contemporâneo 

Braudillard, a felicidade é acessível a poucos e por sorte, é sempre temporal; ou seja, 

depende sempre de algum elemento orgânico, objetivo. Na ótica de Erasmo de Roterdam 

(1509) In: O Elogio da Loucura, uma sátira à sociedade e à Igreja da época, é na 

inconsciência que se vive melhor. Estão equivocados os que crêem que a felicidade 

humana é algo objetivo, por isso, defende o direito de cada um construir sua própria 

felicidade.  

É singular também a posição defendida por Fontanelle (1724), apud Redon (1999) ao 

dizer que a felicidade é improvável mas que o homem não pode deixar de procura-la. A 

felicidade tampouco depende diretamente de nós mesmos, pois não podemos escolher, nem 

fomos consultados sobre que classe gostaríamos de pertencer ou ter nascido. 

De Savater (1999) temos a seguinte explicação: da felicidade não sabemos ao certo 

mais do que a vastidão de sua demanda. Define a felicidade como um desejo, um projeto 

de inconformismo. O prazer, a utilidade, o “bem”nada significam enquanto ideais de vida 

se não se referirem à felicidade do indivíduo”. 

De acordo com Miceli (2000), as pessoas descrevem a felicidade em termos de 

contentamento, satisfação, paz espiritual, sentimentos de realização, ou em termos de 

alegria, prazer e diversão. A autora baseia seu trabalho, em grande parte, nos informes 
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subjetivos de como se sentem as pessoas. Aponta porém, um problema: as pessoas têm 

distintas concepções do que seja estar satisfeito. A satisfação pode ser medida pela 

distância existente entre as condições atuais (o que somos e/ou temos, e o que queremos, 

ou aspiramos, isto é, nossas crenças, ideais.  

A busca da origem do conceito de felicidade na antiga Grécia revela que a idéia mais 

antiga que se associou a esta noção é a da “boa sorte”, também traduzido por fortuna. 

Provavelmente Demócrito tenha sido um dos primeiros filósofos do ocidente a refletir 

sobre as condições de uma vida feliz. Talvez tenha sido também ele um dos primeiros 

pensadores a sustentar de maneira clara que a bem-aventurança não depende tanto da “boa 

sorte”, das circunstâncias externas, do destino ou dos deuses, como de nossa estrutura 

mental.  

Redon (2000) explica através de um antigo ditado latino: “Primum vivere deinde 

philosophare”, que a felicidade é mais uma experiência do que uma teoria. Para Kant: a 

felicidade não é um ideal da razão, mas da imaginação”.  

Na avaliação de Seligmann (1990), citado por Argyle (1992), as pessoas podem ser 

separadas em dois grupos: as que têm escrito um “sim”e as que têm um “não”escrito no 

seu interior. Seligman, psicólogo norte-americano, integra a corrente da chamada 

“psicologia positiva”, que a exemplo de Argyle (1992) há mais de 20 anos se dedica a 

pesquisar os aspectos positivos da mente, do comportamento e da personalidade do 

indivíduo, buscando compreender as raízes da felicidade das pessoas. 

Segundo o autor, até a segunda metade do século XX sabia-se muito a respeito das 

doenças, da depressão, do estresse, dos aspectos doentios, sobre o comportamento 

desviante do indivíduo, mas em contrapartida conhecia-se muito pouco sobre a essência 

comum das pessoas felizes. 

Tanto Argyle como Selingmann reconhecem a dificuldade para se medir o grau de 

felicidade existencial de alguém. Consideram possível perceber características comuns às 

pessoas que consideramos felizes: pois, estas são mais tolerantes, criativas, têm hábitos de 

vida mais saudáveis, pressão arterial mais baixa e sistema imunológico mais ativo que as 
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pessoas infelizes. Constatam também que homens e mulheres com auto-estima elevada têm 

uma vida social mais rica e produtiva e uma auto-estima positiva.  

Pesquisa realizada em 65 países pelo World Value Survey – Instituto sediado na 

Universidade de Michigan, EUA, constatou que a felicidade não é um assunto fácil, ao 

contrário, trata-se de um sentimento complexo, que envolve genes, culturas e 

personalidade. Talvez, por ser tão complexa quanto desejável, a felicidade vem 

despertando a atenção e crescente interesse das pessoas comuns, e não apenas de filósofos, 

psicólogos, terapeutas, sociólogos, psiquiatras, interessa à neurociência, à economia à da 

genética. 

Nos últimos trinta anos foram realizadas inúmeras pesquisas sobre o tema e a criação 

de novos institutos. Nesse mesmo período, a medicina e a indústria farmacêutica 

investiram na pesquisa de fármacos que permitissem aliviar os sintomas da infelicidade, 

dos quais o Prozac é o principal exemplo. 

Para muitos psicólogos a felicidade é, simplesmente, o grau de avaliação positiva que 

uma pessoa faz de si e de sua vida. Como disse Kant, a felicidade não é um ato lógico, da 

razão, e, mas da imaginação. 

Uma das conclusões mais inesperadas pelas pesquisas recentes em psicologia é que o 

sentimento de auto-estima tem pouca relação com os índices ou graus de percepção de 

felicidade. O que vale não é como a pessoa realmente vive, mas como ela pensa que vive.  

Por outro lado, o velho adágio popular de que dinheiro não compra felicidade parece 

comprovar-se. Basta notar, por exemplo, que o vertiginoso crescimento econômico e o 

aumento de renda per capita vividos pelos Estados Unidos, pós guerra mundial, não 

produziram acréscimos na sensação de felicidade. Enquanto a renda aumentou 16% nos 

últimos trinta anos nos Estados Unidos, o número de indivíduos que se consideram muito 

felizes caiu de 36% para 29%. 

O Brasil aparece nesta pesquisa, num surpreendente décimo lugar, à frente da Itália, 

país rico, onde as pessoas têm um poder de compra quase quatro vezes maior. Isso 

significa que os brasileiros têm particularidades que contrariam a crença de que felicidade 

está necessariamente associada a dinheiro. 
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Ganhos de felicidade acontecem proporcionalmente ao aumento da renda até o ponto 

em que a pessoa vê atendidas suas necessidades básicas de alimentação, moradia e 

liberdade de movimento. Após esse patamar, ganhos extras, loterias, etc., não significam 

felicidade muito maior e nem duradoura. A mesma desconexão entre felicidade e riqueza 

aparece na escala pessoal: um levantamento com os 100 maiores milionários americanos, 

listados pela revista Forbes, demonstra que a felicidade deles não é maior do que a das 

pessoas de classe média. Argyle (1992)  

Se ha observado que a una mejora de las condiciones económicas le suele 
seguir un periodo de descontento e intranquilidad política. Se han 
propuesto varias teorías para explicarlo, que sostienen que la mejora de 
las condiciones produce unas expectativas que crecen demasiado deprisa 
para el ritmo real de progreso, lo cual se traduce en un descontento 
(Taylor, 1982). La disminución de la satisfacción de los americanos en 
los últimos 25 años puede deberse a que sus aspiraciones hayan 
aumentado más deprisa que el crecimiento económico” (p. 207). 

Embora um aumento de salário possa nos deixar felizes por algum tempo, essa é uma 

sensação passageira. Infere-se, assim, que nos adaptamos rapidamente às circunstâncias e, 

que riqueza é como saúde física. Embora sua ausência possa traduzir-se em tristeza, sua 

presença não garante felicidade. A satisfação constitui um dos componentes principais da 

felicidade. A satisfação, explica a autora, “é produto da distância entre os objetivos e os 

logros e o valor da cada objetivo concreto” (p.207). A teoria da distância entre objetivos e 

logros tem-se utilizado para explicar alguns dos resultados históricos que temos 

mencionado. 

A felicidade como apontam os estudos, deve ser entendida como algo provisório e 

passageiro. Estudos de Verdu (1991), Savater (1996), A. Galla (1997), enfatizam que a 

pressão pelo sucesso financeiro está se tornando uma das principais fontes de infelicidade 

do homem moderno. Na opinião de Seligman (2003), não é preciso ser especialista no 

assunto para verificar que coisas boas e realizações importantes incrementam a felicidade 

apenas temporariamente. O que também tem sido observado com ganhadores de loterias. O 

grande desafio é manter o nível constante de felicidade, sustenta este autor. 

Para o antropólogo Guilhermo R. Ruben (Unicamp-SP.) a felicidade é uma 

construção cultural e não algo objetivo que possa ser avaliado com fita métrica. A mesma 

opinião sustenta o economista e filósofo brasileiro Eduardo Giannetti (2002) no seu livro 
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Felicidade. O estudo do autor mostra que ao contrário do senso popular, não somos o povo 

mais feliz do mundo, pois, são menos de 30% das pessoas pesquisadas que se consideram 

plenamente felizes, contrariando ilações da revista Forbes anteriormente citada. 

Entre as explicações para a queda dos índices de felicidade, o autor cita a perda das 

raízes culturais, a instabilidade econômica, às incertezas com relação ao futuro, a acirrada 

competição, o impulso consumista, crise e/ou perda de valores, vazio existencial, gerando 

insatisfações e ansiedades para os indivíduos. 

Segundo Argyle (1992) na década de 60 acreditava-se que a felicidade estava 

associada à juventude e a um bom nível de instrução, o que também acabou não se 

confirmando, pois, como foi comprovado, pessoas mais maduras e velhos que tiveram uma 

vida saudável não encontra motivos para serem infelizes.  

Algo semelhante ocorre com pessoas menos cultas podendo encontrar felicidade 

dentro de sua realidade. Embora o nível de instrução seja um dos melhores meios para 

aumentar os rendimentos, ele não é necessariamente causa de aumento da felicidade. A 

inteligência tampouco influencia a felicidade, seja para mais, seja para menos, conclui 

Argyle (1992) em seu estudo clássico intitulado La psicologia de la felicidad.  

Nesta direção, Seligman (2003) em seu recente livro lançado no Brasil (2003) sobre 

a felicidade, acredita que a mais agradável e importante tarefa de um pai é desenvolver 

traços positivos em seus filhos, em vez de apenas tentar corrigir as tendências negativas e 

incutir valores materialistas.  

A pesar de que esta característica fundamental esté determinada, en parte, 
por herencia y, en parte, por experiencias tempranas, existe la 
posibilidad, incluso en etapas maduras, de aprender a ver las cosas de 
otra manera, de escribir otra palabra en nuestro interior. Una cosa que 
sabemos sobre las personas felices es que valoran la felicidad como algo 
positivo. Se dan cuenta de que son felices o de que viven momentos 
felices, los llamen con este nombre o no, y lo aprecian. Ésta es una 
diferencia importante con el desdichado y el infeliz” (p. 225). 

Para a autora, a  auto-estima como a felicidade precisam ser vistas desde um quadro 

mais amplo, incluindo outros aspetos da personalidade. 

La felicidad forma parte de un síndrome más amplio, que comprende la 
elección de situaciones gratificantes, ver el lado bueno de las cosas y una 
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elevada autoestima. La felicidad se relaciona estrechamente con otros 
aspectos de la personalidad; la ausencia de conflictos, el control interno, 
las buenas relaciones sociales, el trabajo y el ocio dirigidos hacia 
objetivos y la capacidad para organizar el tiempo. Su relación es menor 
con diversos recursos personales, como la inteligencia o el atractivo 
físico” (ARGYLE, 1992, p.176). 

A autora associa a felicidade a uma elevada auto-estima. A felicidade forma parte 

deste espectro mais amplo, que implica numa visão mais aberta e positiva frente à vida, 

incluindo escolhas de situações gratificantes, o hábito de ver o lado bom das coisas, dos 

acontecimentos e da vida. E, ao contrário do que se afirma, comumente, existe uma 

diferença muito pequena entre, o nível de satisfação das pessoas e o nível dos salários 

recebidos, entre ricos e pobres e, habitantes de países ricos e pobres.  

Argyle, tem observado, também, que pessoas com maior índice de escolaridade, se 

declaram mais felizes, porque se vêem livres, em parte, das necessidades materiais de 

sobrevivência. O que Campbell, apud Argyle (1992) explica através do seguinte exemplo: 

a experiência educativa e as vantagens profissionais alcançadas, pelos Licenciados, os têm 

libertado e liberado das necessidades puramente materiais, da luta pela sobrevivência, 

podendo ampliar e direcionar suas preferências e interesses para a conquista de valores 

superiores: lazer, arte, viagens, estabelecimento de novas relações sociais, etc. 

Na interpretação de B. Russel (1978:37) “toda felicidade surge do impulso e desejo 

natural de coisas possíveis e que as coisas essenciais são bastante simples”. Posição 

semelhante sustenta Verdu (1991, p. 13) ao perguntar: qual é a chave para obter 

reconhecimento, alcançar êxito na vida, lograr sucesso, no atual contexto de hiper-

competição, individualismo e consumismo, de obsessão pela fama e pelo sucesso, que 

dominam as relações sociais na contemporaneidade?  

Segundo ele, tais aspectos e características expressam mais que uma necessidade, 

constituem verdadeira obsessão. É mister ter presente que os novos paradigmas de 

felicidade colocadas para o homem moderno, estão estigmatizadas na figura dos 

“campeões”, dos heróis sociais, que ostentam objetos de luxo, carros, roupas de grife, e 

estilos de vida identificados com bens materiais difundidos pela mídia. Pergunta-se: pois, 

como fugir da sentença dos valores do mercado? Como fica a auto-estima do sujeito que 

não alcança a fama, sucesso social e profissional? 
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As indagações ficam mais evidentes, quando analisarmos dados divulgados pela 

revista Veja, (agosto de 2003), sobre os novos valores da juventude brasileira, 

considerando seu modo e estilo de vida e as expectativas de vida. Os dados dão conta que 

os sonhos dessa geração estão relacionados basicamente à carreira e aos estudos. 

Valorizam cursar uma carreira universitária para terem oportunidades no mercado de 

trabalho. 

Tais aspirações são compreensíveis num país onde o desemprego se situa próximo a 

20% da população, com 60% na informalidade, isto é, trabalhadores sem carteira de 

trabalho assinada, sem direitos sociais. A maioria dos jovens, destaca a reportagem têm 

consciência que terão de estudar muito e se preparar arduamente para enfrentar a 

concorrência do mercado de trabalho. 

Quanto ao perfil do jovem brasileiro, pesquisa aponta que (41%) acham que o 

dinheiro é a maior medida de sucesso. Perguntados sobre o que gostariam de ser na vida, 

responderam, por ordem: ser um empresário rico (31%), jogador de futebol famoso (26%); 

ator/atriz (22%); médico famoso (17%); modelo internacional (17%). Com relação às 

aspirações dos jovens, registra-se: o maior medo é “não dar certo na vida” (17%). Com 

relação ao valor que dão aos estudos, à educação, (95%) dos jovens opinam que estudar é a 

coisa mais importante da vida deles; (83%) acreditam que estudar é uma atividade para 

toda a vida; e (83%), a grande maioria dos entrevistados, consideram que os estudo no 

Brasil são ruins.37 

Ao que parece predominam entre os jovens aspirações e valores ligados a conquista 

de uma posição confortável no mercado, ser rico e famoso. De outro lado, aponta-se um 

mundo de incertezas com relação ao futuro.38  

Nesta direção, também são ilustrativos os resultados da pesquisa com estudantes da 

Universidade de Auckland (Nova Zelândia) publicadas em recente número do British 

Medical Journal (2000). Os dados revelam, que (34%) dos jovens daquele país deseja ser 

feliz; o segundo desejo mais freqüente (32%), ser rico; (31%) esperam ajudar os outros 

com os estudos que realizam.  
                                                 
37 Fonte: CPM research, Editora Abril. 2003  
38 A respeito de valores dos jovens: Andrés Orizo (1991), F. González Pozuelo (2000) J.I. Ruiz Olabuénaga 
(1998). 
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Por outro lado, dados da reportagem: Empregos e Oportunidades, Zero Hora (17 de 

agosto de 2003), apontam que, “o primeiro passo para alcançar sucesso é o auto-

conhecimento; postura e bom humor,”afirma K. Lumertz diretor Executivo da Selcon 

Consultores Associados, Rs. Com relação a pergunta: o que as empresas valorizam: 

aparece, em primeiro lugar, “ter uma auto-estima elevada, cumprir o que se propõe, 

reconhecer seu valor, ser feliz”. A auto-estima é considerada um instrumento, um meio de 

alcançar determinados objetivos de vida que, para muitos jovens consiste em ser rico e 

famoso, identificando tais objetivos com ser feliz.  

Para Fromm (1984), a pessoa elege sempre um destes dois modos de vida: “ter ou 

ser”. O ter poderá parecer uma função normal da vida, porque, para viver temos que ter 

coisas para desfrutar. No entanto, pergunta, como pode alguém ter alternativas entre o ter e 

o ser numa sociedade e cultura em que, o fim último é ter sempre mais? Parece, então, que 

a verdadeira essência do ser é ter; em sendo assim, alguém que não tem nada, não é nada, 

conclui o autor. 

Entretanto, Argyle (1992) observa falta de correlação e conexão entre a posse de 

bens, riqueza e classe social com o nível de satisfação, felicidade e auto-estima das 

pessoas. O que importa, nesse âmbito, é a distância observada entre o que alguém aspira e 

as reais condições de alcançar tal objetivos, metas ou ideais.  

A educação, a riqueza, a inteligência e outras capacidades e habilidades para 

desenvolver se, como o próprio aspecto físico, mesmo não sendo partes da personalidade 

em sentido estrito, constituem características importantes das pessoas para lograr 

felicidade. 

Pesquisas de Argyle (1992) sobre a satisfação e a mudança das condições 

econômicas revelaram que não há uma relação estável entre as mesmas. Assim como 

também se observa baixa correlação entre o nível educativo e a satisfação com a educação 

(r =0,23), numa escala de 0 a 10 pontos. As pessoas mais educadas são um pouco mais 

felizes, porque se vêem livres, em parte, das necessidades materiais, justifica a autora. 

Por outro lado, a teoria que mede a relação “aspiração e logro” constata que a 

satisfação é maior quando os logros se aproximam das aspirações e diminui quando se 
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afastam. As aspirações se baseiam nas comparações com os demais e com a própria 

experiência passada. Para comprovar esta teoria tem-se que perguntar-se sobre a distância 

existente entre as aspirações e os logros, Argyle (1992, p.205). 

A satisfação com o salário, por exemplo, depende da diferença entre o que se deseja 

e o que se recebe e, também, do quanto se valora o salário. Isto é, o valor, a importância 

que o indivíduo atribui ao mesmo. A satisfação aparece como produto ou resultado da 

distância entre os objetivos e os logros ou sucessos e o valor que cada objetivo concreto 

tem para o indivíduo. 

Ainda que existam provas de que esta teoria é aplicável ao êxito, ao dinheiro, 

provavelmente não possa ser aplicado a formas mais básicas de satisfação, como o sexo, 

explica Freedman, (1979). Pode ocorrer também que as aspirações sejam muito elevadas e 

que haja necessidade de diminuí-las quando se alcançou determinado nível de logro. “As 

aspirações elevadas são uma ameaça para a felicidade, afirma Dener (1984), e a “terapia da 

felicidade indicada, às vezes, implica convencer a pessoa para que diminua suas 

aspirações”, apud Argyle. 1992, p. 207). 

Fromm (1984) recorda que nos tempos do sistema feudal da baixa Idade Média, cada 

indivíduo possuía um lugar fixo dentro da estrutura social, com fraca mobilidade social. A 

economia capitalista moderna, porém, abandonou o indivíduo a si mesmo, instituindo a 

meritocracia, onde cada um é responsável pelo seu êxito ou fracasso. Tal concepção ignora 

a divisão da sociedade em classes e os interesses antagônicos das classes Na sociedade 

moderna, observa Fromm, a mobilidade social é cada vez maior e as castas determinam 

cada vez menos o destino particular de cada um (p.191). 

Vázquez (2002) sustenta interpretação distinta observando que por detrás da 

universalidade das idéias do bom e da felicidade se escondem aspirações, expectativas e 

interesses humanos concretos que são, sobretudo, os da classe social dominante. Nenhuma 

classe, afirma,  aceita como bom o que entra em contradição com os seus interesses sociais. 

O que é bom para uma classe, numa mesma sociedade, não o é para outra classe. Isso não 

quer dizer, porém, que o bom perca qualquer conteúdo objetivo, ou que seja algo 

absolutamente subjetivo. Cada sociedade forja os seus próprios conceitos, e estes 
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correspondem às necessidades das forças sociais empenhadas na manutenção da sua 

estrutura social.  

Nesta direção, concordamos com Vázquez ao considerar que a definição de 

felicidade, dada por Aristóteles (1972) como o “único bom”, resulta demasiado geral se 

não se concretiza o seu conteúdo; haja visto, que os conteúdos variam de acordo com as 

relações sociais que os determinam e a cujos interesses serve. 

Num estudo que constitui verdadeiro clássico, Redon (1999) discute o tema da 

felicidiade em bases filosóficas. O autor se reporta à Arsistóteles para explicar o conceito 

de felicidade, como um autêntico objetivo da vida 

Aristóteles plantea de forma rotunda que el bien supremo del hombre es 
la felicidad (eudaimonia), ya que buscamos la felicidad por sí misma y no 
por ninguna otra razón, mientras que los demás bienes nos los 
planteamos como un medio para obtener esa valorada bienaventuranza, el 
autentico objetivo de una vida. La felicidad se presenta como una 
actividad, no como una posesión. (p.33)  

Auto-estima, satisfação, felicidade, não podem ser concebidas como algo abstrato, 

alheios aos condicionamentos sociais e econômicos.  

As pesquisas de Argyle (1992) associa a felicidade aos objetivos e metas que alguém 

valora e ao sentido da vida que busca. Nas palavas do autor:  

En general, las ideas compartidas sobre la felicidad coinciden en que ésta 
no consiste solamente en experimentar estados afectivos deseables, sino 
muy especialmente en albergar la idea de que uno está encaminado hacia 
el logro de los objetivos o metas que valora. Casi todas las teorías 
actuales sobre la felicidad están en deuda con las ideas de la eudaimonia 
vertidas por Aristóteles en su Ética a Nicómaco, en la que se exhorta a 
los hombres a vivir de acuerdo con su daimon, ideal o criterio de 
perfección hacia el que uno aspira y que dota de sentido a su vida (p. 37). 

Para Russell uma vez superado um certo nível necessário para satisfazer as 

necessidades básicas, as pessoas se adaptam ao nível econômico que têm, de modo que a 

felicidade já não depende mais destas condições (apud Argyle, 1992. p. 111). Uma 

melhora econômica pode repercutir a curto prazo na felicidade, porém, este efeito dura 

pouco. Mais fácil pode acontecer que a perda de um status econômico produza uma 

infelicidade mais duradoura.  
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Tais assertivas e argumentações nos levam a inferir que a quantidade de dinheiro que 

se ganha não tem muito a ver com felicidade ou com aumento de satisfação geral na vida. 

A importância dos recursos materiais influencia na medida em que corresponde às metas 

de vida das pessoas e à importância que as mesmas representam para o sujeito. 

Sem desconsiderar, as circunstâncias objetivas, de classe, e de nível econômico, o 

fundamental continua sendo o juízo que a pessoa faz e tem de si mesma, da sua capacidade 

e do seu valor. Para Verdu (1991), a auto-estima é a base, o elemento chave da felicidade e 

do êxito, um requisito fundamental. A questão que continua aberta consiste em saber: 

como se pode alcançar o êxito? Por que alguns alcançam êxito e outros não? O que é enfim 

a auto-estima? É Verdu quem explicita em linguagem atual o significado de auto-estima e 

por isso transcreve um trecho por considera-lo auto-explicativo. 

La auto-estima positiva es el requisito fundamental para una vida plena. 
Pero, qué es la auto-estima? La autoestima, al parecer, según los 
psicólogos, encierra dos componentes: un sentimiento de capacidad 
personal y un sentimiento de valía personal. Es decir, la autoestima es la 
suma de la confianza y el respeto por uno mismo. Refleja el juicio 
implícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos de 
la vida (para comprender y superar los problemas) y de su derecho a ser 
feliz (VERDU 1991, p. 181-182). 

A auto-estima, assim entendeida, inspira confiança para enfrentar os desafios da vida 

e o direito de ser feliz. Como já temos visto em Argyle (1992), ainda que: educação, 

riqueza, inteligência e outras capacidades e habilidades, como aparência física não sejam 

parte integrante da personalidade do indivíduo, em sentido estrito, constituem 

características importantes das pessoas a influir na auto-estima do indivíduo, com leve 

discrepância :(0,13 a 0,11), numa escala de 0 a 10 (p.166). 

Enquanto, o conceito de felicidade forma parte de um conjunto de dimensões e 

variáveis, compreendendo aspectos como: eleição de situações gratificantes, ver o lado 

bom das coisas e manter uma elevada auto-estima. Relaciona-se de forma estreita com 

outros aspectos da personalidade e de auto-domínio, como a ausência de conflitos internos 

e externos, boas relações sociais, satisfação no trabalho. Sua relação é menor com outros 

recursos ou aspectos pessoais, como inteligência e a aparência física”, observa Argyle 

(p.176).  
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A personalidade associada ao estilo e modo de vida aparecem como o fator de 

maior de influência, maior inclusive do que as que se estabelecem entre satisfação e idade, 

sexo ou classe social. Ter alta auto-estima é sentir-se confiante e apto para a vida, capaz e 

valioso; enquanto, uma auto-estima baixa, é sentir-se inútil para a vida como pessoa. 

Gianetti (2003), salienta que, apesar de tratar-se de um tema que tem sido objeto de 

estudos ao longo da existência humana, continua na atualidade, um tema polêmico e 

complexo, sobre o qual não há consensos. Considera natural a persistência de perguntas do 

tipo: o que é ser feliz e como lograr tal objetivo ou ideal?  

A propósito desta discussão, Savater (1999) evoca o escritor argentino, Jorge L. 

Borges quando este disse que raros são os momentos de felicidade na vida das pessoas; e 

que sequer devia-se esperá-los. O que talvez se possa alcançar com maior freqüência são 

momentos de serenidade, e, que conseguí-los já seria um bom achado. Enquanto isto, a 

sociedade consumista da modernidade procura fazer crer às pessoas que a felicidade pode 

ser objeto de posse e conquista; ser feliz, nessa versão, dependeria do “modo”de vida e da 

“posse” ou do uso de certos bens de consumo que caracterizam status, poder e prestígio: 

roupas de grife, consumir certas marcas de cigarros e bebidas, a posse de carros de luxo, 

etc. Tal crença acabou gerando um grande vazio existencial.  

Esta realidade, muito difundia pelos meios de comunicação social e a falta de 

referencais mais seguros, explica, em grande parte, o fato das pessoas recorrerem de forma 

obsessiva aos manuais de auto-ajuda, desses que se encontram repletas as prateleiras de 

livrarias e bancas de jornais, propõem receitas e fórmulas para alcançar felicidade, 

fazendo-a depender da vontade de cada um. Prescrevem procedimentos, como sorrir 

sempre, praticar ioga, academia, e receitas sobre como positivar qualquer aborrecimento 

cotidiano. 

Gianetti, tem registrado também que os momentos de felicidade que já 

experimentamos chegaram ao natural e inesperadamente e não por força da grife, ou do 

último modelo de carro e, que a ausência da felicidade não implicou em aumento da 

infelicidade. Contudo não deixa de questionar: como poderá alguém ser feliz, se não tiver 

um mínimo, se estiver na miséria: “sem-teto”, “sem-terra”ou “sem-emprego”? 
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É possível pensar a felicidade na carência do essencial para uma vida digna? O que é 

uma vida digna no contexto da sociedade e da moderna cultura? A felicidade, para Redon, 

é resultado de um difícil equilíbrio entre dois extremos. O que A. Galla (1999) resume-se 

na expressão, “ter algo”: de “saúde, dinheiro e amor”. 

A auto-estima e a felicidade, também não são diretamente proporcionais ao nível 

socioeconômico ou cultural de alguém. Seria, com efeito, um pensamento contraditório e 

imbuído do melhor espírito capitalista acreditar que a condição de pobreza de uma pessoa a 

impedisse de ser feliz. Seria o mesmo que supor que os mais afortunados são os mais 

felizes, o que porém, não se evidenciou nos inúmeros estudos feitos até hoje. 

A guisa de conclusão podemos assinalar que a busca da explicação do que seja 

felicidade e sua relação com a auto-estima, já foi motivo de estudos e preocupação que 

remonta aos clássicos gregos e romanos. Entre os romanos, a obra Sobre a felicidade, de 

Sêneca, seja a mais representativa; nela o autor defende que “todos os homens querem ser 

felizes, apesar da dificuldade de conseguir concretizar tal propósito; o problema porém 

consiste no fato de que nos afastamos dela na medida mesma em que a buscamos”, Redon 

(1999:52). 

A partir do diálogo feito com diversos autores fica bastante evidente a relaçaõ e a 

influência positiva ou negativa dos componentes: auto-estima e o conceito de felicidiade 

esta condisderada um fator fundamental e chave para o êxito na vida. Vencem os que se 

propõe e perseguem seus ideais. Pergunta-se, agora: pelo significado e importância da 

auto-estima no contexto da modernidade com seus novos dilemas em relação a uma vida 

humana, ou como disse Savater (2001) em seu livro El valor de educar, “mais e melhor 

vida”, ou seja, uma vida digna de ser vivida. 

2.36.6 A auto-estima no contexto da modernidade: algumas considerações. 

Parece não haver maiores dúvidas que a auto-estima constitui um fator fundamental 

na vida do cidadão, na medida em que ela aumenta a crença na capacidade de êxito na vida 

de alguém. Contudo, como disse Micelli (2000), a modernidade muda de maneira radical a 

natureza da vida social cotidiana e afeta os aspectos mais pessoais da nossa existência, 

estilos e modos de vida, percepções e valorações. 
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L. Ferry e Brucknner (1994) caracterizam o final de século (XX), como a época do 

“ultraindividualismo”ou “superindividualismo”, enquanto outros sociólogos, sobretudo 

norte-americanos preferem caracterizar a era atual de “narcisista”. Trata-se, com efeito, de 

um “novo espírito do tempo” (em alemão Zeitgeist), marcado pela competição, pelo 

individualismo e por uma nova ética “laica, indolor e universalista”, de que fala Lipovetky 

(1994) que celebra os direitos do indivíduo como referencial mais importante. 

Oliveira (1984) fala de mudanças profundas dos valores subjacentes à convivência 

entre os homens, o que implica, implícita ou explicitamente, ruptura com o ethos 

culturalmente transmitido, fruto do impacto causado pelo processo de modernização de 

nossa sociedade, onde todas as questões da vida humana tendem a reduzir-se a problemas 

técnicos. Daí por que existe, nas sociedades modernas uma tendência permanente a 

desvalorizar as tradições e a organizar a vida humana não a partir de normas éticas, mas do 

trabalho, em função da satisfação das necessidades. 

Ao tentar explicitar as mudanças em curso na sociedade atual , cita Herrero, que nos dá o 

seguinte legado destes tempos pós-modernos: 

O importante para nós agora é constatar que, nesta sociedade, o valor 
supremo passa a ser o da decisão, todas as transformações dos processos 
de trabalho e de organização, todo emprego de forças disponíveis, tudo 
passa a ser justificado pela sua eficácia na dominação da natureza. E todo 
problema que não possa ser equacionado em termos dessa eficácia, é 
visto como falso problema (X. Herrero, Op. cit., p. 6). 

A pós-modernidade difunde entre nós a idéia de que o homem é indivíduo isolado, 

atomístico, marcado por inúmeros interesses e impulsos que precisam ser satisfeitos. Tudo 

que está além do indivíduo só tem sentido à medida que, de algum modo, vem responder a 

suas necessidades e interesses.(Ver a respeito, nota rodapé, Oliveira (1984:41). 

A própria situação do homem hoje constitui um problema ético específico, que 

aponta para a necessidade de uma macroética. A situação crítica da humanidade instaura, 

na pós/modernidade, a instância de surgimento das interrogações éticas em nossa 

epocalidade. 

A práxis humana torna-se práxis objetivável, fundamentável a partir dos modelos das 

ciências técnico-instrumentais, descritas por M. Weber, como um processo de 

racionalização que caracteriza a modernidade ocidental.  
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A coordenação das ações dos sujeitos, disse Oliveira (1984), não ocorrerá mais 

através dos processos de entendimento, mas de valores instrumentais, como dinheiro e 

poder. É um outro tipo de integração que agora assume a primazia no processo de 

socialização caracterizado pela atuação dos valores instrumentais.3 

Aqui entra em jogo o espírito da sociedade capitalista cujo sistema econômico torna-

se o princípio de organização de toda a sociedade e pretende submeter tudo a seus 

imperativos. O desenvolvimento da sociedade moderna, é, na acepção de Habermas, a 

institucionalização das relações mercantis. Para Habermas, citado por Oliveira “o mercado 

é o eixo organizador e a modernização revela-se como processo de reificação das relações 

comunicativas, em que a lógica sistêmica invade a vida privada e pública do homem, 

recalcando para a marginalidade sua dimensão ética  

De acordo com Toulmim, citado por Oliveira (1994) o homem não é simplesmente 

um ente entre os outros, mas o ente em que o sentido de ser emerge na infinita concretude 

de sua “presença de ser”, podendo compreender a si mesmo e a tudo o mais. Neste sentido, 

a experiência do sentido da totalidade é a experiência originária da existência humana, o 

fenômeno primeiro. Não podemos falar do homem sem abordar sua compreensão da 

totalidade (p. 116)4. 

Para Morin (2000) esta é a era dos direitos subjetivos onde a felicidade afirmou-se 

como um direito natural do homem. Época em que o homem moderno, fez da procura da 

felicidade terrena uma reivindicação legítima; um direito do indivíduo cujos efeitos não 

conseguimos ainda registrar completamente. 

A felicidade apresenta-se ao homem moderno como um direito natural A procura da 

felicidade tornou-se uma reivindicação legítima, um direito e a busca do êxito se impõe 

como um imperativo categórico. Por toda a parte, quer seja na esfera política, moral ou 

econômica, os direitos soberanos do indivíduo foram postos em primeiro lugar.O despertar 

                                                 
3 Ver escala de valores de Rokeach (apud Bolívar 1995: 148), onde o autor explica que “psicologicamente os 
valores podem ser estados finais preferidos (liberdade, igualdade, tolerância; isto é, valores terminais ou 
morais, ou modos preferidos de fazer coisas (valores instrumentais, ou psicológicos”. Tal escala se baseia na 
distinção entre valores instrumentais e valores terminais.  
4 A respeito da relação e influência da técnica na vida e no auto-conceito e auto-estima do sujeito, sugerimos 
a leitura da nota explicativa de Oliveira (1984:117). 
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da cultura moderna coincide profundamente com a “inversão histórica de primazia”, com a 

soberania do dever ético sobre a ética moralista e sacrifical. 

Na interpretação do psicanalista E. Fromm (1963),39 a diferença entre os indivíduos, 

nos dias atuais, se reduz a diferenças quantitativas; vale dizer, reduziu-se à equação: “ter 

êxito”em maior ou menor grau, ser mais ou menos atraente, em suma, ser mais ou menos 

valioso”; onde o pensamento como o sentimento é determinado pela orientação mercantil, 

pela cultura do utilitarismo e do individualismo. Mudaram as relações sociais de amizade 

por parcerias cenário em que todos são supostos ou hipotéticos competidores. 

Calame (2003) considera que a sociedade atual entrou num período de crise radical e 

de mutação. Essa é fundamentalmente uma crise de relações, a crise maior da sociedade 

moderna/pós-moderna consiste na inversão dos fins e dos meios o que caracteriza uma 

crise ética e de valores.  

Haddag (2002) percebe uma dupla crise do homem moderno: a da “pihlia”, 

fundada na amizade e no amor fraterno; e a crise do “ágape”, ou seja, da falta do amor 

mais amplo, de dimensão universal, onde o indivíduo se perceba como parte da 

comunidade humana. 

Configura-se, assim, a problemática que envolve o indivíduo “pós-moderno” da qual 

são manifestação doentia, a angústia, a solidão, o estresse, a insegurança e a depressão, e 

de outro lado, o esforço da construção de novas redes de solidariedade, de cooperação e de 

superação do espírito de competição e de individualismo que domina as atuais relações das 

pessoas, mostrando que um outro mundo, fundado em valores humanos, antropocêntricos e 

transcendentes, é necessário e, sobretudo, possível. 

Vivemos, então, um tempo que sinaliza a necessidade da revisão de juízos éticos e da 

emergência de uma nova cultura, que apenas sustenta o culto da eficácia, do 

individualismo, da competição, do consumo, do sucesso. Na acepção de Verdu (1991), 

“todo êxito é uma sentença que levanta por sua vez uma expectativa, uma nova cobrança” 

(p118). 

                                                 
39 Fondo de Cultura Económica, México, 1963, 4º ed., p. 82. 



 

 324

Para Eco (1980) In: El nonbre de la rosa, com mais de dez milhões de exemplares 

vendidos e traduzidos em mais de trinta idiomas, confessa desconhecer o segredo de tal 

sucesso. O êxito como o fracasso, reconhece Verdu (1971), é quase sempre uma surpresa 

para quem o sofre. Isto porque, o indivíduo se vê, sente e percebe melhor desde fora do 

que de dentro. Segundo ele, “um mau conceito sobre si mesmo é uma profecia que 

facilmente acaba se confirmando” (p. 57). Dessa forma, vai se conformando uma nova 

cultura e percepção de vida, de valores e de busca de felicidade.  

Na busca de singificados e relações entre a auto-etima de alguém e seu projeto de 

felicidade na sociedade pós-moderna, deixo algumas novas questões capazes de nos 

remeter a busca de novas respostas para velhos problemas ou novas perguntas a serem 

feitas num contexto de sociedade contemporânea de globalização lançando novos desafios 

ao ser humano em âmbito global.  

No contexto atual caracterizado por crise de valores e contra-valores pergunta-se: 

como o indivíduo (moderno ou pós-moderno) irá construir uma auto-imagem positiva 

fundada e balizada por valores e princípios humanísticos, de solidariedade e de 

cooperação? O que significa, em particular, para o jovem brasileiro, estar satisfeito e feliz 

numa sociedade como a nossa marcada por profundas tensões, contradições e 

desequilíbrios sociais e culturais, em que poucos têm acesso à universidade e a cursos e 

diplomas que já não garantem uma inserção pessoal e profissional? 

Estudos de Poschmann (2004) sob o título “os ricos no Brasil”, levam a um 

questionamento sobre as perspectivas de futura inclusão social e de realização profissional 

dos atuais acadêmicos, motivo de preocupações e que atinge sua auto-estima, motivo de 

descrédito e de insatisfação com relação aos estudos e ao diploma que irão obter ao final 

dos estudos. 

Se a auto-estima deve ser avaliada pela distância entre aspirações e logros, e o nível 

de satisfação dos indivíduos pela distância entre a auto-valoração do sujeito, do que é e 

tem, com relação a suas metas e ideais, então, tem-se aqui um bom exemplo dessa 

discrepância. 

Também são significativos os dados levantados pela pesquisa do Serviço Brasileiro 

de apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae 2004) apontando o desemprego como o 

segundo grande motivo de preocupações nessa faixa etária. Para mais da metade dos 
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entrevistados da pesquisa (53%), a violência é o assunto que mais os perturba; para outros 

(52%), o desemprego e a incerteza do futuro são a maior angústia, seguido das drogas 

(24%). Outro aspecto revelado pela pesquisa registra que o jovem está ciente de que 

investir em educação e emprego são as garantias de um futuro mais promissor. 

Freqüentar a escola, ser aprovado no vestibular ou cursar uma faculdade foram 

respostas citadas por (38%) à pergunta: “qual seu maior interesse”?. Para (37%), trabalhar 

e conquistar a estabilidade profissional é o maior objetivo. O trabalho aparece como maior 

necessidade para (64%), e a auto-realização (30%). 

Ante esta realidade cabe perguntar: quais as perspectivas de vida que estamos, como 

sociedade oferecendo aos nossos jovens e se a universidade leva em conta as aspirações e 

expectativas de vida dos estudantes? 

As reformas dos anos 90, também denominadas por alguns de reestruturadoras, 

segundo Sacristán (2000), objetivam uma mudança de direção nas políticas educacionais e, 

de certa maneira, uma diluição da política educativa como projeto de transformação global, 

que importam valores e a formação da auto-estima do sujeito contemporâneo. 

Parece, de todo oportuno lembrar o alerta de Sobrinho, apud Trindade (1999) de que 

vivmemos numa sociedade qme que o indivíduo precisa administrar seu próprio caminho 

profissional, tomar decisões sobre o que fazer, porque os empregos exigem cada vez mais 

versatilidade e habilidades para a “empregabilidade” ao invés de contemplar valores 

existenciais. 

Para Santos (1994), o que vale na sociedade contemporânea, é o arquétipo do 

produto social definido quantitativamente, isto é, o produto industrial. O sujeito na 

racionalidade instrumental, pragmática e utilitarista, paradigma dominante hoje, torna-se 

uma simples “peça” da engrenagem econômica, perdendo sua subjetividade e liberdadde e 

por conseguinte, sua auto-estima e, no cabo, a felicidade. 

Auto-estima vista no cenário e contexto mais amplo de sociedade e de mercado, pode 

parecer, a primeira vista, não termos saídas e, que de nada valeria o indivíduo investir na 

sua auto-estima e auto-imagem, no seu ”eu”, no self, ou seja, na sua consciência e 

identidade, se as coisas já estivessem irremediavelmente estabelecidas.  
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Neste âmbito, é oportuno lembrar o que disse Vázquez (2002).[...] quando se 

transforma o sujeito – como produtor, consumidor e suporte da produção – num simples 

“homo económicus”, isto é, numa simples peça de um mecanismo ou de um sistema 

econômico, deixa-se de lado por completo as conseqüências do, como ser humano, agir e 

integrar-se humanamente (p. 219). Porém, tal “homem econômico” não existe na realidade; 

o ser humano não é uma mera abstração, e a análise não pode ser isolado, do homem 

concreto e real.  

A auto-estima não pode ser concebida, como algo abstrato, alheio aos 

condicionamentos e aos determinantes sócio-estruturais e históricos. Se não pudermos 

pensar a felicidade fora das tendências egoístas do indivíduo e da onipotência do dinheiro, 

então, os homens terão de buscar outro tipo de felicidade, pondera Vázquez (2002). 

Evoca-se aqui, também o que disse Aristóteles (1992) nos primórdios da história da 

humanidade, quando definiu que “o estado de felicidade exige certas condições concretas – 

determinada situação econômica e liberdade pessoal – sem os quais a felicidade seria 

impossível” (p. 17). O modo aristotélico de abordar o problema da felicidade não só não 

perdeu força em nossos dias, como se reforçou. 

De fato, vemos hoje com maior clareza que a felicidade jamais pode separar-se de 

certas condições sociais que a aproximam ou a afastam de ambos os setores da sociedade. 

Segundo interpretação do filósofo grego, os homens, não podem ser verdadeiramente 

felizes, com auto-estima positiva, na miséria, na exploração, na falta de liberdade política, 

na discriminação racial. Por outro lado, não se pode cair numa posição simplista, pensando 

que a criação das condições sociais favoráveis seja suficiente para dar a todos e a cada um 

dos indivíduos a sua felicidade pessoal. 

A auto-imagem ou auto-estima que alguém tem de si, resulta do conjunto de fatores 

externos, isto é, do habitus (disposições interiorizadas), da socialização primária, da 

influência da (família, pais e amigos); da socialização secundária: (escola, universidade, 

professores, etc), e de fatores internos: crenças e valores, consciência e identidade pessoal, 

projetos, expectativas e aspirações; da liberdade de escolha e de decisão. Todas estas 

dimensões configuram-se como elementos fundamentais de uma auto-estima positiva.  
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Giddens (1998), por sua vez, nos alerta sobre a sociedade de risco na qual estamos 

envolvidos e que impacta na auto-imagem do indivíduo e nas suas expectativas de vida40  

Um dos traços distintivos da era moderna explica Giddens consiste, justamente, no 

resgate e no cultivo do “eu”, da consciência e da identidade própria do sujeito. Foi com a 

aparição das sociedades modernas e, mais concretamente, com a diferenciação da divisão 

do trabalho, que o indivíduo foi sendo reconhecido como tal. A respeito desta temática, 

sugerimos, como leitura complementar, o que o autor escreve em outra parte. Confira, pois, 

a seguinte nota de Giddens41. 

Para além do consumismo e da impiedosa competição a que o indivíduo está 

submetido, como interpreta o sociólogo David Riesmann o sujeito, na modernidade, passa 

a ser/perceber como protagonista moral e ator social, capaz de reflexão crítica sobre si 

mesmo. 

Na vesão de Soares (1993) lemos que, se até o século XVIII a modernidade foi 

apenas uma idéia, juntamente com a de progresso, a partir de então ela passa a ser um 

modo de vida, uma experiência vital, uma nova forma de estar no mundo e de fazer 

história. O homem de todas as épocas, é resultado das relações com o ambiente: “somos, 

ao mesmo tempo, fruto de influências hereditárias, sociais e culturais que pontuam nossas 

opções e filosofia de vida” (p.21) 

A modernidade na visão de Giddens (1998), não é tanto a separação entre indivíduos 

quanto a ausência dos recursos morais necessários para viver uma existência plena e 

satisfatória. Torna-se evidente que as eleições de estilos de vida nas circunstâncias em que 

se dão as inter-relações dos indivíduos no contexto de mundialização e globalização, 

colocam novos desafios e problemas, tanto, na ordem dos valores como da auto-estima, 

que não podem ser ignorados. 

                                                 
40 El mundo en que actualmente vivimos es, en algunos aspectos profundos muy distinto del que 
habitaron los hombres en anteriores períodos de la historia, pero, es al mismo tiempo un mundo que 
crea formas nuevas de fragmentación y dispersión [...] La modernidad es una cultura de riesgo. [...] 
al forjar sus identidades propias, y sin que importe el carácter local de sus circunstancias 
específicas de acción, los individuos intervienen en las influencias sociales, cuyas consecuencias e 
implicaciones son de carácter universal, y las fomentan de manera directa (p.10 a 14). 
 
41 A respeito da pós modernidade, leia-se: Giddens (1998) Lipovetzky (1994) Soares (1993), Touraine 
(1993), Micelli (2000). 
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Com efeito, ninguém nasce com auto-estima positiva ou negativa; as experiências 

positivas ou negativas estão na origem da auto-estima. Não se pode ignorar, por tanto, a 

importância e influência da origem, das condições e circunstâncias de vida que 

condicionam e, de certa maneira, determinam o ethos ou sistema de valores, expectativas, 

projetos, aspirações e ideais de vida de alguém.  

A auto-estima positiva como disse Miceli (2000), aumenta a crença na própria 

capacidade de êxito de alguém, nos auto-valoramos em função daquilo que somos, das 

qualidades que temos; mas também, pelas nossas aspirações, metas e objetivos, projetos e 

ideais. Sacristán (1976), percebe uma correlação positiva entre as expectativas dos 

professores, o rendimento e o ajuste psicossocial dos estudantes e o clima sócio-educativo 

como uma variável que repercute significativamente na auto-estima dos estudantes. 

A auto-estima constitui um núcleo indispensável de atenção educativa, se, se 

pretende tratar adequadamente a formação moral dos indivíduos. Trata-se de um 

constructo de ordem psicossocial que se refere ao conceito positivo ou negativo que 

alguém tem de si. Viver nossa aspiração como um puro dever ou como um puro ideal 

depende da causalidade dos valores da sociedade à qual pertencemos, e, em parte, dos 

fatores individuais do sujeito. 

2.36.7 Auto-estima e felicidade, uma nova dimensão 

A temática: auto-estima e felicidade, segundo Gianetti (2003) tem sido objeto de 

discussão ao longo da existência humana, estadno presente já entre os primeiros 

pensadores gregos e romanos. A discussão remonta à Aristóteles e à Sêneca.  

Nos tempos modernos, por não vislumbrar a felicidade prometida pelo consumismo, 

as pessoas recorrem aos manuais de auto-ajuda, desses que se encontram repletas as 

prateleiras de livrarias e bancas de jornais. Tal literatur propõe-se a indicar caminhos para 

a felicidade fazendo-a depender da vontade de cada um, prescrevendo procedimentos sobre 

como positivar qualquer aborrecimento cotidiano. 

Gianetti lembra que momentos de felicidade que já experimentamos chegaram 

natural e inesperadamente e não por força da grife, ou do último modelo de carro e que a 

ausência da felicidade não implicou em infelicidade. A felicidade realça Redon (1999: 

149), “é resultado de um difícil equilíbrio entre dois extremos”, entre ter e aspirar muito e a 
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ausência de bens materiais, falta de ânimo, motivação para enfrentar os desafios e 

problemas da vida..  

A auto-estima como a felicidade tampouco são diretamente proporcionais ao nível ou 

escala socioeconômica. Isto implicaria um pensamento contraditório e imbuído do melhor 

espírito capitalista acreditar que a condição de pobreza de uma pessoa a impeça de ser 

feliz; seria o mesmo que supor que os mais afortunados seriam os mais felizes ou que, 

numa sociedade igualitária a felicidade pudesse ser socializada.  

Na obra de Sêneca, “Sobre a Felicidade” defende ele, que “todos os homens querem 

ser felizes, apesar da dificuldade de conseguir concretizar tal propósito; o problema 

consiste no fato de que nos afastamos dela na medida em que a buscamos” (apud Redon 

1999, p. 52) Ademais, conclui Sêneca: “não é mais feliz quem mais tem, nem quem mais 

pode, nem quem mais vale, senão aquele que abre sua vida ao horizonte sempre mutante de 

sua liberdade” (id. p.53). 

Aristóteles, como bom pragmático reconheceu “que a ausência absoluta de bens 

temporais pode comprometer o alcance da felicidade humana. A felicidade necessita de 

certa prosperidade, e por isso, alguns a identificam com a boa sorte “ (p. 19). Para Savater 

(1999:17) da felicidade não sabemos ao certo mais do que a vastidão de sua demanda. A 

felicidade como um desejo é radicalmente um projeto de inconformismo. Assim como o 

prazer e a utilidade ou o “bem” nada significam enquanto ideais de vida se não se referirem 

à felicidade do indivíduo”.  

A propósito destacamos o que Sêneca escreveu em uma de suas obras dedicada 

especialmente ao tema que nos ocupa: Sobre a felicidade, onde o autor coloca a questão da 

felicidade como um dos temas principais da ética, para não dizer o primeiro, coincidindo, 

neste ponto, com a teoria de Aristóteles, de que todos os homens querem ser felizes, ainda 

que não seja fácil conseguir tal propósito. 

2.36.8 A gênese da palavra felicidade - eudaimonia 

De acordo com Tatarkiewitz, felicidade (eudaimonia), remonta aos gregos e se 

associa à “boa –sorte”. A palavra sorte tinha dois sentidos: ordenadora do mundo e da 

história (moira, entre os gregos) e (hado o fortuna), entre os romanos. Tinha, portanto, na 
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sua origem uma conotação religiosa, indicando as condições de um homem que está 

protegido por uma divindade e que, por tanto, goza de “boa fortuna”.  

Enquanto, a palavra eudaimonia vem de eu bem, e daimon, divindade. Os dois 

elementos que compõem a palavra grega tem significado de “bom destino ou boa sorte” 

(Redon p. 21). Mais tarde a palavra daimon passou a significar caráter ou personalidade 

interna que nos permite decidir sobre a própria vida. 

Como a palavra eudaimonia fazia referência à circunstâncias externas, o prazer, o 

hedoné para os gregos, se associava à boas condições mentais; daí o sentido de Aristóteles 

associar a sabedoria com o estágio superior da vida, da felicidade. 

Demócrito identifica felicidade com prazer moderado. Esse prazer é resultado de um 

bom ânimo ou bravura intelectual. Antecipa, dessa forma, as idéias da filosofia helênica 

que muitas vezes circunscreve a felicidade ao âmbito e foro íntimo da consciência ou à 

psicologia cognitiva. Esta com dois mil anos de atraso voltaria a assegurar que qualquer 

base de bem-aventurança depende do “filtro mental”com que o sujeito percebe a realidade.  

A bem-aventurança não depende tanto da sorte, das circunstâncias do destino ou de 

Deus, como de nossa estrutura mental. Daí resulta o sentido da frase: “primum vivere, 

deinde philosophare”No princípio não encontramos o verbo, mas a ação (em alemão, “am 

anfang war de tät). Expressiva parte do pensamento e da psicologia moderna têm adotado 

esta idéia. 

Micelli (2000) explica a importância de valorar-se ou auto-estimar-se positivamente: 

Valorarse correctamente es útil porque nos permite saber cuáles son 
nuestras potencialidades y su importancia, ayudándonos a actuar de 
forma eficiente, eficaz, racional, planificada, sin derrochar recursos 
(materiales, intelectuales, emotivos) y aumentando las posibilidades de 
un buen resultado (MICELI, 2000, p. 84). 

A questão da felicidade tampouco pode ser colocado sem se levar em conta o seu 

conteúdo concreto, isto é, o tipo de felicidade que se busca e no qual os homens, numa 

situação dada, vêem a realização de suas mais caras aspirações pessoais. Aqui há de se 

convir com Vázquez (2003) de que “é preciso considerar os nexos entre a felicidade e as 

relações sociais que contribuem para forjar dela uma imagem que os indivíduos assimilam” 

(p.159).  
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A tese de que a felicidade é o único bem (Aristóteles) resulta demasiado geral se não 

se concretiza o seu conteúdo. Este conteúdo varia de acordo com as relações sociais que o 

determinam e a que interesses serve. É o que vemos quando se fixa a felicidade na 

contemplação como na sociedade escravista grega, ou na posse do dinheiro, de bens 

materiais, no consumismo, como na sociedade burguesa moderna.  

Portanto, não se pode considerar – como adequada à natureza humana em geral - a 

felicidade que hoje se reduz às tendências egoístas do indivíduo ou ao seu “espírito de 

posse”. Numa sociedade na qual vigora o princípio da propriedade privada, a onipotência 

do dinheiro, e na qual o destino da pessoa é separado da comunidade (em alemão, 

gemeischaft), os homens terão de buscar outro tipo de felicidade. 

A feliciedade está associada necessariamente aos valores da sociedade e a fatores 

individuais, pessoais. Constitui uma dimensão fundamental da pessoa, se associa e 

identifica com dimensões do caráter, da personalidade, com o que a pessoa é e tem. Nisto o 

conceito de felicidade se aproxima da auto-estima, ou seja, expressa o que “somos e 

temos”, como nos vemos e sentimos; o valor e a dignidade de ser pessoa e se perceber 

como tal.  Assim como são fundamentais: as metas, objetivos, aspirações e ideais; enfim, o 

projeto de êxito na vida que cada um elegeu.  

A obsessiva busca do êxito, a qualquer custo, tão presente no cotidiano das pessoas 

hoje, pode, entretanto, ser um gerador e sinônimo de grandes frustrações ou fracassos. O 

homem, perde sua liberdade em troca desta busca obsessiva de bens materiais com prejuízo 

de sua vida, de seu bem-estar e da própria felicidade. 

Antonio Galla (1999) sintetiza e traduz de forma bastante original o conceito 

moderno de felicidade com o significado de “algo”: de amor, de saúde e de dinheiro”.  

2.36.9 Cultura de massa, capitalismo, globalização e novos valores 

Já se consitui em lugar comum dizer que ivemos um tempo de mudança de 

mentalidade resultado dum processo de mudanças estruturais de uma sociedade cada vez 

mais industrializada e automatizada, na qual os meios de comunicação social jogam um 

papel importante no campo da cultura, com um inegável poder de mentalização coletiva, 
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gerando, em conseqüência, novos estilos de vida, novos formas de valorização da vida, 

condicionando projetos de vida, expectativas e aspirações de êxito na vida. 

Para Pozuelo (1999), trata-se de um novo momento cultural para o qual muito tem 

contribuído a expansão dos modernos meios de comunicação social (MCS), frutos do 

avanço da informática e das comunicações, incutindo e inculcando a chamada “cultura de 

massa, (mass media), “com inegável poder de mentalização coletiva” (p. 246 

Ulrich Beck (1994: 5) nos fala da “sociedade de risco”., contudo, não se trata de uma 

opção que alguém possa escolher ou rejeitar, mas que surge na continuidade dos processos 

de modernização autonomizados. Processos cegos e surdos aos seus próprios efeitos e 

ameaças, mas que põem em questão e, eventualmente destroem, as bases da sociedade 

industrial e pós-industrial, da era da informalização.. 

A perda da fé, ou de confiança, na viabilidade técnica da sociedade moderna é 

também um tema discutido pelo sociólogo Anthony Giddens em sua obra intitulada As 

conseqüências da modernidade (1991). Neste trabalho, o autor afirma: risco e confiança, 

entrelaçam-se, e expressam “uma profunda crise institucional da própria sociedade 

industrial” (p. 8)  

Sousa Santos (2002) fala de uma ”viragem cultural”. Na opinião do sociólogo 

português, a globalização cultural assumiu um relevo especial com a chamada “viragem 

cultural” da década de oitenta, ou seja, com a mudança de ênfase dos fenômenos sócio-

econômicos para os fenômenos culturais. A “viragem cultural, veio reacender a questão da 

primazia causal na explicação da vida social e, com ela, a questão do impacto da 

globalização cultural. 

Wallerstein fazendo uma leitura sociológica desta nova fase da cultura de massa, 

argüi que não é por acaso “que tem havido tanta discussão nestes últimos dez a quinze anos 

acerca do problema da cultura. A questão é, então, saber se o que se a por globalização não 

deveria ser mais corretamente designado por ocidentalização ou americanização”, no que é 

seguido por (Ritzer, 1995), para quem, “os valores, os artefatos culturais e os universos 

simbólicos que se globalizam são ocidentais, e, por vezes, especificamente norte- 

americanos, sejam eles o “individualismo, a democracia política, a racionalidade 

econômica, o utilitarismo, o primado do direito, o cinema, a publicidade, a televisão, a 

internet, etc” (p.45). Questões culturais estão, como têm sido constatado por nossos 
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autores, intimamente imbricados com o que E. Morin (2000) designa de “espírito do 

tempo, expressão alemã (zeitgeist). 

Santos (2001: 76) associa o paradigma cultural da modernidade ao modo de 

produção capitalista; para ele, antes de se tornar dominante, extinguir-se-ia antes de este 

último deixar de ser dominante. A sua extinção porém é complexa porque é em parte um 

processo de superação e em parte um processo de obsolescência. É superação na medida 

em que a modernidade cumpriu algumas das suas promessas e, de resto, cumpriu-as em 

excesso.  

Para este sociólogo estamos sob o impacto de transição de paradigmas ou de modelos 

culturais, ou seja, estamos na passagem do paradigma “dominante” da era moderna, para o 

paradigma “emergente”da pós-modernidade. Esta era caracteriza-se pela complexidade 

interna, pela riqueza e diversidade das idéias novas que comporta a pós modernidade e pela 

maneira como procura a articulação entre “a racionalidade estético-expressiva”, ligada à 

comunidade, e a “racionalidade moral-prática”, ligada ao Estado, - sendo este definidor dos 

princípios éticos de regulação da produção e distribuição dos bens -, e, finalmente, a 

“racionalidade cognitivo-instrumental” que tem uma correspondência específica com o 

princípio do mercado. 

Esta última tendência, ou princípio do “mercado”, se reveste de importância especial, 

“não só porque nele se condensam as idéias da individualidade e da concorrência, centrais 

ao desenvolvimento da ciência e da técnica, cujos sinais já são visíveis desde o século 

XVIII, mas sobretudo, pela conversão da ciência em força produtiva” (p.77). Pela ligação 

destas fases, entre si, o projeto da modernidade, pode ser considerado, um projeto 

ambicioso e revolucionário. 

O autor considera que a fase que começa nos anos sessenta, é um período difícil de 

analisar, não só porque é em si mesmo complexo, mas principalmente porque, estando 

ainda a decorrer, não temos o privilégio de “voar ao crepúsculo”, como desejava Hegel, 

aludindo a falta de clareza e de cristalização daquilo que ainda se constitui em meras 

tendências. A designação de capitalismo “desorganizado” ou tardio dá, por si mesmo, 

conta da perplexidade da época que atravessamos. 
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Se a vida moderna está de fato tão permeada pelo sentido do fugidio, do efêmero, do 

fragmentário e do contingente, isto implica em algumas profundas conseqüências; a 

transitoriedade e a cultura do efêmero dificultam a preservação de todo sentido de 

continuidade histórica.  

A modernidade não apenas envolve uma implacável ruptura com todas e quaisquer 

condições históricas precedentes, como é caracterizada por um interminável processo de 

rupturas e fragmentações, que impacta a vida dos cidadãos, sua visão de mundo, 

expectativas e valores.  

Santos apresenta uma configuração significativa, um paralelo entre dois paradigmas: 

de um lado o modelo denominado “modernismo fordista”e, de outro, o “pós-modernismo 

flexível”, este também alcunhado de “capitalismo tardio ou desorganizado”. 

A tabela42 explicada na observação feita no roda-pé, sugere associações 

interessantes, mas também indica como dois regimes de acumulação distintos e seus 

modos associados de regulação (incluindo as materializações de hábitos, motivações e 

estilos de representação culturais), podem conviver, cada qual como um tipo distinto e 

relativamente coerente de formação cultural. 

Através da tabela43 é possível observar valores distintos entre dois períodos que 

marcaram a cultura dos finais do século XIX, XX e início do século XXI. Harvey (2004) 

dissolve as categorias do modernismo e do pós-modernismo num complexo de oposições 

que exprimem as contradições culturais do capitalismo e que são chaves de interpretação 

para entender e explicar as variáveis que intervêm na configuração da cultura e nos modos 

de ser e pensar do indivíduo nestes tempos pós-modernos. 

É evidente que uma tabela jamais consegue captar e realizar uma descrição estrutural 

da totalidade e complexidade das relações político-econômicas, cultural-ideológicas do 

sistema capitalista. É também senso comum afirmar que os processos globais em curso no 

mundo atual afetam a todos os povos e de forma especial os países chamados 

                                                 
42 Tabela 4.1 Modernidade fordista versus pós-modernidade flexível, ou a interpretação de tendências opostas 
na sociedade capitalista como um todo, apresentada por David Harvey (2004: 304), através da qual o autor 
traça um paralelo entre dois momentos da acumulação capitalista e duas culturas modernista e pós-
modernistas flexível 
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“emergentes”, como a América Latina, cuja nota marcante é a submissão da cultura local 

ao mercado global, sujeitando o indivíduo à sua lógica de consumo, com a incorporação 

massiva dos indivíduos em escala mundial no consumo estandardizado de bens e valores 

materiais e espirituais. 

A pergunta-se que se faz é a seguinte: em que medida a nova cultura (de massa) 

instaura uma nova ordem de valores particularistas? Será possível pensar outro mundo para 

além dos valores da competição e do individualismo, capaz de superar a tríade: dinheiro, 

mercado, lucro? 

Na acepção de E. Morin (2000), esta é a era da “cultura planetária” em sua natureza, 

“anacional, aestatal, antiacumuladora”. Seus conteúdos essenciais são os das necessidades 

privadas, afetivas (felicidade, amor) imaginárias (aventuras, liberdades, ou materiais (bem-

estar). As necessidades de bem-estar e de felicidade, na medida em que se universalizam 

no século XX, permitem a universalização da cultura de massa. Reciprocamente, a cultura 

de massa universaliza essas necessidades.  

A difusão da cultura de massa não resulta apenas da mundialização de uma 

civilização nova, como ela própria desenvolve tal mundialização, na medida em que 

desperta novas necessidades, interesses, aspirações e valores. 

A propósito da influência da nova cultura na mudança de valores e atitudes e 

comportamentos, transcrevemos a seguinte passagem que busamos em Ritzer (1996).  

Apertura y cambio se ha producido no sólo en los cambitos político y 
económico, sino fundamentalmente en la vida cotidiana, adoptando 
valores similares a otros países de este en torno. Estas tendencias de 
globalización parecen estar eliminando los elementos diferenciadores de 
cada cultura, proporcionando una estandardización de gustos y hábitos. 
Como resultado de su dinamismo globalizante los rasgos autóctones 
propios de cada cultura son cambiados por otros valores, actitudes y 
comportamientos predominantes. (Ritzer,1996, apud Olabuénaga 1998: 
137).  

O cosmopolitismo da cultura de massa é, também, e ao mesmo tempo, a promoção 

de um homem moderno que se universaliza, o homem que aspira a uma vida melhor, o 

homem que procura sua felicidade pessoal e que afirma os valores da nova civilização  
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A cultura de massa leva modelos culturais a todos os domínios – relações amorosas, 

concepção de beleza, vestuário, erotismo, estilos de vida, modos de pensar e valorizar, 

obedecendo ao grande ímpeto da civilização tecnicista. Navelle e Lefebre, cada um a seu 

modo, acentuam o papel cada vez mais importante das redes – verdadeiro sistema nervoso 

planetário em vias de desenvolvimento ultra-rápido e comandando o desenvolvimento 

global. O universo das comunicações dominará o das produções como uma sociedade 

dominando a sociedade” (Naville 1960, Morin, 2000: 162). 

Morin compara a cultura de massa com o “ópio sociológico” da classe média e da 

burguesia do Terceiro Mundo, contribuindo para a debilitação e descaracterização da(s) 

cultura(s) e valores próprios. Ela destrói radical e extensivamente os valores tradicionais, 

os modelos hereditários; mantém, sonhos projetivos, mas ao mesmo tempo, transforma 

sonhos em novas aspirações. 

A aspiração ao bem-estar, à vida individual toma forma ao mesmo tempo que a 

insatisfação, a reivindicação, a revolta. A cultura de massa mantém os sonhos de uma vida 

do “american way of live”, comandando o modo de vida, sobretudo, da população mais 

jovem, mais suscetíveis à sua influência e domínio. 

Esta nova manifestação cultural desenvolve a mitologia do indivíduo do século XX, 

tensionado pelos valores do mercado do consumo, do viver e consumir a própria vida. 

Pode-se, em concordância com Morin, admitir que ela destitui parcialmente a família, a 

escola, a pátria, de seu papel formador, na medida em que os “modelos”do pai, do 

educador, dos grandes homens são substituídos pelos novos modelos de cultura de massa 

que lhes fazem concorrência” (p.168). A cultura de massa, responde essencialmente àquilo 

que Lipovetzky (1994), denomina de “hiper-individualismo”. 

2.36.10 Cultura de massa, ética e valores  

A cultura de massa está associada ao novo ethos, ou seja, isto é, ao quadro de 

valores do indivíduo; guarda estreita relação com a moral e a ética. É mister, portanto, 

fazermos aqui uma breve explicação destes termos. Segundo Vaz (1988), cada sociedade 

possui seu ethos. É o conjunto de ethos, jeitos de ser, que conferem um caráter àquela 

organização social. 
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O ethos, como define Vaz, “é a casa do homem [...] o espaço do ethos, enquanto 

espaço do humano, não é dado ao homem, mas por ele construído ou incessantemente 

reconstruído”. Ethos implica em historicidade, portanto, trata-se de um conceito dinâmico. 

O ethos é também a “face da cultura que se volta para o horizonte do dever-ser ou do bem” 

(Vaz, Op. cit., p. 19). 

No plano da ética, explica Rios (1995), estamos numa perspectiva de um juízo 

crítico, próprio da filosofia, procurando compreender o sentido, os motivos da ação. 

Enquanto a moral, numa determinada sociedade, indica o “comportamento que deve ser 

considerado bom ou ma; a ética procura o fundamento do valor que norteia o 

comportamento, partindo da historicidade presente nos valores. (p.24). É pela reflexão na 

ordem da ética que a filosofia pode esclarecer a problemática em que o homem 

contemporâneo está inserido e envolvido. 

O conceito de ética adquire relevância especial, na medida em que antes da 

revolução científica os conceitos de bem e de mal eram definidos a partir de princípios 

metafísicos ou teológicos. Com o avanço da ciências, estes tradicionais conceitos foram 

sendo substituídos pelos de útil ou inútil, funciona ou não-funciona como novos 

paradigmas da ação humana que implicam profundas mudanças éticas, sociais e culturais. 

Neste contexto a universidade é chamada a formar indivíduos úteis à sociedade e ao 

mercado, e, o indivíduo valorizado por competências, e performances.Como a 

universidade responde a este desafio e que atitudes os estudantes têm em relação à mesma, 

discute-se em outra parte deste trabalho. 

Jameson (1997) aponta uma nova lógica cultural do mundo como formadora de um 

novo gênero discursivo, refletindo uma modificação sistêmica no próprio capitalismo 

existente. Observa, porém, que a internacionalização do capitalismo e sua difusão quase 

completa sobre o planeta, difere e transcende a mera “globalização do capital”.  

Não foi somente o capital que foi globalizado, diluindo a noção de fronteiras entre as 

nações e entre as pessoas. Espaço e tempo, local e universal, adquirem novas dimensões.  

A cultura, é sempre expressão de relações de poder. O processo de “desqualificação 

cultural”, tal como percebeu Brandão (1995), pode ser observado, muitas vezes, nas 

políticas de educação formal, quando este destitui o saber local da sua legitimidade, 
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criando um vácuo entre a desqualificação de tudo que sabemos e a cultura de fora que nos 

outorgaram a aprender. 

Um exemplo bem típico são o reconhecimento das medicações “caseiras”e das 

receitas populares, que somente tem sido possíveis a partir da racionalidade do senso 

comum, sob o apoio empírico das situações de vida cotidiana. Isto ocorre tanto porque o 

método da racionalidade científica se tornou objeto de consumo, de modo que custa muito 

caro à população latino-americana, como porque essa racionalidade tem sido 

sistematicamente patrocinada com a finalidade de legitimar os saberes e culturas de fora. A 

cultura de massa não conhece território. 

2.37  Cultura de massa, classe social e valores 

Segundo Morin (2000), foi a sociologia americana que cunhou a expressão “cultura 

de massa” (mass culture), ou mass media, (neologismo anglo-latino), referindo-se ao 

conjunto de indivíduos que formam e integram determinada sociedade (grupos, classes, 

família, etc.). 

O conceito de sociedade pós-moderna mereceu reparos de Sousa Santos (2002), por 

considerá-lo um termo ambíguo e impreciso. Bem ou mal, designa o atual momento de 

busca de novos paradigmas “emergentes”, da sociedade atual, em contraponto aos 

paradigmas “dominantes” (sociedade tradicional, ou moderna) que já não dão conta dos 

desafios postos pelo atual processo de mudanças, que leva a rever e re-definir conceitos, 

idéias, valores, estilos de vida, comportamentos. 

Neste sentido, Octavio Ianni (1971) nos fala de um novo “ciclo da história ou “ponto 

de inflexão histórica”. Segundo ele, muitas coisas estão mudando no mundo, abrindo 

outras perspectivas sociais, econômicas, políticas e culturais. Alteram-se as relações no 

jogo das forças em curso na vida das sociedades nacionais e da sociedade mundial. 

Na lente de Oliven (1980), a primeira aproximação a ser feita, nos remete a questão 

de classe social que caracteriza a sociedade contemporânea. Nesta direção, existe um rico 

campo a ser explorado no sentido de entender e explicar como o sistema de classe é 

justificado e mediado através da cultura. Embora existam vários estudos que tentam 

estabelecer as relações entre a esfera econômica e política em sociedades latino-

americanas, buscando mostrar como a dominação econômica é traduzida em termos 
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políticos, existem poucos estudos que analisam a relação, classe social, cultura e valores. 

Esta relação, tem para nós especial interesse pelo que iremos discutir a seguir. 

Para Oliven, por exemplo, é essencial compreender a contribuição dos mass media 

como mecanismo de reprodução e legitimação do sistema de dominação em países como a 

América Latina  

Na versão de Kaplan (1973), os mass media captam e incorporam formas de 

produção e distribuição, técnicas, inventos, imagens, símbolos, pautas de consumo, modas, 

costumes, idéias, métodos educativos, tábuas de valores, normas, instituições, soluções 

sociais e políticas” (Kaplan 1973), apud Oliven, (1980, p. 103-104) 

Na lente de Ruben Oliven (1980), precisamos ter em conta que a esfera sócio-

econômica e a cultural não mantêm uma relação de linearidade do tipo mecanicista; assim 

como mudanças sócio-econômicas não implicam automaticamente em mudanças culturais. 

Na verdade, escreve Oliven (1980), o processo de homogeneização cultural 

difundido por sociedades capitalistas avançadas – caso dos Estados Unidos – é aceito 

diferentemente pelas diversas classes sociais, já que os membros destas têm posições 

bastante diferentes nas relações de produção e participam de modo heterogêneo em seus 

benefícios sociais, econômicos e políticos. As diferenças culturais, afirma, “serão tanto 

mais acentuadas quanto mais marcantes forem as desigualdades econômicas” (p.79).  

Embora a categoria classe social seja uma variável fundamental no estudo destas 

diferenças, não é possível postular uma relação linear entre posição econômica e adesão a 

orientações culturais, porque trata-se de um processo complexo e permeado por 

contradições. Não se pode reduzir mecanicamente comportamentos e valores a interesses 

econômicos, pois, enquanto os interesses econômicos possuem uma conotação 

eminentemente prática e objetiva, os valores envolvem dimensões pessoais subjetivas e 

valorativos.  

Entre os fatores ou causas das mudanças culturais destacam-se a maior abertura ao 

exterior da sociedade brasileira; fato que não ocorreu somente no âmbito econômico, social 

e político, mas também na vida cotidiana, com a adoção de hábitos, costumes e valores 

dominantes em outras partes do mundo, sobretudo norte-americanos. Como observa 

Olabuénaga (1998), os meios de comunicação de massa tendem a eliminar os elementos 
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diferenciadores de cada cultura proporcionando a estandardização de gostos, valores 

percepções e concepções de vida. 

A cultura de massa responde essencialmente a este “hiper-individualismo” privado 

do homem moderno, na medida em que destitui parcialmente a família, a escola, a pátria, 

de seu papel formador, substituindo os “modelos”de pai, do educador, pelos novos 

modelos de cultura que lhes fazem concorrência, fazendo. emergir, por toda parte, novas 

necessidade individuais, como a busca do bem-estar e da felicidade individual e subjetiva. 

A cultura de massa desagrega antigos valores promovendo novos valores juvenis; 

“aculturando” as novas gerações aos valores da sociedade pós- moderna.  

Bourdieu (1997) como sociólogo e intelectual engajado, denuncia publicamente o 

“pensamento único”, os mecanismo sutis da reprodução e legitimação do status quo, da 

subsunção da cultura a serviço dos ditames do mercado. Em linha semelhante, o sociólogo 

português, Sousa Santos (2002) defende a necessidade a preservação dos paradigmas e 

valores de defesa das culturas das comunidades locais, ameaçadas de extinção ante o 

processo de globalização hegemônica em curso no mundo capitalista. 

Na acepção de Sodré (1974), o desenvolvimento capitalista gera estímulos, de um 

lado, e ao mesmo tempo, apresenta deformações e cria servidões no domínio da cultura. As 

novas exigências de uma sociedade em evolução para o capitalismo, ao não levar em conta 

as características e os distintos níveis de desenvolvimento dos povos, acabam inculcando 

uma cultura alienígena que ao invés de ser elemento de transformação, promove a 

alienação cultural. Para o sistema capitalista, trata-se de formar um número crescente de 

pessoas dotadas de dimensão intelectual compatível com às exigências e a complexidade 

da nova sociedade. 

Isto evidencia a contradição inerente ao capitalismo que, por um lado, requer uso de 

conhecimento intensivo de seus trabalhadores, e, de outro, é compelido a manter o 

monopólio da cultura, reservando-a a selecionadas minorias, recrutadas, no conjunto, por 

critérios de classe44. Esta temática foi discutida anteriormente por Bourdieu45  

                                                 
44 Ver a propósito, Nelson W. Sodré (1974):Universidade, pp. 122 a 134. 
45 BOURDIEU, P. (1966) (org). Nogueira e Catani (1998: 39) – A escola conservadora : as desigualdades 
frente à escola e à cultura. 
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Segundo Santos (1994, p. 193) a  cultura de massas tem uma lógica de produção, de 

distribuição e de consumo completamente distinta e muito mais dinâmica da que é própria 

da cultura universitária, concorrendo com ela na formação do universo cultural dos 

estudantes. 

A ampliação do acesso a universidade com a conseqüente massificação, sobretudo, a 

partir dos anos sessenta, não atenuou essa dicotomia cultural e social, apenas a deslocou 

para dentro da universidade pelo dualismo que introduziu entre universidade de elite e 

universidade de massas. Por outro lado, a degradação da produção cultural em muitas 

universidades deu origem, nos anos oitenta, à reafirmação do elitismo da alta cultura e à 

legitimação das políticas educativas para o setor. Na lente de Ianni (1993) alteraram-se as 

relações no jogo das forças em curso na vida das sociedades e dos indivíduos.  

É neste caldo cultural que precisamos situar nossa análise, isto é, persistência na 

própria universidade do imperativo do provimento das atividades profissionais antigas – 

advogados, médicos, dentistas, farmacêuticos – ao mesmo tempo em que a complexidade 

crescente da sociedade multiplicava a divisão do trabalho, criando novas exigências à 

universidade que esta não tinha condições estruturais de responder, na medida em que fora 

programada para a formação de quadros de elite para sustentar a burocracia do Estado.  

Para Sodré, tratava-se, para a classe dominante, de resolver o impasse, ou seja, 

formar os quadros de que a sociedade necessitava e, ao mesmo tempo, isentá-los de 

qualquer tendência à mudança. Assim, a proliferação das universidades veio a 

corresponder às exigências quantitativas crescentes da sociedade brasileira, em que o 

acesso ao ensino superior representava um privilégio, de que, aliás, tinham e têm 

consciência os próprios estudantes. 

A influência dos meios de comunicação de massa, sobretudo, a publicidade, através 

dos meios de comunicação de que dispõe a sociedade capitalista, impõe e condicionado: 

gostos e preferências, hábitos, valores, idéias e atitudes, enfim, moldando o 

comportamento do homem contemporâneo, que parece cada vez mais condicionado pelos 

meios de comunicação de massa (idem.1974).  

Em Olabuénaga (1998), o fenômeno cultural mais marcante da sociedade atual é a 

quebra ou diversidade cultural. A juventude por exemplo deixa de constituir um bloco 

homogêneo tornando-se um autêntico mosaico de idéias, gostos, preferências, modos e 



 

 342

estilos de vida. Antigos valores já não lhes dizem respeito. A juventude deixa de ser um 

fenômeno social homogêneo, constituindo-se num mosaico de interesses, gostos e 

preferências46.  

Darcy Ribeiro (1985), atribui nossa dependência como sendo um fenômeno de 

“colonização cultural das mentes”. O ruim aqui, e efetivo fator causal do atraso, “é o modo 

de ordenação da sociedade, estruturada contra os interesses da população, desde sempre 

sangrada para servir a desígnios alheios e opostos aos seus. Não há, nunca houve, aqui um 

povo livre, regendo seu destino na busca de sua própria prosperidade. [...] Nós brasileiros, 

somos um povo em ser, impedido de sê-lo, na dura busca de seu destino” (p. 452-453). 

Ribeiro (1997) tece duras críticas quanto ao papel desempenhado historicamente pela 

universidade brasileira. Para ele, toda a história da educação superior no Brasil se 

caracterizou pela “tacanhez”e pela ambigüidade essencial, de uma universidade colonizada 

e alienada, sendo por um lado dependente de matrizes estrangeiras e propensa ao 

mimetismo cultural, era por outro, inautêntica por sua infidelidade aos padrões 

internacionais de cultivo e difusão do saber, além de irresponsável na concessão de títulos 

e graus acadêmicos.  

Para Guareschi (1981), a influência dos meios de comunicação de massa precisa ser 

visto no espectro da sociedade capitalista, onde cada atividade e cada produto participam 

do mundo e da lógica dos objetos de consumo. A atividade e o produto de comunicação 

não podem ser diferentes e escapar das relações sociais dominantes. De forma sutil e 

subliminar a mídia mercantiliza tudo, produtos, gostos, idéias e valores. 

Para garantir sua legitimidade, o modo capitalista de produção necessita de uma 

coleção de fetiches que fortifiquem as razões de sua dominação social. Construir um 

fetiche, ou elevar um processo ou fenômeno em nível de fetiche, significa cristalizá-los em 

sua essência e colocá-los como objetos intocáveis, isto é, abstraí-los das condições reais de 

sua produção, numa palavra “desistoricizá-los”. 

Nesta linha, deve-se registrar o alerta feito por K. Marx (1974) In: Crítica da 

educação e do ensino, de que a classe que possui o poder material dominante de uma 

                                                 
46 Sobre Gênero,estilos e modo de vida da juventude contemporânea, ou pós-moderna, sugerimos a leitura do 
capítulo: El género de vida – uma análisis sociocultural, do autor, p.35 e ss. 



 

 343

sociedade possui, também, o poder espiritual dominante. De forma que as idéias 

dominantes não são nada mais do que a expressão espiritual (ideológica, imaterial) das 

relações materiais, dominantes, apreendidas como idéias. 

Celso Furtado (1974:95-109), notável economista brasileiro, recém falecido (2004), 

grande defensor de um projeto de nação brasileira, e de uma cultura genuinamente 

brasileira, opina que o maior erro das elites brasileiras foi sua incapacidade e egoísmo em 

criar um projeto de inclusão massiva da população aos bens culturais, e sobretudo, a 

índices superiores de escolaridade, da qual a universidade deveria ser a referência maior. A 

comunicação, sustenta Schiller, apud Guareschi, (2003) manipula as estruturas sociais 

básicas da vida das pessoas.  

Em linha semelhante se manifesta Frantz Fanon (1965), apud Guareschi (1981, p. 

74-75), para quem, 

As pessoas jovens têm à sua disposição ocupações de lazer planejadas 
para a juventude dos países capitalistas. Nos países do Terceiro Mundo 
onde o violento choque de dois mundos sacudiu consideravelmente 
velhas tradições e levou seu universo perceptivo para fora de foco, [...] os 
jovens estão à mercê dos muitos assaltos que são praticados sobre eles 
pela natureza mesma da cultura ocidental. 

Para Fabri dos Anjos47, De fato, o discurso da ética nos negócios é altamente 

emblemático sob o império do neoliberalismo, no qual a postura ética e a dimensão 

relacional são incompatíveis, uma vez que o realce é para o individualismo e o egoísmo 

presentes na vida econômica e política, componentes da lógica capitalista. Neste sistema, 

como temos reiterado, vale a competitividade, o esmagar o outro para tomar o seu lugar. 

Não se pode, portanto, falar em ética de relações justas, em um sistema egocêntrico, que 

avança, tendo como pressupostos práticas injustas, não-dialógicas.  

Nas palavras de Marx (1967:178), “erigimos nossa estrutura na imaginação antes de 

a erigirmos na realidade”. A reprodução mecânica de sistemas de valores, crenças, 

preferências pessoais e culturais, no entanto, é impossível, justamente por causa do 

fundamento especulativo da lógica interna do capitalismo, sustentada nos valores da tríade: 

competição, lucro e consumo. O indivíduo neste sistema é valorizado pela sua capacidade 

de consumir (idéias, valores, coisas, imagens, comerciais, produtos) e produzir lucro. 

                                                 
47 ANJOS, Márcio Fabri dos. (org.) Teologia e novos paradigmas. São Paulo: Loyola, 1996. p.14 
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Outra característica marcante da modernidade, reforçada pelos MCS de massa, é a 

dimensão de auto-realização que se torna fundamental para a construção da auto-

identidade do indivíduo. 

Para uma compreensão mais compoleta dos conceitos de modernidade e pós-

modernidade, sugerimos o que escreve Giddens (1991)48. 

O que Habermas (1983, 9) chama de projeto da modernidade entrou em foco 

durante o século XVIII com o significado de busca da excelência individual em nome do 

progresso humano. Escritores como Condorcet, estavam possuídos “da extravagante 

expectativa de que as artes e as ciências iriam promover não somente o controle das forças 

naturais (preocupação entre os gregos), como também a compreensão do mundo e do eu, o 

progresso moral, a justiça das instituições e até a felicidade dos seres humanos” (apud, 

2004, p.9). 

Jameson (1984) apud Harvey (2004:59) tem sido particularmente enfático quanto à 

“falta de profundidade”, da pós-modernidade na qual, boa parte da produção cultural 

contemporânea, se fixa às aparências, às superfícies e aos impactos instantâneos, porém, 

sem perspectivas de sustentação. No pós-modernismo existe pouco espaço para sustentar a 

continuidade de valores, crenças ou mesmo descrenças. 

Para Foster, (1985), o colapso dos horizontes temporais e a preocupação com a 

instantaneidade, caracterísitca dos mass media, deve-se ao fato de que tais meios celebram 

as qualidades transitórias da vida, levando muitos a acusar a cultura moderna de “simples e 

direta rendição à mercadificação ou comercialização”, sob a égide do mercado global. 

Entretanto, não se pode cair num determinismo tecnológico simplista do tipo “a televisão 

gerou o pós-modernismo”. Porque a televisão é ela mesma um produto do capitalismo 

avançado e, como tal, está direcionado a atender e promover a cultura do consumismo. Isso 

dirige a nossa atenção para a produção de necessidades e desejos.  

A cultura de massa é imposta do exterior ao público (e lhe fabrica 

pseudonecessidades, pseudo-interesses) ou reflete as necessidades do público? É evidente 

que o verdadeiro problema é o da dialética (grifado original), isto é, a relação entre o 

sistema de produção cultural e as necessidades culturais dos consumidores.  

                                                 
Teologia e novos paradigmas. São Paulo: Loyola, 1996, p.14. 
48 GIDDENS (1991) As conseqüências da modernidade (p. 51-58). 



 

 345

Essa dialética é muito complexa, “por um lado, o que chamamos de público é uma 

resultante econômica abstrata da lei da oferta e da procura (“público médio ideal”) e, por 

outro, os constrangimentos do Estado (censura) e as regras do sistema industrial capitalista 

pesam sobre o caráter mesmo desse diálogo. A cultura de massa resulta o produto de uma 

dialética produção-consumo, no centro de uma dialética global que são as da sociedade em 

sua totalidade. 

Enquanto o pós-modernismo reconhece “as múltiplas formas de alteridade que 

emergem das diferenças de subjetividade, de gênero e de sexualidade, de raça, de classe, de 

(configurações de sensibilidade) temporal, bem como, de localizações e deslocamentos 

geográficos espaciais e temporais” (idem p. 109).  

Uma das conseqüências desse processo foi a radical transformação do processo do 

trabalho com o desemprego estrutural, precarização e dispersão espacial dos trabalhadores, 

enfraquecimento da organização sindical e a negação de direitos historicamente 

conquistados. Alteram-se, de forma profunda, as relações de produção e a relação homem 

versus mundo das organizações. 

Diante da forte volatilidade do mercado, do aumento da competição e do 

estabelecimento das margens de lucro, os patrões tiraram proveito do enfraquecimento do 

poder sindical e da grande quantidade de mão-de-obra excedente (desempregados ou sub-

empregados) para impor regimes e contratos de trabalho mais flexíveis com claras 

desvantagens para a classe trabalhadora.  

O acesso ao conhecimento científico e técnico sempre teve importância na luta 

competitiva; mas, também, aqui, podemos ver uma renovação de interesse e de ênfase, já 

que, num mundo de rápidas mudanças, de gostos e necessidades, de sistemas de produção 

flexíveis, (em oposição ao mundo relativamente estável do Fordismo padronizado), o 

conhecimento da última técnica, do mais novo produto, da mais recente descoberta 

científica, implica a possibilidade de alcançar importantes vantagens competitivas.  

É inegável que produção organizada do conhecimento passou por notável expansão 

nas últimas décadas, ao mesmo tempo em que assumiu cada vez mais um cunho comercial, 

como mostram as incômodas transições de muitos sistemas universitários do mundo 

capitalista avançado que, de “guardiãs e produtoras do conhecimento e da sabedoria 
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passaram para produtores subordinados de conhecimento a soldo do capital corporativo” 

(HARVEY, 2004, p. 151).  

Percebe-se, assim, claramente o modo como as mudanças operadas no mundo das 

organizações e dos processos produtivos impacta na universidade pondo em questão 

antigos valores e paradigmas, e no fundo, a própria filosofia educativa e formadora 

colocada como referente aos estudantes. 

Neste ambiente, não é estranha a observação de Toffler (1970) de que vivemos na 

sociedade do “descarte”que se desenhou a partir dos anos 60, com um conteúdo que 

transcende o mero jogar fora bens produzidos, mas que é capaz de atirar fora valores, 

estilos de vida, relacionamentos, pessoas, modos de agir e de ser. 

O efeito da inovação contínua tende, por outro lado, a desvalorizar, senão destruir, 

investimentos e habilidades anteriormente adquiridos e desenvolvidos. A destruição 

criativa, aludida por Harvery (2004) está embutida na própria circulação do capital. Neste 

sentido, a inovação exacerba a instabilidade e a insegurança, tornam-se, no final, a 

“principal força que lava o capitalismo a periódicos paroxismos de crise. [...] enquanto o 

fluxo perpétuo de desejos, gostos e necessidades do consumidor se torna um foco 

permanente de incerteza e de luta” (p. 102 e 103). Tudo isso mostra uma clara relação e 

simbiose entre: cultura da pós-modernidade e as novas valorações dos indivíduos, impondo 

a cultura consumista e individualista.  

No Manifesto comunista, Marx e Engels. 

Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com seu 
cortejo de concepções e de idéias secularmente veneradas; as relações 
que as substituem tornam-se antiquadas antes mesmo de ossificar-se. 
Tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que é sagrado é profanado, e os 
homens são obrigados finalmente a encarar com serenidade suas 
condições de existência e suas relações recíprocas (Marx e Engels, 1952: 
25). 

A publicidade já não parte da idéia de informar, volta-se cada vez mais para a 

manipulação dos desejos e gostos. Como previram os autores, se privássemos a 

propaganda moderna da referência e ligação com dinheiro, sexo e poder,pouco restaria 

pelo simples fato de exercem tamanho atrativo no quadro de referências axiológicas dos 

indivíduos, a ponto de determinarem, em grande medida, sua aspirações de êxito na vida. 
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A competição, o sucesso, a aquisição de uma imagem passa a ser parte integrante da 

busca de identidade individual, da auto-realização e do significado da vida. A riqueza, 

posição social, fama e poder, assim como pertencer a determinada classe social, sempre 

tiveram importância na sociedade burguesa, porém, nunca na dimensão como a atual.  

A cultura do descartável tampouco se refere somente aos objetos e às coisas, ao 

contrário, impregna o pensamento e o modo de agir das pessoas, muda critérios de 

valoração e as relações inter-pessoais, na medida em que todas se tornam possíveis, 

competidores. Instaura-se assim, a ideologia do individualismo e do consumismo.  

O grande tema unificador passa a ser o da vida privada, o presente empírico, a 

realidade fenomenal, não só do âmbito materialista, mas centrado essencialmente, no 

amor; e, é essa dimensões afetiva que fundamenta a felicidade, constituindo um dos 

aspectos mais emblemáticos dos tempos “pós-modernos”. 

Este é, também, o tempo da decadência da imagem e da influência do pai e da mãe 

que se dá, em grande parte, em benefício dos modelos da cultura de massa. O tema da 

lenda grega, Édipo rei, que mata o pai para assumir seu papel, e desposa sua mãe, 

evidencia a emersão exemplar do problema profundo do homem empenhado na conquista 

de sua própria identidade. É o homem em busca de sua auto-realização, simbolizado no 

amor, no bem-estar, na vida privada. Tempo em que, homem e a mulher, procuram manter 

a eterna juventude, para desfrutar o presente. 

É na fase da adolescência que a “personalidade”social ainda não está cristalizada; os 

papéis ainda não estão perfeitamente configurados e que esta constitui a fase por 

excelência da procura de si mesmo e da condição adulta. Cristaliza-se, também, nesta fase, 

os valores da contestação, da denúncia das relações que pautam a sociedade adulta e 

convencional, quer seja sob a forma niilista de si ou do grupo, quer seja sob a forma de 

revolta ou da contestação política. 

O estereótipo juventude surgiu por volta da metade do século XX, quando as 

tendências esparsas individuais adquiriram consistência sociológica, passando a constituir 

uma verdadeira classe de jovens não só em nível da civilização ocidental, mas em escala 

mundial. A realidade de crise ou a busca e adoção de novos referenciais de vida tornou os 

adolescentes profundamente descrentes frente ao “tédio burocrático”, que emana da 
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sociedade adulta e, acima de tudo, pela inconsistência e hipocrisia dos valores 

estabelecidos pelo mundo dos adultos. A juventude experimenta de modo extremamente 

vivo a grande questão do sentido da existência, da vida.  

É compreensível que no essencial, a ação prática dos grandes temas identificadores 

da cultura de massa (amor, felicidade, valores privados, individualismo) é mais intensiva 

na mocidade, a idade plástica por excelência, mais que em qualquer outra idade.  

Paradoxalmente, o cosmopolitismo desta cultura (de massa) é, também, e, ao mesmo 

tempo, a promoção de um homem moderno que se universaliza, que aspira a uma vida 

melhor, felicidade pessoal e que afirma, ao mesmo tempo, os valores da nova civilização. 

No raciocínio de Morin a cultura de massa constitui o novo “ópio sociológico”da 

classe média e da burguesia do Terceiro Mundo, pelo seu poder destruidor, mais do que as 

propagandas políticas, e o questionamento dos valores tradicionais e dos modelos 

hereditários. 

Não há como se negar a influência da cultura de massa no desenvolvimento dos 

valores e dos modelos do individualismo, da cultura do bem-estar e do consumismo. Os 

valores individuais por ela exaltados, - amor, felicidade, auto-realização, no entanto, são 

precários e transitórios como o próprio indivíduo, fundamento desta cultura. 

Na medida, porém, em que a cultura de massa está sujeita às leis do mercado de 

consumo e ela passou a destituir parcialmente, a família, a escola e a pátria, de seu papel 

formador; os “modelos”do pai, do educador, foram vencidos e, substituídos pelos novos 

modelos de cultura que lhes fazem concorrência. 

O que constitui a originalidade desta cultura oriunda do desenvolvimento técnico, 

industrial e capitalista das sociedades burguesas mais evoluídas, é o fato de ela dialetizar as 

relações entre os conteúdos daquela civilização e o sistema técnico-industrial-capitalista. À 

afirmação da objetividade técnica corresponde a afirmação do homem-sujeito. Ou seja, 

quanto mais o mundo se torna objetivo, mais o homem afirma sua subjetividade. Técnica, 

indústria, capitalismo, levam em si uma civilização realista, que inscreve os grandes 

ímpetos subjetivos da busca terrestre. Segundo afirma Morin (2000) “[..] Os homens 
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sofrem em seu próprio ser os processos de objetivação, mas, ao mesmo tempo, 

subjetivizam sua vida pessoal individualizando-se mais” (MORIN 2000: 173).  

Na medida em que a nova cultura associa Eros e Psyché, ela orienta seus estímulos 

para a subjetividade do indivíduo privado que busca suas próprias satisfações. Por outro 

lado, o homem consumidor não é apenas o homem que consome cada vez mais, é também 

o indivíduo que se desinteressa do investimento, do futuro, se prende ao presente; ao viver 

e desfrutar a vida. 

Desse modo, o fosso que separa o “soma”individual do phylum social se prolonga 

sobre um outro terreno, onde os conteúdos humanos ficam submetidos aos grandes 

sistemas técnico-burocráticos. O mundo da produção e da organização, tornam-se abstratos 

e impessoais, entregues que estão aos técnicos, à elite do poder e à lógica do poder. Na 

medida em que as grandes organizações ignoram ou esmagam o homem concreto, é no 

consumo, no lazer, na vida privada que este pode encontrar ou reencontrar interesse, 

competência e prazer. 

Não se pode tampouco deixar de assinalar as contradições da cultura desta época; de 

um lado, tem-se uma vida menos escravizada às necessidades materiais e às probabilidades 

naturais, de outro, uma vida dirigida à futilidades; de um lado, uma vida melhor, traduzido 

em maior conforte, maiores facilidades e, de outro lado, uma insatisfação latente; um 

trabalho menos penoso, porém, destituído de interesse; uma família menos opressiva, de 

outro lado, uma solidão mais opressiva. Verifica-se, igualmente um aumento das relações 

interpessoais, porém maior a instabilidade dessas relações; amor mais livre, a precariedade 

dos amores; menos desigualdade, porém, mais egoísmo. Tudo isto emoldura o mosaico do 

quebra-cabeça que é a cultura pós-moderna. 

A marcha do homem se realiza, na dialética da satisfação versus insatisfação. A vida 

é concebida em movimento; isto é, um continuum devir, permanente construção. Na 

expressão de Orteg a y Gasset (1992), o homem é seu projeto, sempre finito, nunca, porém, 

completo e definitivamente formado e acabado. Este o sentido da afirmação de que o 

homem é para ele mesmo um permanente problema.  
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Entrementes a tudo, persiste a pergunta que procura obscuramente sua resposta: que 

pode, e que deve fazer um homem de sua vida, uma vez liberto da necessidade e da luta 

pela sobrevivência?  

Ante a discussão feita pode-se inferir, que existe uma relação muito estreita entre 

cultura (de massa) difundida pelos MCS que tende a homogeneizar modos e estilos de 

vida, com o ethos ou sistemas de valores aspirações de vida dos sujeitos.  

Ao procurar estabelecer algumas aproximações entre cultura de massa, valores e 

projeto ou ideal de vida do homem contemporâneo, podemos concluir com Morin (2000), 

que não há resposta mágica para as contradições da existência. Persiste a velhíssima 

pergunta que procura obscuramente sua resposta: que pode, que deve fazer um homem de 

sua vida, uma vez que ele desemboque fora da necessidade, da sobrevivência? Há, no 

homem que parece esconder-se como um eremita, sob os estranhos objetos de sua 

propriedade, a cega aspiração à comunicação com o outro. Até onde a realização do 

individualismo moderno efetuar-se-á sem desagregação? 

O homem moderno está sujeito a um duplo ritmo fundamental, identificativo e 

projetivo, centrípeto e centrífugo. Assim se exprime, através da cultura de massa, a dupla e 

contraditória necessidade antropológica, que revela e desvia toda cultura: a afirmação 

individual e a participação cósmica. Há, como disse Morin,“demasiadas variáveis 

emaranhadas, demasiadas incertezas, uma tensão grande demais para que ousemos prever” 

(p. 184)  

A cultura moderna e/ou pós-moderna como muitas pretendem, nega e substitui os 

antigos valores, as grandes transcendências por um devir acelerado. A cultura de massa, no 

universo capitalista, não é imposta pelas instituições sociais, ela depende da indústria e do 

comércio; sua lei fundamental é a do mercado. O novo modelo é constituído agora pelo 

homem em busca de sua auto-realização, tempo em que a felicidade se incorpora à própria 

idéia de viver. Daí se pode inferir o projeto de vida que o homem moderno, e, sobretudo, o 

jovem aspira e busca construir no espaço universitário, através da carreira acadêmica 

elegida como meio para lograr a consecução de seu ideal de vida. 
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Assiste-se a um duplo movimento de aproximação e assimilação dos novos modelos, 

valores e ideais postos como referência pelos MCS e, em parte, absorvidos pela nova 

geração e, de outro lado, deixam a sensação de um enorme vazio existencial. 

A busca da felicidade continua uma quimera sempre perseguida, porém, nunca 

apreendida definitivamente. Pergunta-se, se o homem moderno tem um projeto de vida, de 

valores, para além do efêmero, do devir, do consumir e competir? 

Parece que não há como negar a influência da cultura de massa na aquisição e no 

desenvolvimento de valores que orientam e guiam os estilos de vida e o comportamento do 

indivíduo tensionado entre o “ter e o ser”, entre “ter mais” (fortuna, poder e dinheiro) ou 

“ser mais”. 

Vivemos condicionados pela cultura que assimilamos, e isso, embora vá se 

realizando ao longo da maior parte de vida, tem uma influência decisiva na estruturação da 

personalidade. Importa, não só o que se recebe por meio da educação, mas também a 

maneira como o ser humano se relaciona com o mundo que o cerca.  

Na visão de Moreno (2002) é visível, em muitos ambientes, uma forte crise moral, 

provocada principalmente pelo que algumas pessoas convencionaram chamar de “cultura 

da modernidade”, ou “pós-modernidade”, como outras preferem denominá-la. Segundo 

ele, não é um tempo de revoluções nem de ideais, mas de fugas. Na visão de Moreno, 

destacam-se, por vezes, de maneira exagerada,  

o individualismo e a liberdade pessoal e incentiva-se uma espécie de sacralização do 

eu, cujos ídolos mais adorados revestem-se de consumismo, hedonismo, erotismo e 

facilismo. Desprezam-se a dor, o sacrifício e os compromissos e exaltam-se o leve (light) e 

o prazer imediato. Valorizam-se de tal maneira a competição, o poder e o dinheiro que não 

se considera mais a pessoa por aquilo que é (sentimentos, ideais), mas pelo que tem e 

pode” (MORENO, 2002, p. 119). 

A juventude, é, de fato, a época da vida em que o jovem se coloca com muita força a 

pergunta: que vou ser na vida? Que carreira (acadêmica) seguir em vista do projeto de vida 

ideal fixado e desejado?  
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O tempo que consagra os valores do efêmero, do volátil, do provisório e do 

descartável, impostos pela mídia e pelo mercado, questionam valores e ideais de vida, em 

que são “descartados”ou jogados fora, não somente bens materiais, mas valores, 

relacionamentos, modos de ser e agir. 

A cultura do descartável, como temos visto não defende somente objetos, impregna o 

pensamento e o modo de agir das pessoas, critérios de valoração e relações interpessoais. 

Predomina a ideologia do individualismo e do consumismo. Consumir não só bens 

materiais e própria vida: consumir e desfrutar, é o lema apregoado pela nova cultura dos 

mass media.  

É no contexto desta cultura que precisamos situar a discussão do projeto de êxito do 

sujeito, indagando sobre a concepção de valores e desejo de felicidade que sub-jaz a tal 

cultura, desmistificando as contradições da cultura da massa.  

Fica claro a relação e influência da cultura de massa com o novo ethos ou sistema de 

valores que orienta as escolhas vitais dos jovens mas que como temos insistido no 

transcurso desta discussão, têm como corolário a desorientação e o vazio existencial da 

juventude, que nega os valores estabelecidos e dominantes na sociedade dos adultos.  

Talvez, devêssemos fazer nossas as palavras de Morin (2000), “são demasiadas as 

variáveis em jogo para que ousemos prever e prognosticar” (p.184).  

2.38 Cultura de massa e Universidade 

Na consideração da relação: no Brasil, Sodré (1974), destaca, em primeiro lugar, o 

aspecto de privilégios em que se constitui o ensino superior, alcançando parcela ínfima dos 

jovens; em segundo lugar, aparece o traço de provirem da burguesia e da pequena 

burguesia aqueles privilegiados; vem em terceiro lugar, e nisso não entra a graduação da 

importância, o fato de que o desenvolvimento das relações capitalistas pressiona no sentido 

do aumento quantitativo e de melhoria qualitativa daqueles que podem receber o ensino 

superior. 

No que diz respeito ao primeiro aspecto, o do privilégio, embora comece a repontar 

na consciência dos próprios beneficiados, não se coloca como objeto de polêmica, na 

medida em que, a sociedade brasileira entende a existência do privilégio mas tem 
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consciência de que, para eliminá-lo, seria preciso alterar sua estrutura e que ela não tem 

condições e falta de disposição política atual para tanto. 

Quanto ao traço de origem dos universitários, há que constatar a crescente 

importância da pequena burguesia no processo histórico, e mesmo de elementos da 

burguesia; desde muito, a camada média, em países do tipo do Brasil, passou a ter 

participação crescente nos movimentos de avanço. A mudança da correlação de forças no 

mundo fez com que a pequena burguesia se voltasse para as mudanças; quaisquer que 

fossem suas deficiências de classe, as de origem e as de função ou posição, a pequena 

burguesia, particularmente pelas peculiaridades de alguns de seus grupos especiais, com 

destaque para os estudantes, vai tendo papel importante nas mudanças desta etapa 

histórica. 

Tudo isso impacta na função e missão da Universidade. A crescente demanda social, 

por outro lado, como componente em tal problema, apresenta seu aspecto quantitativo em 

correspondência com o crescimento demográfico e a preponderância absoluta dos jovens 

na composição etária da população, e seu aspecto qualitativo na complexidade que 

apresenta hoje a divisão do trabalho em nosso país. 

Sendo a Universidade a cúpula do aparelho de transmissão sistemática da cultura, 

tornou-se arena da referida luta. Contudo, salienta Sodré, o imperialismo, com todos os 

órgãos: Banco Internacional de Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), Fundo Monetário Internacional (FMI) e mais 

recentemente da Cooperativa Comércio e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que inclui 

na sua agenda a mercadorização e internacionalização do ensino em todos os níveis o que 

irá inegavelmente implicar num maior submissão da educação e da cultura às demandas do 

mercado. 

David Harvey (2004), Costuma-se considerar a vida cultural um plano exterior a essa 

lógica capitalista. Diz-se que as pessoas fazem sus própria história nesses domínios de 

maneiras bem específicas e bastante imprevisíveis, a depender de seus valores e aspirações, 

de suas tradições e normas (p. 293). 
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A determinação econômica segundo ele é irrelevante, mesmo na famosa última 

instância, o desenvolvimento igualmente especulativo de valores e instituições culturais, 

políticas, legais e ideológicas sob o capitalismo. Precisamente porque o capitalismo é 

expansionista e imperialista, a vida cultural, num contexto cada vez mais amplo, vai 

ficando ao alcance do nexo do dinheiro e da lógica da circulação do capital. Mas o 

alargamento e o aprofundamento das relações sociais capitalistas com o tempo são sem 

dúvida um dos fatos mais significativos, singulares e indiscutíveis da geografia histórica 

recente. 

Podemos discernir, por trás do fermento da modernidade e da pós-modernidade, 

alguns princípios gerativos simples que moldam uma imensa diversidade de desfechos. 

Esses princípios, no entanto, fracassam flagrantemente em termos da criação da novidade 

imprevisível, apesar de a capacidade aparentemente infinita de engendrar produtos 

alimentar todas as ilusões de liberdade e de caminhos abertos para a realização pessoal. 

Pois, cada pessoa tem poderes de improvisação regulada e moldada pela experiência, 

que nos permite ter “capacidade interminável de engendrar produtos – pensamentos, 

percepções, expressões, ações – cujos limites são fixados pelas condições historicamente 

situadas”de sua produção, a “liberdade condicional e condicionada”. 

Para Osvaldo Biz, o fim do paradigma Taylorista e Fordista provocou grandes 

mudanças na ordem global, no último quartel do século XX. A partir da década de 70, são 

introduzidas novas tecnologias baseadas na microeletrônica, automação, robotização e 

informática. 

O que caracteriza o novo tempo é o processo de globalização da economia, uma 

realidade antiga, mas, no momento, universalizada pela rápida transmissão das 

informações e crescente interligação e interdependência dos mercados físicos e financeiros. 

O desenvolvimento da comunicação e dos transportes facilita tal integração.  
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Globalização é, com efeito, um termo que provoca, ao mesmo tempo, encantamento 

e pânico. Segundo Bauman49 “para alguns globalização é o que devemos fazer se 

quisermos ser felizes; para outros, é a causa da nossa infelicidade”. 

Castells50 ressalta algumas das características desse novo paradigma: são tecnologias 

para agir sobre a informação e não o contrário. Todas as atividades humanas são moldadas 

pelo novo meio tecnológico, funcionam em rede que podem ser re-configuradas e as 

especificidades são integradas nos sistemas de informação. Essas mudanças, enfatiza Biz, 

que atendem pelo nome de globalização, em seus aspectos econômicos, financeiros, 

culturais, políticos, também não seriam possíveis sem essa lógica de redes que funcionam 

como uma unidade em tempo real e em escala planetária. Sérgio Motta51, 

No desenvolvimento das comunicações encontramos, limitações, fenômenos 

ambivalente e falta de dimensões éticas nos seus aspectos macro e micro. De um lado, 

observa Biz, a comunicação instantânea em todos os pontos do planeta, através do satélite, 

do fax, telefone, internet, forma um mundo cada vez mais uno e, por outro, 

paradoxalmente, cada vez mais dividido (p. 107). 

Aqui entra o papel da ética como instância crítica e propositiva permite alguns 

desdobramentos. Um deles é a constatação de que a realidade mostrada não é algo 

acabado, pronto, absolutizado, invariável, desenraizada do passado. Ao contrário, é uma 

realidade aberta, sujeita a mutações, pois, através do empenho é possível também escrever-

se o roteiro da própria história, cada um tornando-se sujeito e não mero expectador. 

A primeira conseqüência importante foi acentuar a volatilidade e efemeridade de 

modas, produtos, técnicas de produção, processos de trabalho, idéias e ideologias, valores e 

práticas estabelecidas. 

                                                 
49 BAUMAN, Zygmunt. Globalização. As conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 7. 
50 CASTELLS. Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999, Vol.V. 1. 
51 MOTTA, Sérgio. Tem de Mudar. Revista Veja, São Paulo, ano 30, nª. 29, ed. 1505, 23 de jul. 1997, p. 11.  





CAPÍTULO III 

A MISSÃO DA UNIVERSIDADE 





3.1 UNIVERSIDADE: POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES COM ÊXITO NA 

VIDA. 

3.1.1 Gênese histórica 

A discussão do papel da educação não se configura como novidade, na medida em 

que ela remonta à antiga Grécia, aos filósofos e pensadores gregos, os primeiros a se 

preocupar com tais dimensões. Além do filósofo e pedagogo grego Sócrates, condenado a 

tomar cicuta,veneno mortal, como castigo por levar a juventude a desenvolver a 

curiosidade e a questionar a sociedade de então, desenvolvendo a arte do perguntar; foi 

Platão com sua alegoria da Caverna de que só conhecemos as sombras, o reflexo da 

realidade, considera como sendo a grande tarefa da educação desmistificar tal alegoria para 

que o homem pudesse ver a verdadeira luz que liberta da escravidão das trevas. 

Foi Aristóteles in Política (Aristóteles, 1993:286-7), quem instituiu verdadeira 

epistemologia de aprendizagem tendo por objetivo introduzir o jovem na participação da 

vida na polis, formando o cidadão. Segundo ele,  

o problema reside em concordarmos no que é educação e qual deva ser 
sua prática. [...] Não há que se deixar de lado como deve ser a educação e 
de que modo há de se educar. Do ponto de vista do sistema educativo 
atual, o exame é confuso, e não fica nada claro se devem ser praticadas as 
disciplinas úteis para a vida, ou as que tendem à virtude ou as muito 
teóricas, já que todas elas têm seus partidários. 

O esforço grego para desvendar o significado e o papel da educação continua uma 

obra inconclusa. Ramonet (2000) lembra que a hora das escolhas soa novamente, mas 

faltam os pontos de referência para se orientar com certeza neste instante de declínio que 

precede o fim de uma época e o nascimento de uma nova era. 

Entramos em uma época em que as certezas desmoronam. O mundo encontra-se em 

uma fase particularmente incerta porque as grandes bifurcações históricas ainda não estão 

tomadas. Não sabemos aonde vamos [...] O futuro é muito incerto, argüi Ramonet (2000, p. 

75). 

Tudo leva a crer que estamos saindo de um universo de determinismos e entrando em 

um mundo de complexidade em que a certeza, a estratégia e a inovação revelam-se 

fortemente ligadas. Porém suas imbricações no campo da educação, permanecem uma 
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questão amplamente enigmática. Compreender o fenômeno educativo passou a ser um 

desafio capital A modificação da idéia de felicidade levaram a uma espécie de abandono 

dos valores que impregnavam o conjunto do corpo social. 

Despojada das indispensáveis referências culturais, desidentificada, a Universidade 

afronta a crise atual na pior das condições mentais e materiais. Aumenta o coro dos que 

consideram que a Universidade está numa encruzilhada: formar para valores e atitudes, 

princípios éticos, cidadania, preparar a juventude para a vida da polis, ou adestrar 

indivíduos para o mercado? Quiçá resida aí sua crise maior, a encruzilhada da universidade 

instalada em optar entre valores do mercado e valores humanos. 

De acordo com interpretação de Frigotto (2000) as últimas décadas vêem sendo 

caracterizados, como a “era do desemprego, e da crise do trabalho, a Era dos Extremos, 

Hobsbawn (1991), do Horror econômico e do fim da capacidade civilizatória do 

capital”.Para Istvan Mészários, In: Beyond Capital (1996), o flagelo maior nos países do 

terceiro mundo talvez seja o desemprego aberto e o aumento do trabalho “precarizado”e 

“fragilizado”, deixando sem perspectivas milhões de seres humanos incluindo aí também 

um crescente número de titulados, qualificados, mas desempregados. 

É neste cenário que precisamos situar e entender a instituição escolar e universitária, 

no momento em que ela corre sério risco de ser reduzida à mercadoria, atrelada à nova 

lógica do capital (financeiro e volátil), agora de âmbito global. A educação/universidade 

não somente estão orientadas e voltadas ao mercado, como elas mesmas se tornam um 

mercado, alerta Chauí (2001). 

Neste sentido é clara a advertência de Durkheim (1975: 76), de que precisamos olhar 

para a realidade dos fatos educativos que para ele são similares à dos fatos sociais, e não 

algo arbitrário. As práticas educativas não são estritamente educativas, mas estruturalmente 

educativas, isto é, estão implicadas numa estrutura na qual se justificam e à qual 

contribuem conforme os interesses que demanda “a economia interna”da sociedade, 

utilizando o econômico como sinônimo de administração doméstica. No entanto, não se 

pode deixar de ressalvar as limitações da teoria e da concepção Durkheimiana, na medida 

em que a educação não é um simples fato social dado, mas uma práxis social, ligada a um 

contexto histórico, portanto, dinâmico e mutável. Cada época tem seu sistema educativo.  
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As práticas educacionais, sejam elas quais forem, não são fatos isolados uns dos 

outros, mas, por uma mesma sociedade, estão ligadas num mesmo sistema, obedecem ao 

conjunto dinâmico do sistema social. 

Tomo como referência a explicação dos clássicos, porque estes sempre nos dão 

maior sobretudo tratando-se de educação à qual Durkheim, com quem estamos dialogando, 

diz com clareza tratar-se de “servidão ou dependência escolar do social”. A educação como 

realidade social não se justifica “em si e para si”, mas é sempre “de”e “para”uma 

sociedade em concreto, da qual depende e à qual de alguma forma serve. 

Vara Coomonte (1986) alerta que não podemos “ipso fato”, e a “apriori”, considerar 

a educação como mera instância de reprodução do social, o que significaria reconhecer um 

determinismo pedagógico ao considerar o ato educativo como um fato social dado, pois,.a 

educação tem sua dinâmica própria, ou seja, é, ao mesmo tempo, causa e efeito. 

Para os jovens, diz Assmann (2000), parte maior da humanidade e deste nosso país, 

qualquer sobrevida desejável depende em muito do acesso à educação, não só básica, mas 

em todos os níveis, que as novas tecnologias da informação e da comunicação, vieram para 

ficar.  

Sabemos também que teremos de conviver com os mecanismos cruelmente 

competitivos dessa configuração da economia de mercado e suas tendências excludentes. 

Entrementes não há à vista nenhuma alternativa completamente distinta. Ajudá-los a 

preparar-se para atuar num mundo desse feitio, e manter viva, ao mesmo tempo a 

sensibilidade solidária, quiçá deva ser a meta maior da educação hoje. 

Tal concepção do fenômeno educativo, não nos autoriza porém, a admitir que ela 

tenha se constituído em agência de mobilidade social e de equalização de oportunidades, 

mediadora e propulsora do êxito dos indivíduos através da concessão de títulos e diplomas, 

pois, há muitos outros fatores que intervêm nesse processo: nível de renda, políticas 

públicas, dependência externa (dívida externa), grau de conscientização e de politização da 

população, políticas de redistribuição de renda, etc. 

Trata-se de um tempo paradoxal em que, de um lado, se cobra mais e melhor 

educação e, de outro, se desvaloriza a educação e se desacredita seus títulos. Não se põe 
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em questão somente o papel e a utilidade dos títulos escolares, mas a própria instituição, 

seu projeto e missão ante um mercado que dimensiona o valor do indivíduo pela sua 

capacidade de responder à lógica da competição, do consumo e do lucro. 

Insistimos nisto que toda atividade educativa, seja, ação ou intervenção, é sempre 

social. O que equivale a admitir que, tratar a educação sob o ponto de vista estritamente 

pedagógico, como entidade própria, não deixa de ser uma redundância do ponto de vista 

epistemológico. Isto não significa fazer depender a educação exclusivamente da dimensão 

sócio-econômica e política, por mais importante que esta seja. 

Se não podemos negar os condicionamentos genéticos, culturais e sociais a que 

estamos submetidos, significa reconhecer que somos seres condicionados mas não 

determinados. Isto implica reconhecer que a História é tempo de possibilidade e não de 

determinismo, que o futuro, é problemático, porém não inexorável. 

Constatamos facilmente que os rumos da instituição escolar e os conteúdos humanos 

perdem sentido nos grandes sistemas técnico-burocráticos. Cenário em que as grandes 

organizações ignoram ou esmagam o homem concreto. É, então, no consumo, no lazer e na 

vida privada que os indivíduos buscam reencontrar interesse, competência e prazer. 

Santos (1994) aponta uma clara contradição entre a reivindicação na definição de 

valores e dos objetivos institucionais e a submissão crescente à critérios de eficácia e de 

produtividade de origem e natureza empresarial. Realidade denominada de 

“mercadorização da educação. 

A título de referência nesta discussão sobre os destinos da educação sobretudo 

universitária, enfatizo alguns autores com os quais dialogo sobre um tema que cada dia nos 

envolve mais, ao tentar responder a uma simples indagação do tipo: para que serve a 

educação, a universidade?  

Dentre os autores em que nos ancoramos nesta discussão, certamente se alinham os 

clássicos Aristóteles (1992); Durkheim (1975), M. Weber (1979), C. Lerena (1976), Peter 

Berger y Luckmann (1972), sem esquecer a monumental obra de Pierre Bourdieu, 

(1988,1999), os estudos da ética de Nussbaum (1994), Vázquez (2002). Freire (1997), 

Frigotto (1986; 2000), M. Chauí (1999), Trindade y Blanquer (orgs.), (2002), e as 
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pertinentes discussões do campo da sociologia da educação através da inestimável 

contribuição de VARA COOMONTE, V., (1981; 1983; 1997e 1999). 

A referência a Aristóteles deve-se ao fato de ele ter sido um dos primeiros 

pensadores a se dedicar ao estudo e reflexão dos temas existenciais que afligiam o homem 

de então, tratando de explicar a finalidade, seu projeto de vida. 

A finalidade do homem, segundo ele, consistia na busca do “sumo bem”, da 

felicidade, da (eudaimonía), “considerara a mais desejável de todas as coisas. [...] A 

felicidade é vista como algo absoluto e auto-suficiente, sendo também a finalidade da 

ação” (Aristóteles 1992:15). 

Nas palavras do autor, 

toda arte e toda investigação, assim como toda ação e toda escolha, têm 
um mira um bem qualquer; e por isso foi dito, com muito acerto, que o 
bem é aquilo a que todas as coisas tendem; [...] verbalmente, quase todos 
estão de acordo, pois tanto o vulgo como os homens de cultura superior 
dizem ser esse fim a felicidade e, identificam o “bem viver”e o “bem 
agir”com o ser feliz. 

Entrementes, reconhece que nem todos aceitam que deva se ensinar o mesmo aos 

jovens nem quanto à virtude nem quanto à vida melhor; sequer está claro se convém 

atender mais a inteligência ou o caráter da alma. Do ponto de vista do sistema educativo, o 

exame é confuso, na opinião de Aristóteles, pois, ‘não fica claro se devem ser praticadas as 

disciplinas úteis para a vida ou as que tendem à virtude ou as muito teóricas, já que todas 

elas têm seus partidários” (ARISTÓTELES, 1993:286-7). 

Para o estagirita, não havia motivo ou razão para se deixar de lado a questão do quê e 

do como deve ser a educação, isto é, “em que modelo há de se educar”. 

Assim como para um flautista, um escultor ou um pintor, e em geral para 
todas as coisas que têm uma função ou atividade, considera-se que o bem 
e o “bem-feito”residem na função, o mesmo ocorreria com o homem se 
tivesse uma função”. [...] “o homem feliz, parece necessitar também 
dessa espécie de prosperidade; e por essa razão alguns identificam a 
felicidade com a boa fortuna, embora outros a identifiquem com a virtude 
(idem. p. 17-18). 

A finalidade do homem segundo Aristóteles consistia em alcançar a eudaimonía, 

(termo grego que se traduz por felicidade). Contudo, dado sua a visão classista a 
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eudaimonía estava reservada a poucos iniciados ou iluminados; vale dizer, ao homem 

culto. Cabia ao ethos da política estatal estabelecer os fins e tudo o que isso acarretava 

(Aristóteles, 1985:132, nº5). 

Daí a preocupação e o cuidado do legislador com a educação e sua prática, sobretudo 

voltada à juventude, discussão da qual não se podia fugir: na temática que nos envolve. 

Neste sentido destacamos do autor a seguinte passagem, tentando deixar claro a 

contribuição deste pensador: 

O descuido, por parte do legislador, da educação da juventude, causa 
danos aos Estados e suas constituições, porque a educação deve adaptar-
se à forma particular da constituição. [...] Entretanto, o problema reside 
em concordarmos no que é educação e qual deve ser sua prática. Não há 
como deixar de lado como deve ser a educação e de que modo há de se 
educar. [...] Do ponto de vista do sistema educativo atual, o exame é 
confuso, e não fica nada claro se devem ser praticadas as disciplinas úteis 
para a vida, ou as que tendem à virtude ou as muito teóricas, já que todas 
elas têm seus partidários (ARISTÓTELES, 1993:287). 

Na lente de Nussbaum (1995:27), foram os gregos os primeiros a se preocupar em 

deslindar o sentido da vida, do “bem-viver”, e isto passava pelo esforço de livrar o homem 

da dependência das forças da natureza cultivando a racionalidade, a razão.Agindo assim, se 

alcançaria a sabedoria, livrando os homens da influência e da dependência dos fenômenos 

e das forças da natureza, logrando dessa forma o “bom viver e o bom agir”, dimensões 

inseparáveis no pensamento grego. 

Na visão do poeta Píndaro, citado por Nussbaum, o destino do indivíduo estava 

irremediavelmente dependente de uma boa origem, que é sempre familiar e social. O 

homem, porém, não era considerado auto-suficiente, ao contrário, era visto como uma 

planta frágil que necessita constantemente ser alimentada para desenvolver-se e alcançar 

uma vida excelente.  

Daí a enigmática frase do Oráculo de Delpos: “Decifra-me, ou devoro-te”, como reza 

a lenda, que não tinha outro sentido do que libertar o homem não só da força da natureza, 

do jogo do azar, da sorte, da fortuna, mas com o sentido de ele próprio assumir as rédeas 

do seu destino. 
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A questão fundamental, porém, consistia em distinguir, entre, o que cabe ao mundo, 

ao contexto, às complexas e concretas circunstâncias e, o que correspondia ao ser humano 

na valoração da vida. Existe uma regra, uma fórmula geral e universal para alcançar a 

excelência, o sucesso, a felicidade? Num monumental esforço de interpretação do sentido 

que tinha para os gregos os conceitos “fortuna e ética”, Nussbaum explica: 

Haciendo una extrapolación, se diría que una decisión excelente no puede 
estar contenida en una regla universal, ya que ha de ajustarse a las 
exigencias complejas de una situación concreta con todos sus atributos 
contextuales. [...] porque lo que importa es la sensibilidad a lo contexto 
(NUSSBAUM,1995:17).  

Os gregos, na versão da autora, colocavam grande importância na ação e na virtude: 

Una vez más, Aristóteles otorga gran importancia a la pólis y a la 
actividad que se desarrolla en ella y por ella. En primer lugar, el 
crecimiento moral no se detiene bruscamente cuando el joven alcanza 
una determinada edad, ni siquiera un alto grado de desarrollo. Tanto 
cuando se refiere a la política como cuando reflexiona sobre la philía”52 
(idem, p.436). 

Há dois conceitos fundamentais no pensamento grego que perseguem a humanidade 

até os dias de hoje: nos referimos à eudaimonia e a makariotés. Para os pensadores gregos 

a eudaimonía significava felicidade e makariotés, sendo utilizada no sentido do “viver 

bem”ou de uma boa vida humana. Eudaimonía consiste em agir segundo a excelência, e la 

makariótes compreende (la dicha), a sorte, fortuna. A preocupação dos gregos consistia 

responder ao enigma humano, ou seja, o que cabia ao homem e o que era devido à sorte, à 

fortuna, para alcançar uma vida excelente, o que hoje, poderíamos traduzir, numa vida de 

êxito. 

Para alcançar a eudaimonía, o indivíduo necessitava dos bens exteriores. A ação 

excelente dependia de determinadas circunstâncias exteriores: corporais, do contexto 

social, de recursos (idem, p.411). 

Viver bem e, atuar bem era um princípio ético-moral, “verso e reverso”da mesma 

moeda; portanto, dimensões inseparáveis. Não bastava ter tido boa educação e atenção 

                                                 
52 NUSSBAUM (1995: 413) – nota rodapé, explica distinção entre phílos y philía. Philía é estensionalmente 
mais ampla que amizade (inclui, ademais o que chamaríamos “amizade, as relações familiares, o vínculo 
entre marido e mulher e as relações eróticas. Para que haja philía, deve existir um forte sentimento de afeto.  
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adequadas na juventude, senão que inclusive na fase adulta era preciso praticar estas coisas 

e continuar formando hábitos. 

Para Aristóteles o homem era um ser racional e social; um ser politikón. A pólis, no 

entanto, tinha um sentido distinto da que possuem os regimes democráticos modernos, na 

medida em que seus valores configuravam toda existência dos cidadãos, incluída a 

educação moral.  

A educação, a paidéia grega, era inseparável da educação moral e da participação na 

vida política. O politikón formava parte da natureza humana, um fim em si mesmo, uma 

dimensão da eudaímonia, da felicidade, um componente da felicidade.  

el ser humano es un animal político por naturaleza, y el que está privado 
de ciudad por naturaleza (ápolis diá phýsin), y no por la fortuna, es una 
criatura inferior o superior a los humanos, como aquel de quien dice 
Homero que “no tiene pozo, ni costumbres, hi hogar”, pues, por su propia 
naturaleza, es del tipo de los aficionados a la guerra, 
“desenyugados”como los que se juega. [...] En consecuencia, parece que 
actuar políticamente constituye un fin en sí mismo y un componente de la 
eudaimonía humana (Aristóteles 1992, apud Nussbaum 1995, p. 440). 

Dizer que o homem é um ser político por natureza é o mesmo que admitir que o 

sujeito é social por natureza. Esta é uma concepção equivocada, pois, o homem se torna 

sociável pela educação, pela socialização. O que redobra a responsabilidade dos agentes 

educadores e socializadores: pais e professores, escola e universidade. 

Não cabe dúvida, infere Assmann (2000:294) de que, “ser educador/a é hoje a mais 

importante tarefa emancipatória. [...] O agir pedagógico é, o terreno mais desafiador do 

agir social e político, e isto num sentido bastante diferente, e provavelmente mais exigente 

do ponto de vista ético e humano, do que o clássico reclamo do primado do político. 

Educar implica em engajamento social. Os educadores devem orgulhar-se disso”. O papel 

do professor universitário na perspectiva do êxito dos estudantes, examinamos em outro 

capítulo. 
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De acordo com Assmann (2000) não somos naturalmente solidários. Sabemos 

também que a suposta solidariedade congênita dos mecanismos de mercado é uma 

idolatria53 porque diviniza uma suposta mão oculta providencial. 

O fundamental é reconhecer que devemos saber valorizar o contexto escolar, como 

contexto histórico e historicamente condicionado. O que é o mesmo que reconhecer o 

papel de subordinação da educação frente ao capital social e hoje, sobretudo, à influência 

ao capital financeiro, especulativo, volátil, imaterial. O que nos leva a insistir no caráter 

“reprodutor”da escola e da universidade; mas ao dizer isto, não podemos cometer a 

injustiça de atribuir à escola um poder que esta não tem.  

Como diz Ramonet (2000) à imagem das sociedades ocidentais, a Universidade não 

se vê mais com clareza no espelho do futuro. Os professores por sua vez permanecem 

perplexos. Mudanças demais perturbam a ordem do mundo; as balizas mais estáveis 

vacilam, cedem e são finalmente levadas pela avalanche dos acontecimentos. 

Carlos Fuentes, sustenta posição semelhante ao dizer que tudo deve ser reformulado; 

tudo precisa ser repensado. Sem esquecer o aviso lançado por Raymond Queneau de que 

“o objetivo de toda transformação social é a felicidade dos indivíduos e não a realização de 

leis econômicas inelutáveis” (apud Ramontet 2000, p.85).  

Se os fatores econômicos sempre se constituem dominantes, porém, é bom lembrar a 

advertência do mestre Aristóteles de que existem coisas cuja ausência empana a felicidade. 

“O homem feliz parece necessitar também dessa espécie de prosperidade; e por essa razão 

alguns identificam a felicidade com a boa fortuna, embora outras a identificam com a 

virtude” (ARISTÓTELES, 1992:18). 

Enquanto Durkheim (1975:46) alerta para a tentação idealista de conceber a 

educação, no tratamento dos fatos educativos: “Se começarmos a nos perguntar qual deve 

ser a educação ideal, omitindo toda a condição de tempo e lugar, então, implicitamente, 

admite-se que um sistema educacional não tem nada de real por si mesmo”. Esta passagem 

de Durkheim constitui, segundo Coomente (1999) “um autêntico postulado 

epistemológico”, porque trata da episteme, do fundamento, da raiz mesmo da questão. 
                                                 
53 ASSMANN, Hugo e HINKELAMMERT, Franz. A idolatria do mercado – Ensaio sobre economia e 
teologia. Petrópolis, Vozes, 1989. 
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De acordo com Coomonte (1999), ambos os autores, Aristóteles e Durkheim 

coincidem, no fundamental, isto é, na compreensão e explicação da dimensão sóciopolítica 

do educativo. Em Aristóteles é o ethos da política estatal que estabelece os fins escolares, 

enquanto, Durkheim enfatiza as práticas educacionais, porém, estas sendo entendidas como 

“fatos”sociais, dados. 

Durkheim (1975:116), citado por Vara Coomonte (1999:64) explica a relação entre 

educação e transformação social: 

As transformações profundas que sofreram ou que estão sofrendo as 
sociedades contemporâneas exigem transformações paralelas na 
educação nacional. Portanto, se bem sentimos a necessidade de 
mudanças, não sabemos exatamente quais devem ser estas. Sejam quais 
forem as convicções particulares dos indivíduos ou dos partidos, a 
opinião pública permanece indecisa e ansiosa. Por conseguinte, o 
problema pedagógico não se coloca para nós com a mesma serenidade 
que para os homens do século XVII. Já não se trata de pôr em prática 
idéias já assentadas, mas de encontrar idéias que nos guiem.  

Este modo de ver a educação, mostra uma visão funcionalista e conservadora da 

educação ao submeter a instituição escolar às demandas da sociedade, sem questionar se 

estas são demandas reais e atendem ao conjunto da população; se têm um caráter crítico-

reflexivo ou se a educação é mero ato reflexo, subserviente ao sistema hegemônico 

dominante. 

Freire (1997) nos dirá que a educação é um ato político, conscientizador e 

emancipatório. Que o homem é sujeito da história; que o homem e um ser condicionado 

pelo entorno social mas nega qualquer determinismo. A história é condicionada mas não 

uma fatalidade. 

Kant (1996), constitui outro magnífico conselho epistemológico ao enfatizar a 

necessidade de se conhecer não só o sistema, mas sua relação/ inter-relação com o social e 

com a “economia interna”de uma determinada coletividade. 

Há, porém, uma segunda atenção que é mais filosófica e arquitetônica, a 
saber: conceber exatamente a idéia do todo e, partindo dela, considerar, 
numa faculdade pura da razão, todas aquelas partes em sua recíproca 
relação umas com as outras, derivando-as do conceito daquele todo. Este 
exame e esta garantia só são possíveis por meio do conhecimento mais 
íntimo com o sistema. (KANT, 1996, apud Vara Coomonte 1999, p. 43). 
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Este autor chama atenção para a necessidade de entrar na profundidade ou nas 

relações íntimas do sistema educativo com o sistema mais amplo da sociedade para 

conhecer o laço estrutural que os une. Podemos agora também unir outro clássico, Marx – 

Terceira tese sobre Feuerbach: (Op. cit. 1999: 66) e assim o fundamento será ainda mais 

consistente, ao explicar a trama social na qual está inserida a educação: 

A teoria materialista de que os homens são produto das circunstâncias e 
da educação, e de que, portanto, os homens modificados são produto de 
circunstâncias diferentes e de uma educação diferente, esquece que as 
circunstâncias se fazem mudar precisamente pelos homens e que o 
próprio educador precisa ser educado. 

Para Lerena (1976: 102) é inescapável a discussão da relação da prática educativa na 

inculcação de estilos de vida e de valores dos indivíduos. 

La práctica educativa tiene por objeto expreso la imposición e 
inculcación sistemática y prolongada de un particular sistema de hábitos 
o reacciones básicas (ethos), que constituyen los principios orientadores 
de una particular cultura (siempre, modo de vida, creencias, 
conocimientos, patrones de valoración y de comportamiento). 

O termo “inculcação” refere-se à dimensão ideológica implicado no conceito e na 

prática educativa. Negar a importância e o papel que joga a ideologia na escola seria, no 

entender de Mills W., (1964, p.189-190, cf. Verdú, P., 1973, T.I., p. 205), o mesmo que 

basear-se num “fetichismo empirista”ou num empirismo que se identifica com “status 

quo”, resistindo ao câmbio das estruturas; ou o mesmo admitir, que reformas parciais em 

educação resolveriam os problemas do sistema educativo. 

Os indivíduos singulares que encarnam tal ideologia entendida como (hábitos e 

crenças) só são inteligíveis e têm existência real dentro dos grupos, dos quais os mais 

característicos e relevantes são as classes sociais. Segundo interpretação do neomarxista 

Antonio Gramsci, citado por Coomonte (1985: 243): “Na sociedade capitalista, a classe 

que é predominante economicamente não o é somente por força coercitiva mediante o 

aparato do Estado e do Governo, senão também no terreno sócio-cultural e moral”. O 

conceito de classe social, torna-se uma categoria importante, na visão marxista para 

explicar a dinâmica social, suas divisões e contradições. 

Na sociedade de classe, como a capitalista, a classe dirigente mantém e justifica sua 

dominação graças ao ativo consentimento daqueles a quem domina. O que é o mesmo que 
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admitir que a classe dominante, para exercer seu controle (poder) sobre as demais classes, 

não tem necessidade de apelar ao aparato coercitivo do Estado, senão à educação, explica 

Althusser através do Aparelho Ideológico do Estado (AIE).Isto já fora observado por 

Lerena, ao dizer que a escola constitui-se no “escoadouro” dos distintos processos de 

interação e combinação de relações sociais.  

Os meios específicos de que se utiliza a prática educativa são, não somente os 

sistemas precisos de técnicas de inculcação pedagógica, mas, antes de tudo, sistemas de 

pensamento ou ideologias teóricas, que constituem o fundamento e a justificação de tal 

prática”.54 É, portanto, a sociedade em geral, através de suas múltiplas estruturas e 

relações, e mais especificamente, a “sociedade política”, a que marca a dinâmica do 

escolar.  

Neste sentido, uma sociedade neoliberal irá fomentar um estilo de ensino e de 

formação individualista e competitivo; enquanto, um modelo social-democrata tenderá a 

promover o espírito da participação cidadã, defendendo a igualdade de oportunidades no 

sistema. 

Tais pressupostos nos levam a inferir que existem diferentes estilos de escola, estilos 

pedagógicos, de acordo com as diferentes concepções e percepções de educação, de 

homem e de sociedade, vinculadas à economia interna de determinada coletividade. Os 

fatos e os fins educativos, para serem inteligíveis, precisam ser definidos em seu respectivo 

contexto. Não basta, porém, contemplar a educação como é e como se apresenta hoje em 

dia, senão que é necessário compreendê-la como produto da história, na medida em que é 

esta que pode explicá-la, convertendo-se a história na primeira das propedêuticas.  

A recorrência à perspectiva histórica dos fatos educativos significa considerar o 

caráter e o significado de “processo”que implica o sistema educativo. Esquecer a 

historicidade dos fatos educativos, seria o mesmo que se referir a fatos mortos e, porque, 

falar de processo é falar de sua história.  

Na visão de Marx, o “homem é fator da história”; e esta se converte no principal 

produto humano, “deificando” as condições sociais que o formam e conformam. Na 
                                                 
54 Para uma maior compreensão do conceito de prática educativa como prática social, veja-se este último 
autor, principalmente, as páginas 100-106 e 183-184)  
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concepção de Marx, a “salvação”do homem na sociedade capitalista somente se dá pela 

“subversão das condições sociais” (In: Vara Coomonte, 1997, p. 82).  

Enquanto, na visão do sociólogo alemão Weber apud Vara Coomonte (1997), o 

homem é o verdadeiro protagonista da história, condicionado não só e fundamentalmente 

pelas circunstâncias econômicas, “senão por todo conjunto estrutural que forma a cultura e 

que corresponde ao respectivo homem, o que, no contexto da burocrática sociedade 

capitalista, equivale a adoção de uma conduta responsável, de um comportamento ético, 

que implica em relações sociais os mais racionais possíveis” (p. 82). 

Weber enfatiza o caráter da “ação social” livre e responsável do sujeito, enquanto, 

para Durkheim, o “fato social”é algo independente, exterior e superior ao sujeito. O mérito 

de Weber reside no esforço de compreender e vincular a ação, o agir, o comportamento 

humano, no contexto das estruturas e instituições, tendo em vista compreender o mais 

objetivamente possível como os homens avaliam e apreciam, e no que crêem. Weber 

intenta explicar a ação do homem no seio da sociedade; do contexto, mas cultivando sua 

independência dos fatores externos, acreditando que “nem a marcha da história é 

inexorável, nem há uma ética privilegiada” (Idem, ibidem, p. 83). 

A discussão dos clássicos, torna-se essencial como categorias de análise do sistema 

escolar e social e é nesta perspectiva que nos reportamos a Hegel e Marx, na medida em 

que os mesmos colocam, ao contrário dos gregos, o destino, o devenir, a construção do 

futuro, sob a responsabilidade e domínio dos sujeitos. Tal concepção se aproxima a de 

Freire, no sentido de que a vida não é uma fatalidade, um puro determinismo.  

Para Weber, o valor da existência humana situa-se além da mera inserção de cada um 

na atividade profissional. Este autor teve o mérito de introduzir a atitude (disciplinada) 

vocacional na atividade humana como um traço do mesmo, isto representa uma importante 

ruptura cultural com a tradição na medida em que trouxe à existência novos tipos de 

grupos sociais e de instituições, que seriam importantes para o surgimento do capitalismo, 

de sua continuação e consolidação. 

A referência à Max Weber (1973) deve-se a sua visão de que o êxito pessoal é 

concebido como um coroamento, um prêmio da predestinação divina. Ele insiste que é o 
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conjunto estrutural da burocrática sociedade capitalista, que forma e conforma a dimensão 

cultural e configura o comportamento ético do indivíduo. Para o autor, todas as formas de 

comunicação estão sem exceção profundamente influenciadas pelas formas de dominação. 

Pensamento semelhante defende Carlos Lerena (1983), ao afirmar que a educação 

constitui a chave, mecanismo fundamental na manutenção e confirmação da estrutura e das 

relações sociais,  

mientras que en el orden económico, o mundo de la producción material, 
existen las clases como categorías sociales de distinta posición 
económica, en el orden social, que es un universo de símbolos culturales, 
existen grupos cerrados caracterizados por diferentes modos de vida y 
jerarquizados en términos de consideración social, honores y prestigio. 
Dentro de ese orden social, la organización escolar y el criterio de la 
educación constituye la clave que lo vertebra (p.481). 

Formação social: Modo de produção e fator de produção; uma distinção. 

Malerbe (1985:15) realiza importante distinção entre os conceitos: “modo de 

produção”e “formação social”; a primeira se refere ao processo histórico de criação e 

reprodução de bens e idéias; podendo ser definida como, “unidade de conjunto de 

determinações econômicas, políticas e ideológicas com suas relações e articulações”; 

enquanto, “formação social”é definida como “grupo de homens de uma sociedade concreta 

reunidos sob um mesmo poder político”. 

A “formação social” está sempre implicada, num poder político, que a organiza e 

sustenta; vale dizer, vinculado a um fato concreto; enquanto, “modo de produção” refere-se 

a um modelo abstrato. O que nos leva a inferir que a lógica da razão geral de ser do sistema 

educativo é inevitavelmente estrutural e histórico, sujeito “ao devenir”e à concreção 

histórica especifica em cada estrutura e nos interesses e necessidades de sua peculiar 

formação social. 

Para Berger (org.), (1972), os homens produzem um ambiente social com a 

totalidade de suas formações sócio-culturais e psicológicas. A humanidade específica do 

homem e sua sociabilidade, estão intimamente entrelaçadas O homem, na visão bergiana 

não é somente razão, é, isto sim, ao mesmo tempo: homo sapiens e homo socius. 
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A existência humana se desenvolve empiricamente num contexto de “ordem, direção 

e estabilidade”. A ordem social é sempre resultado da atividade humana; “um produto 

humano” (idem.p.72- 73). Tal processo, no entanto, não se dá biologicamente, somente 

existe como produto da atividade humana. É um produto humano. 

Em linhas anteriores tentamos mostrar o papel e a influência das instituições na 

formação das visões de mundo dos indivíduos; em outras palavras, no projeto de êxito da 

pessoa. 

3.1.2 Universidade brasileira: tensões e contradições 

Segundo Luckesi, (1991:p, 34) no que diz respeito às origens e características, o 

desenvolvimento do ensino superior no Brasil pode ser considerado um caso atípico no 

contexto latino-americano. Em menos de um século da descoberta da América já tinham 

sido fundadas nada menos do que cinco universidades nas possessões espanholas.Leia-se a 

respeito o que escreveu este autor, tecendo uma dura crítica ao papel da universidade55 

Consideramos fundamental para melhor entendimento e compreensão do papel e da 

missão que se espera cumpra a universidade o projeto do êxito e na visao de mundo e de 

valores e atitudes dos estudantes, tecer algumas breves considerações e referências sobre a 

origem e trajetória da universidade brasileira no contexto da sociedade brasileira na qual a 

universidade está inserida a qual serve e da qual depende.  

Hélgio Trindade (1999) lembra que, enquanto se desdobrava na Europa a 

implantação de uma rede de universidades em todas as latitudes - da Península Ibérica à 

Rússia e do Sul da Itália aos países nórdicos - a universidade aportava nas Américas. Os 

conquistadores, afirma, “transplantaram para o Caribe, no início do século XVI, a primeira 

universidade inspirada no modelo espanhol e as colônias norte-americanas da costa 

Atlântica, após enviarem seus filhos para estudar nas universidades de Oxford e 

Cambridge, copiam o modelo dos colégios ingleses adotando-os, nos EUA” (p.11). 

A implantação de universidades obedecem a um padrão marcadamente diferenciado 

no ensino superior da América Latina. Na América espanhola, a universidade se implanta 

                                                 
55 Em Lima, Peru, 1551; México 1553; Córdoba, Argentina 1613; Ss Domingos 1538; Cuzco- Peru 1692; 
Havana 1728; Santiago- Chile 1783  
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logo após a conquista e, até fins do século XVII, existe uma rede de instituições de norte a 

sul do continente. O modelo espanhol transplantado na América, não é, somente o da velha 

Universidade de Salamanca, mas “sobretudo da nova Universidade de Alcalá, atual 

universidade Complutense (de Madrid), e até fins do século XVII foi dominada pelo 

padrão tradicional das faculdades de teologia, leis, artes e medicina” (id p. 11). 

O modelo inspirador das universidades latino-americanas, de hoje, segundo o 

antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro (1982), “foi o modelo da Universidade napoleônica – 

na realidade, não uma Universidade mas um conjunto de aglomerado de escolas 

autárquicas.” (p. 105).  

É ilusão pensar que o modelo napoleônico foi adotado em sua totalidade, pois, 

sucedeu, precisamente, o contrário. Elas só herdaram o profissionalismo, a introdução do 

culto positivista, contribuindo para “perpetuar os interesses do pacto oligárquico, 

estabelecido pelo patronato empresarial e o patriciado burocrático” (p. 106).56,  

A precariedade do sistema de educação superior na América Latina é o reflexo do 

fracasso de nossas sociedades no acompanhar o desenvolvimento do mundo moderno, 

como disse Ribeiro, “fracasso compartilhado pelas universidades, - não só passivamente 

mas, com responsabilidade capital” (p. 102). Não se pode esquecer, que nelas se formaram 

e continuam a formar-se as camadas dirigentes e técnicas latino-americanas, condutoras de 

seus povos que ali estuda a juventude que as substituirá, seja para amargurar-se na 

submissão e no atraso seja para atuar como agente da transformação de seus povos e de seu 

próprio futuro e destino. 

As linhas estruturais básicas da Universidade tradicional da América Latina, e suas 

conseqüências na descrição de Ribeiro (1997).  

A incongruência do sistema de concessão de títulos e graus, que não correspondiam 

aos padrões internacionais da formação universitária; 

- O caráter profissionalista do ensino, quase exclusivamente destinado a outorgar 

licenças para o exercício de profissões liberais em cujos curricula as ciências 

                                                 
56 Foi reduzida a tal marco colonial, que resultaria numa Universidade patrícia, isto é, preparadora dos filhos 
dos fazendeiros, dos comerciantes e dos funcionários para o exercício de papéis enobrecedores ou para o 
desempenho dos cargos político-burocráticos, de regulação e manutenção da ordem social, ou para o 
desempenho das funções altamente prestigiadas de profissões liberais, postas a serviço da classe dominante” 
(p. 106) 
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básicas só são admitidas depois de previamente adjetivadas para servir, 

especificamente, a cada campo de aplicação; 

- A estruturação unilinear e paralela dos curricula, que obriga o estudante a optar 

por determinada carreira antes mesmo de ingressar na Universidade, quando 

ainda não dispõe de informação realista sobre ela; e por fim, 

Seu caráter elitista, expresso na limitação das oportunidades de ingresso; 

As instituições de ensino superior, tampouco se acham ao abrigo do impacto das 

pressões de um mundo e de economia globalizada, de alta competitividade sem barreiras 

geográficas, de interferências éticas e sociais, sem o suficiente discernimento ou a previsão 

de futuras conseqüências.  

Durante o Império, foram feitas algumas tentativas de criação de instituições de 

ensino superior baseado em faculdades isoladas de caráter profissionalizante, assinala 

Schwartzmann:57 

Nesse período os estudantes tinham de se deslocar até a metrópole para realizar 

estudos de nível superior. É interessante lembrar também o ideário dos Inconfidentes 

(Inconfidência Mineira), que lutaram pela libertação da colônia do jugo Português, ao final 

do século XVIII, tinham em seus planos, a criação de uma universidade no Brasil.  

A idéia de uma universidade de fato somente se consolida no século XX, embora 

tenha havido escolas e faculdades profissionais isoladas que a precederam desde 1808, 

quando o Príncipe Regente, com a transferência da Corte Real Portuguesa para o Brasil, 

criou o primeiro curso superior no Brasil.  

A primeira universidade no Brasil, – a Universidade do Rio de Janeiro –data de 

1920, foi instituída por decreto, e apenas estabelecia vínculos administrativos entre três 

faculdades isoladas preexistentes. 

A universidade surge, assim, tardiamente, no Brasil e sem oferecer novas alternativas 

aos objetivos e à forma de funcionamento do ensino superior. Como observa Arabela 

Oliven (1989), “ela conservou a orientação meramente profissional dos cursos e o caráter 

elitista do ensino, manteve-se alheio às necessidades da maior parte da população brasileira 
                                                 
57 SCHWARTZMANN, Simon (org). Universidade e instituições científicas no Rio de janeiro. Brasília, 
CNPq, 1982,p.21 
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e não incentivava o desenvolvimento da ciência e da tecnologia.” (p. 60) Apesar disso, na 

acepção da autora, a universidade “teve o mérito de suscitar, de forma conseqüente, o 

debate em torno da problemática universitária”. (idem. p. 60)  

É preciso registrar a influência do positivismo no grupo de oficiais que proclamou a 

república no final do século passado, fator importante, contribuindo para o atraso da 

criação da universidade no Brasil. Os positivistas consideravam a universidade uma 

instituição decadente, anacrônica para as necessidades do Novo Mundo, eram, no entanto, 

favoráveis aos cursos técnicos profissionalizantes  

O surgimento tardio da universidade no Brasil foi denominado por Luiz Antônio 

Cunha58, de “universidade temporã”,59 pelo fato de ter surgido somente na década de 20. 

Como observa Anísio Teixeira (apud Luckesi 1998), “o Brasil esteve fora do processo 

universitário quando o tema principal do debate, no século XIX, era a nova universidade, 

devotada à pesquisa e à ciência” (p. 35).  

A primeira universidade criada oficialmente no Brasil ocorreu, somente em 7 de 

setembro de 1920 e teve por objetivo outorgar o título de “Doctor Honoris Causa”, ao rei 

Alberto da Bélgica, em visita no país. O ato de criação, no entanto, foi pouco tempo depois 

revogado. 

A criação da Universidade de São Paulo (USP) em 1934 refletiu o momento histórico 

pelo qual passava a sociedade paulista que procurava reconquistar a hegemonia que o 

Estado, produtor de café, gozara até a Revolução de 1930. Criada por decreto estadual 

surgiu como um centro de renovação e de formação de elites culturais e políticas. 

Para Penteado (1998), inúmeros estudos apontam para os vários aspectos da 

diferenciação do sistema, refletindo a busca de identidade da universidade brasileira. A 

constatação que se destaca é de que muitas das interpretações disponíveis sobre a 

universidade e seu papel, entretanto “esbarram em pontos de estrangulamento, em especial, 

no seu interior, enquanto instituição e organização” (p. 24). Precisa-se, pois,clarificar a 

identidade da universidade brasileira, seus objetivos e suas dimensões.  
                                                 
58 Luiz Antônio Cunha. A universidade temporã: o ensino superior da colônia à era de Vargas. São Paulo, 
Civilização Brasileira / Edições UFC.  
59 Luiz Antônio Cunha. A universidade temporã: o ensino superior da colônia à era de Vargas, São paulo, 
Civilização Brasileira/ Edições UFC. 
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A experiência e a vida universitária, no Brasil, ainda não completou seu primeiro 

centênio ou século, em contraponto à experiência quase secular das universidades 

espanholas do resto da América Latina, criadas ainda no século XVI. 

Enquanto os países no contexto de América Latina implantavam suas universidades a 

partir do início do século XVI, no Brasil se negou a idéia de universidade durante o 

período colonial até o Império e o início da República.  

Estranhamente, aponta Anísio Teixeira (apud Luckesi 1991), “a história da idéia de 

universidade no Brasil, se revelou uma singular resistência do país em aceita–la”60. Dado 

os caracteres peculiares da colonização portuguesa, o Brasil tinha de atravessar toda a sua 

fase colonial sem possuir uma universidade. Várias razões tornaram-na não só impossível 

como indesejável em nosso meio.  

Em nosso país, mais que nos países latino-americanos colonizados pelos espanhóis, 

o processo de transplante cultural, condicionou as funções das universidades. Sempre 

importamos técnicas e recursos culturais. Anísio Teixeira61 expõe com clareza as 

contradições da universidade brasileira. Segundo ele,  

A universidade brasileira, além de preparar profissionais para as carreiras 
liberais e técnicas que exigem uma formação de nível superior, 
ressalvando, portanto, o aspecto habilitação profissional, a universidade 
brasileira não logrou constitui-se verdadeiramente como uma instituição 
de pesquisa e transmissora de uma cultura comum nacional, nem logrou 
se tornar um centro de consciência crítica e de pensamento criador. (p.35) 

A universidade brasileira foi criada dentro da tradição de um ensino 

profissionalizante utilitário, apontada anteriormente por Ribeiro. 

Além do papel profissionalizante acresce-se o grande prestígio atribuído às 

profissões liberais na sociedade brasileira. A esperança de ter um filho “Doutor”, ou seja, 

um profissional liberal formado em medicina, engenharia ou direito, continua 

profundamente enraizada nas famílias da elite ou que aspiram pertencer a ela. Esse traço 

“liberal”, observado por Penteado, condicionou o desenvolvimento do sistema de ensino 

superior, desde sua origem aos dias atuais, e exerceu uma grande influência em termos da 

demanda por cursos e carreiras universitárias. 

                                                 
60 Anísio Teixeira. Educação no Brasil, (p. 235-236) citado por C. Luckesi, 
61 Teixeira, Anísio. Educação no Brasil. Rio de Janeiro: MEC, 1976, p. 235-236. 
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A tendência técnico-profissionalizante da formação acadêmica constitui talvez uma 

das características mais marcantes do modelo ou do projeto educativo da universidade 

brasileira em detrimento da formação de valores e princípios humanísticos.  

A universdade brasileira tem refletido largamente o modelo de universidade 

européia, em especial a napoleônica e a humboltiana. A tendência profissionalizante tem 

sido uma nota característica do projeto universitário desde a Revolução Francesa (1789), 

quando a universidade napoleônica rompeu com a tradição das universidades medievais e 

renascentistas, tornando-se um poderoso instrumento para criar quadros necessários para a 

sociedade. 

Ao lado do modelo francês, napoleônico, surgiu em conseqüência das 

transformações impostas pela industrialização, uma outra mentalidade endereçada para a 

pesquisa científica. A universidade tenta então retomar a liderança do pensamento para 

tornar-se centro de pesquisa. O marco desta transformação ocorreu em 1810 com a criação 

da Universidade de Berlim, por Humboldt, voltada para a formação de uma elite intelectual 

e a pesquisa. Estes dois modelos tiveram como se percebe grande influência na concepção 

e estruturação da universidade no país. Com predominância do modelo 

francês/napoleônico.  

Na crítica de Álvaro Vieira Pinto (1994), só possuímos de comum com a 

“universidade”, concebida enquanto tal, o simples nome, pois o que para nós constitui 

historicamente o conceito de universidade é coisa tão diferente do que ocorreu na Europa 

que não nos é lícito pensar em termos gerais, como se as nossas universidades e as 

européias fossem em essência uma mesma realidade. 

Com a revolução de 1930 entramos na fase de expansão do capitalismo urbano 

industrial. Cria-se, como assinala Cipriano Luckesi (1991), “um maior número de escolas 

superiores para a formação dos recursos humanos necessários ao processo produtivo” (p. 

99). A partir da década de 40, o sistema de ensino superior passa por pressões, tanto da 

sociedade como do próprio sistema educacional, para se expandir. As pressões sociais 

refletiam as transformações profundas pelas quais passava o país. 

Com a rápida urbanização da população brasileira e a expansão da industrialização, 

ocorridas a partir da década de 50, modificaram-se a estrutura ocupacional, com redução 

da população ligada ao setor primário, transferida para as ocupações urbanas; com isto, 
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como destaca o Relatório do Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades 

Brasileiras – (FORGRAD, 2002), “modifica-se também as expectativas em relação à 

inserção nas novas condições sociais e de produção” (p. 70). Junto com a moderna 

indústria, cresce o setor de serviços, parte do qual, também moderno, requer uma força de 

trabalho mais escolarizada. A par disto, a educação passa a ser reivindicada como um 

direito social. 

Os cambios observados no processo de produção e na novas relações do mundo das 

profissões irão impulsionar o processo de rápida expansão da educação superior a partir 

deste momento. E ela se deu predominantemente em estabelecimentos privados de ensino, 

invertendo a proporção de matrículas entre estes e os estabelecimentos públicos.  

Nessa época, o sistema de ensino superior recebia pressões, tanto da sociedade 

como do próprio sistema educacional, para se expandir. As pressões sociais refletiam as 

transformações profundas pelas quais passava o país, caracterizada pela consolidação da 

sociedade urbano-industrial.  

A questão que se coloca é a quem serve a universidade? Vale dizer, que grupos 

sociais são os maiores beneficiários da universidade?  

A trajetória da universidade, que paulatinamente expande-se, via privatização, 

contudo, sem transformar-se internamente para constituir-se em espaço “democrático” de 

acesso e permanência dos estudantes. Dái o caráter elitista e conservador, reforçando a 

divisão social, reproduzindo e legitimando o “apartheid”social brasileiro e que os ricos 

frequentam os cursos mais valorizados enquanto, as camadas mais pobres têm na educação 

pobe e desvalorizada econômica e social. 

A universidade, como uma das instituições sociais mais antigas do mundo, culmina 

o século XX, em crise. Crise de finalidade, objetivos, missão e função. Como observa 

Landinelli, (1994), professor da Universidade Nacional de la República – Uruguay,:  

Desde muy diversas perspectivas teóricas y a partir del análisis empírico 
de disímiles experiencias nacionales, se há convertido en un lugar 
comum, afirmar com énfasis la idea de que las universidades en el mundo 
culminam el siglo bajo de una crisis múltiple que questiona su 
legitimidad y plantea una revisión a fondo de sus objetivos y métodos de 
trabalho.” (apud M.MOROSINI p. 221)62.  

Miriam J. Warde (1994), projeta e amplia a controvérsia sobre a missão da 

universidade, e consequentemente, seu projeto educativo, afirmando:  
                                                 
62 MOROSINI, M. Costa (Org). Universidade no Mercosul, Ed. Cortez, S.P.  
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as universidades são confrontadas com novos desafios colocados aos 
países do continente; de um lado, a necessidade de fazer face à 
globalização cada vez mais seletiva e competitiva do mercado 
internacional, e de outro lado, a necessidade de encontrar soluções para 
problemas sociais graves, contribuindo para maior eqüidade social (p. 
28). 

Oliven (1980) denuncia o caráter elitista da universidade brasileira agravada com o 

papel desempenhado pelo vestibular, critério único de seleção e alocação dos estudantes 

nos cursos oferecidos pela universidade. Costa (1987) baseada em pesquisa realizada na 

Unicamp constata que o vestibular não é o responsável principal pela elitização do ensino 

universitário nem é uma instituição de seleção social. Essa seleção é na interpretação desta 

autora, feita pelo próprio candidato, fazendo com que a elite dispute com a elite uma vaga 

em cursos também de elite, e a classe média para baixo dispute, entre ela, os cursos com 

menor prestígio e status social” (apud Geraldo Filho 1998,p. 155)  

Para Geraldo I. Filho (1998), o elitismo é derivado da distribuição da renda 

nacional e não de seu interesse maior ou menor pelo estudo” (p. 156).O que também 

explicaria o alto grau de insatisfação dos alunos com as carreiras que realizam.  

A insatisfação, observa, “pode resultar da pequena perspectiva de se conseguir um 

emprego satisfatório ao final do curso, quer pelos pequenos salários, no caso das 

licenciaturas, quer pela formação inadequada, que pode ser pressentida de modo 

generalizado” (idem. p. 162). 

Por outro lado, a universidade estaria correndo o risco de estar formando de modo 

inadequado e para um mundo laboral de pouca elasticidade ou mesmo inexistente. 

Pergunta-se, em que consiste o elitismo universitário? Seria o Vestibular o grande vilão, ou 

são outras as causas e fatores intervenientes de ordem e dinâmica sócio-econômica? 

 A escola, a universidade, disse Vara Coomonte (1986), realiza a socialização 

secundária; a primária ocorre no seio da sociedade, da família, sendo esta a causa primeira 

e maior da clivagem social e universitária, expliciando, dessa forma a distinta composição 

do alunado nas distintas carreiras acadêmicas. 

A escola, segundo ele, limita-se a receber crianças das diferentes origens sociais. 

Conseqüentemente, cada qual ingressa na escola, ou não, com um capital cultural 

correspondente em grande parte a sua condição de classe. Podemos então dizer que é a 

família que basicamente reproduz a estrutura social, e a escola a que legitima essa 

reprodução. 
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De acordo com Ildeu Coelho (1994) o Estado procurou, por todos os meios, 

transformar a universidade numa instituição a serviço de um certo projeto de 

desenvolvimento nacional, que se consolida no final dos anos 60 e principalmente no início 

da década de 70, na chamada “era do milagre econômico brasileiro”, colocando a educação 

universitária a serviço da empresa capitalista. Daí a ênfase conferida às relações entre 

educação e desenvolvimento, educação e comunidade. 

Numa visão estreita, imediatista e utilitarista da cultura, do saber e da educação, o 

Estado e seus tecnocratas procuraram, reduzir a universidade brasileira à condição de 

agência formadora de mão-de-obra submissa aos interesses do capital. 

Assim, a decantada necessidade de formação de mão-de-obra qualificada, isto é, a 

formação de técnicos capazes de executar um saber importado dos centros hegemônicos, 

reforçou o caráter profissionalizante dos cursos universitários, especialmente em algumas 

áreas, como as ciências sociais aplicadas: Direito, Administração, Economia, Engenharias, 

entre outras. A universidade viu-se na contingência de, acima de tudo, preparar jovens para 

um mercado num sempre elástico e promissor.  

Frente a realidade de crise estrutural da sociedade brasileira caracterizada por altos 

índices de desemprego, disparidade e desagregação social verificada no contexto da 

sociedade brasileira contemporânea, quais deverão ser as características de um novo 

projeto de formação livre dos antigos atavios capaz de oferecer novas perspectivas de vida 

aos estudantes?  

Nesta perspectiva, projeto educativo não pode ser refletido à margem do complexo e 

abrangente sistema educacional como um todo, com suas relações com o sistema político 

vigente, “de orientação explicitamente tecnocrata e voltado para interesses dos grandes 

capitais internacionais. É nesse quadro que se determina um segundo ou terceiro plano para 

a educação nacional,”conclui Luckesi. (1991, p 36). 

A estrutura e o caráter profissionalista da universidade brasileira, apontada por 

Darcy Ribeiro, de certa forma perdura até os dias atuais, quando ela se subordina e 

direciona a ação educativa para a formação técnico-profissionalizante, em prejuízo e 

detrimento da formação de valores. A irresponsabilidade na concessão de títulos e graus 
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acadêmicos, por exemplo, deve-se, a nosso ver, ao fato de a universidade fazer promessas 

aos estudantes que não pode cumprir. O que caracteriza uma forma de alienar a juventude 

estudantil 

Para o educador Anísio Teixeira, (apud Luckesi,1991), por razões históricas “a 

universidade brasileira não logrou constituir-se verdadeiramente como uma instituição de 

pesquisa, nem logrou tornar-se um centro de consciência crítica e de pensamento criador” 

(35). 

O que se constata é, “um ensino sempre mais mercantilizado, e com a função 

ambígua de profissionalização”[...]. Por essa razão, “criou –se, para as classes menos 

favorecidas as escolas profissionalizantes” (idem, p. 100) 

No entender de German Rama (Apud M.Warde,1994), está havendo um 

esgotamento dos modelos de universidades no contexto Latino –Americana. Tudo indica, 

afirma, que “há uma crise de projeto de sociedade na América Latina; um vazio de futuro. 

E este é um dos elementos fundamentais da crise da própria universidade”. “ (p. 27). Rama 

atribui a “crise da universidade”à falta de um projeto societário que priorize a pessoa como 

centro de referência e destinatária da ação acadêmica.  

M. Warde (1994) vem observando que as universidades atualmente são 

confrontadas com novos desafios dum mundo globalizado da nova sociedade do 

conhecimento e pela rede mundial de informações, dominado pelo paradigma do mercado. 

Tem-se, assim, de um lado, a necessidade de fazer face à globalização cada vez mais 

seletiva e competitiva do mercado; e de outro, a necessidade de encontrar soluções para os 

novos problemas sociais; como a exclusão social e cultural de grande contingente de sua 

população. Esta realidade tem enormes reflexos e impactos sobre as perspectivas dos 

estudantes que atualmente freqüentam os bancos universitários, em suas expectativas de 

êxito na vida profissional. 

Cenário este, em que, como disse Sacristán (2000) In: Imbernón (2000: 58) não só 

se rompe a esperança da mobilidade geral para todos, mas também se trunca a essência da 

promessa de escalar na sociedade hierarquizada que implica a hierarquização do sistema 

escolar. 

As sociedades latino-americanas também passam por processos de transformação 

social muito rápidos e profundos que põem em causa as teorias e conceitos, modelos de 

formação e soluções até então existentes. A universidade passa a constituir parte deste 
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processo, integrante do todo social, do qual depende e ao qual serve. Como disse Penteado 

(1998, p. 24), a universidade brasileira e latino-americana, tem consciência de sua 

inadequação, indefinição e distorções de sua estrutura e funções” (25)  

Cunha (apud Oliven 1990), obstante a expansão ocorrida no ensino de terceiro grau, 

a obtenção de um diploma de curso superior é ainda um privilégio circunscrito a uma 

pequena minoria. No caso específico da expansão do ensino superior, a proliferação de 

faculdades isoladas não seguiu a lógica da exclusão, mas antes da cooptação. Nessas 

escolas, segundo mostra pesquisa de Arabela Oliven, as classes médias baixas recebiam a 

inculcação dos novos valores que fortaleceriam o binômio desenvolvimento e segurança. 

O habitus que era então desenvolvido reforçava a obediência e a auto-censura. 

Assim, os elementos da classe média baixa, por dependerem mais do certificado escolar 

para a sua promoção social, eram os melhores estudantes, pela sua docilidade e 

socialização primária, para adquirir o habitus que as faculdades e universidades 

particulares tendiam a incutir.  

É importante, também não esquecer, como disse Oliven, que as mudanças 

econômicas necessitavam não apenas de uma classe média altamente qualificada em 

termos técnicos, mas também de camadas médias urbanas suficientemente amplas e com 

certo poder aquisitivo para adquirir os bens duráveis de consumo que estavam sendo 

produzidos. 

A solução “magistral”, encontrada pela política oficial foi a imposição da 

racionalidade econômica nas universidades com ênfase no aspecto técnico. Foi nas 

instituições do setor privado onde ocorreu o maior controle ideológico. Talvez a forma 

mais eficaz de alcançar o controle ideológico dos estudantes tenha sido através dos 

processos de privatização, interiorização e “paroquialização” das escolas isoladas. (idem. 

p. 113) Os processos de expansão ocorrido assumiram uma forma de controle social 

bastante explícita.  

Com a abertura política ocorrida somente na década de 80, os mecanismos que 

visavam `a desmobilização da comunidade universitária, tornaram-se mais sutis. É 

importante ressaltar, no entanto, como observa a autora “que a expansão de matrículas 

tanto refletiu as contradições de nossa sociedade, como serviu para acentuá-las”. (p. 115)  



 

 384

O processo de expansão do ensino superior no Brasil é o que se explica através dos 

gráficos que se apresenta a seguir, mostram a realidade e a evolução do sistema 

educacional brasileiro. Observa-se uma forte expansão via privatização do ensino superior, 

traço que marca o caráter elitista e excludente do sistema, reforçando a hierarquização e 

polarização da sociedade e do sistema, colocando o país entre os mais baixos indicadores e 

percentuais de jovens na universidade. 

Gráfico 2 - Estudantes matriculados no ensino fundamental 
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A tabela mostra ligeira queda de população estudantil no ensino fundamental a 

partir da década de 1990. As razões são vários, como, por exemplo, a queda acentuada de 

natalidade ocorrida no período. 

Gráfico 3 - Estudantes matriculados no ensino médio 
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gráfico mostra a expansão de matrículas no ensino médio, período 1992 a 2002, o que 

explica em parte a maior demanda de estudantes pelo ensino superior, aliado à consciência 
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da população da necessidade de maior qualificação profissional provocada pela 

competitividade econômica e pelo desemprego estrutural existente. 

Tabela 3 -  Número de matriculas no 3º anos do ensino médio (Censo Inep, 20002)  

2.239.5442002
2.138.9312001
2.079.6292000
1.884.8541999
1.663.0731998
1.445.0461997
1.274.9331996

Nº DE MATRíCULASANO

 
A tabela mostra o crescimento do número de alunos concluintes a nível de Ensino 

Médio, clientela potencial para prosseguimento dos estudos na Universidade  

Gráfico 4 - Número de IES privadas 

1442

 
O gráfico mostra a forte expansão das IES Privadas na década de 1990 e início da década 
de 2000. 
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Tabela 4 - Ociosidade no ensino superior (Censo INEP, 2002) 

567.9471.205.1401.773.087TOTAL

553.084 (37,5% )

97,4%
924.649 (62,5%)

76,7%
1.477.733

84%
PRIVADAS

14.863 (5%)

2,6%
280.491(95%)

23,3%
295.354 

16%
PÚBLICAS

OCIOSASPREENCHIDASOFERECIDASVAGAS

 
A tabela mostra a ociosidade existente no ensino superior. Nas Instituições públicas 

(5%) e (37,5%) nas Instituições particulares, isto caracteriza um desequilíbrio entre a oferta 

e demanda de vagas, exigindo uma re-adequação no sentido de atender às reais 

necessidades, expectativas e interesses dos estudantes. 

Gráfico 5 - Percentagem de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos com 
acesso ao ensino superior 
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O gráfico mostra a posição do Brasil no ranking de percentual de estudantes 

universitários a nível mundial, ocupando modesta posição, ligeiramente superior somente 

ao Paraguai, Malásia e Tunísia. O Plano Nacional de Educação 2002-2012, prevê triplicar 

este percentual. Contudo, isto implicará em significativos investimentos neste nível de 
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ensino. Pergunta-se, ante às condicionalidades impostas pelos organismos multilaterais 

(FMI, BID, BM, etc) tais metas serão factíveis? 

Tabela 5 – mostra a média de anos de educação dos 10% da população mais 
pobres e dos 10% mais ricos 

 Média de anos de educação 10% 
mais pobres 

10% mais ricos 

Argentina 
Bolívia 
Brasil 
Chile 
Costa Rica 
Equador 
El Salvador 
Honduras 
México 
Nicarágua 
Panamá 
Paraguai 
Peru 
Uruguai 
Venezuela 

7,04 
5,96 
1,98 
6,24 
4,08 
3,39 
1,63 
2,07 
2,14 
2,17 
4,31 
3,37 
3,87 
6,03 
4,66 

15,57 
13,12 
10,53 
12,83 
15,53 
10,27 
10,27 
9,58 
12,13 
8,49 
13,57 
10,72 
10,80 
11,87 
10,81 
 

Fonte: Relatório BID, (1998, p.30). 

Depreende-se da leitura deste quadro uma nítida relação da influência e 

condicionamento do nível de renda com escolarização: quanto mais ricos, maiores índices 

de escolarização e de acesso à universidade, enquanto a população mais pobre amarga 

desvantagem de acesso ao capital cultural. O gráfico mostra também que os 10% mais 

pobres do Brasil ocupam o penúltimo lugar no ranking, sendo superior somente à 

República de El Salvador; enquanto os do topo da pirâmide, estão no 3º lugar.  

Tabela 6 -Uruguai e Venezuela – Probabilidade dos filhos de 20 a 24 anos de 
idade obterem mais de 9 e mais de 12 anos de Educação, em função do Nível de 
Estudos do Pai (ano 1990). 

Mais de 9 anos Mais de 12 anos Anos de 
educação do pai Uruguai Venezuela Uruguai Venezuela

0-2 29,3 21,4 3,7 4,8 
3-5 44,7 33,3 7,3 9,1 
6-9 55,3 50,7 14,2 18,7 
10-12 85,4 76,3 29,6 41,3 
13 e mais 91,2 90,8 51,9 65,8 
Fonte: Cepal, 1994 
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Tabela 7 - Matrículas no Ensino Superior, segundo a dependência administrativa 
das instituições (1960 –1998):  

Ano Instituições Públicas Instituições Particulares TOTAL 
 Federais Est. E 

Mun. 
TOTA
L 

% TOTAL % GERAL 

1960 * * 53.624 56,0 42.067 44,0 95.691
1970 * * 210.61

3 
49,5 214.865 50,5 425.478

1980 * * 492.23
2 

35,7 885.054 64,3 1.377.286

1990 308.867 269.75
8 

578.62
5 

37,6 961.455 62,4 1.540.080

1994 363.543 326.90
7 

690.45
0 

41,6 970.584 58,4 1.661.034

1998 408.640 396.08
9 

804.72
9 

37,9 1.321.229 62,1 2.125.958

Fontes: 

MEC/SEDIAE/SEEC – Sinopse Estatística do Ensino Superior – período: 1960-1994 

MEC/INEP/SEEC – Senso do Ensino Superior. Brasília, 2000 – período: 1980-1998 

* Há registro, apenas, dos dados totais. 

O quadro I, apresenta uma evolução da matrícula de alunos por Instituição. Em 1960, 

há trinta anos, (56%) dos alunos estudavam em Instituições Públicas, gratuitas, contra 

(44%), das particulares. Já em 1998, somente (37,9%) freqüentavam a universidade, 

enquanto, (62,1%) estavam matriculados em instituições particulares. O que mostra 

claramente a tendência e atual política de expansão do sistema, ancorado na iniciativa 

privada.  

Hélgio Trindade ( 1999), a propósito, comenta que, o “debate ultrapassa os limites do 

campo meramente acadêmico e refere-se às novas relações entre governo e universidade, 

as conseqüências de tais políticas poderão ter efeitos diretos sobre as novas gerações de 

jovens que aspiram legitimamente estudar” (p. 27). 

Tabela 8 - Os números do Censo do Ensino Superior de 1998 

 Total Federal Estadual Municipal Particular 
Instituições 973 57 74 78 764 
Cursos 6.950 1.338 1.125 507 3.980 
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Matrícula cursos 
graduação 

2.125.958 408.640 274.934 121.155 1.321.229 

Concluintes* 274.384 51.519 38.731 15.932 168.302 
Ingressantes 651.353 89.160 67.888 39.317 454.988 
Professores em 
exercício 

165.122 45.611 30.621 7.506 81.384 

Servidores em exercício 194.628 77.617 47.119 4.409 65.483 
Inscrições vestibular 2.858.016 857.281 629.801 104.201 1.266.733 
Vagas oferecidas 776.031 90.788 70.670 44.267 570.306 
Vagas não preenchidas 124.678 1.628 2.782 4.950 115.318 
Desistentes* 112.056 19.878 12.623 6.428 73.127 
Trancamentos* 115.133 31.794 7.860 3.307 72.172 

Fonte: INEP/MEC 

* Dados referentes a 1997 

A Tabela revela um número de 973 Instituições de Ensino Superior no país, no ano 

de 1997. Com a expansão havida nos últimos anos, o número de instituições ultrapassa os 

mil. 

Observa-se, também, uma defasagem significativa entre o número de alunos 

matriculados ( 2.125.958) contra ( 274.384) alunos concluintes, dos ( 651.353) que 

ingressam anualmente. Com relação aos inscritos no Vestibular ( 2.858.016) e ( 776.031) 

vagas anuais, significa um déficit enorme, o que caracteriza um outro problema, o dos 

“excedentes”, os que não conseguem lograr sucesso no Vestibular. Problema objeto de 

análise em outra campo deste trabalho.  

O elevado número de inscritos, também, precisa ser bem entendido, porque muitos 

jovens se inscrevem em diversos Vestibulares, concorrendo as mesmas vagas. O Vestibular 

tornou-se verdadeira maratona, para muitos estudantes beneficiando os mais bem 

preparados e com maior nível econômico para bancar as despesas decorrentes. 

O gráfico, a seguir, mostra a composição das matrículas dos cursos de graduação 

por área de conhecimento:  

Gráfico 6 - Matrículas cursos graduação – semestre por área de 
conhecimento. RS/1998 

Fonte: Estatísticas Básicas do Ensino Superior, RS-1998 
Secretaria da Educação - Porto Alegre (2000)  
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Gráfico 7 - Matrículas cursos graduação – semestre por área de 
conhecimento. RS/1998. 
Fonte: Estatísticas Básicas do Ensino Superior, RS-1997. Secretaria da 
Educação - Porto Alegre (2000) 
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Percebe-se expressiva concentração de matrículas nas ciências humanas, isto é, mais 

de (50%). Pergunta-se, porque os jovens continuam optando por tais áreas, em detrimento 

de novas profissões que estão surgindo no mercado? Porque optam por cursos tradicionais? 

Isto porém, não é objeto de nosso interesse aprofundar esta indagação. Fica aqui como um 

registro e para posterior investigação. 

3.1.3 A missão e função da universidade brasileira: novas discussões 

O Ensino superior brasileiro, num intervalo de três décadas e meia, experimentou 

significativas mudanças em sua configuração e funcionamento. No início dos anos de 

1960, o sistema contava com aproximadamente uma centena de instituições, a maioria 

delas de pequeno porte, localizadas predominantemente nos centros urbanos, voltadas para 

atividades de transmissão do conhecimento e contando com um corpo docente com escassa 

profissionalização acadêmica. Esses estabelecimentos, vocacionados, fundamentalmente, 

para a reprodução de quadros da elite nacional, e, em geral, cultivando um ethos e uma 
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mística institucional, abrigavam pouco mais de 100 mil estudantes, com predominância do 

gênero masculino. 

Tal quadro contrasta fortemente com a complexa rede de estabelecimentos públicos 

e privados que se constituiu ao longo deste último quartel do século (XX); segundo os 

dados do Censo da Educação Superior de o sistema abrange 1097 estabelecimentos, 

absorve 2,4 milhões de alunos de graduação. No bojo desse processo de mudanças, houve 

a incorporação de um público de alunos mais diferenciado socialmente, com aumento 

expressivo do contingente de estudantes do gênero feminino e daqueles já integrados no 

mercado de trabalho.  

É mister mencionar a discussão empreendida sobre a existência de uma acentuada 

tensão entre a significativa diversificação que se formou ao longo das últimas décadas e a 

persistência na cultura acadêmica do país de privilegiar um “modelo único”como maneira 

legítima de organizar e avaliar as instituições de terceiro grau. 

Os dados do Censo de Ensino Superior (2002) indicam nitidamente a ampliação e a 

diferenciação social da clientela que passou a ter acesso ao ensino superior, o 

florescimento de uma pluralidade de vocações institucionais, por parte dos 

estabelecimentos, além de uma variedade na oferta de formação profissional.com a 

persistência do “modelo único”adotado como modus operandi no âmbito das instituições 

de 3º Grau. 

Trata-se, de um sistema multifacetado, composto por instituições públicas e 

privadas, com diferentes formatos organizacionais e vocações acadêmicas, que tem 

desempenhado múltiplos papéis e diferentes formas de inserção nos planos local, regional 

e nacional. A tentativa de enquadrar toda essa riqueza e pluralidade num modelo único 

que, tem comandado as representações e as práticas acadêmicas, tem contribuído para 

sufocar o sistema de ensino superior, impedindo e/ou menosprezando experiências 

inovadoras capazes de aproximar essas instituições do contexto social não só em que se 

inserem mas sobretudo para responder de forma mais adequada às novas demandas sociais 

e às legitimas aspirações de legiões de jovens que elegem a universidade como espaço de 

formação e de realização de seu ideal de vida. 

Esperava-se qua a formação profissional seja capaz de um maior diálogo com as 

diversas aspirações de profissionalização dos estudantes e uma maior integração com os 

diversos contextos societários que as permeiam e, que dessa forma, as instituições públicas 
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e privadas que integram o sistema de ensino superior poderiam estabelecer uma interação 

mais profícua e efetiva com o conjunto da sociedade brasileira. 

Na opinião de Leher (2004), o governo Lula da Silva recolocou em movimento uma 

proposta de reforma universitária que, se exitosa, representará um retrocesso à 

Constituição Federal de 1988 e de futuro das instituições universitárias. A partir do tripé 

constituído, Banco Mundial, Governo e uma ONG (Organização Não-Governamental) 

francesa, ORUS, dirigida por Edgar Morin, está sendo redigido um falso consenso que 

poderá redefinir profundamente a universidade brasileira, consagrando a conexão com o 

mercado, e, mais amplamente, a conversão da educação em uma mercadoria. 

Estudos de Saxe-Fernández baseados em Informes do FMI e de BM, mostram que 

em duas décadas, a América Latina (A L.) transferiu aos centros de poder econômico das 

nações desenvolvidas 2,5 trilhões de dólares na forma de pagamentos da dívida externa, 

por meio fugas de capital e pelo diferencial de preço a que são vendidas as matérias 

primas. 

O objetivo maior das políticas de ajuste estrutural destes organismos segue sendo 

viabilizar o fluxo de capitais e o pagamento da dívida externa, gerando superávits 

comerciais, o que implica na manutenção de altas taxas de juros, desemprego e 

consequentemente empobrecimento da população. Tais acordos reduzem as políticas 

sociais e amortecem demandas e direitos sociais, minimizando, porém, sem resolver os 

problemas estruturais, a tensão social provocada por tais políticas neoliberais. 

No plano educacional as políticas de ajuste estrutural, inviabilizam a educação e em 

particular as universidades da América Latina impedindo que os governos mantenham as 

universidades entre as prioridades das políticas públicas, contrapondo o direito aos 

conhecimentos científico, tecnológico e artístico à alfabetização e ao domínio da primeiras 

letras. Como desdobramento, o setor privado conheceu um crescimento colossal no 

Brasil63 e em toda a região aprofundando o neocolonialismo.  

Com a reforma universitária proposta, pelo atual governo dois problemas que 

afetam a governabilidade poderiam ser operados: a despolitização do desemprego (re-

                                                 
63 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais/ INEP, Censo de 2003: menos de 20% das vagas 
de graduação do país são de universidades públicas. De acordo com relatório do órgão, a quantidade de vagas 
oferecidas em todo o país já corresponde a 86% do número de concluintes de ensino médio (1,8 milhão em 
2001), mas somente 17% são gratuitas. O número de vagas oferecidas nos vestibulares no Brasil cresceu mais 
de 200% nos últimos anos, passando de 517 mil, em 1991, para 1,6 milhão, em 2002. Mais de 72% delas 
concentram-se em duas regiões o país: Sul e Sudeste. 
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configurado como um problema de qualificação), ocultando o debate sobre o modelo 

econômico adotado e, a desestruturação dos setores críticos e/ou considerados 

descontentes.  

Na opinião de Leher (2003) o bjetiva-se, redefinir as universidades em 

organizações sociais competitivas e inseridas no mercado, concluindo o Plano Diretor da 

Reforma do Estado, encaminhado pelo ex-presidente Fernando H. Cardoso. Entretando, 

mais do que uma razão econômica concreta, a vinculação estreita universidade-empresa 

atende a imperativos políticos no complexo terreno das ideologias. 

Em um contexto de crescentes índices de desemprego - notadamente entre jovens, 

inclusive graduados em cursos superiores - decorrentes da política macroeconômica com 

foco na inflação, - de políticas que permitam a reversão desse quadro, a transformação das 

instituições de ensino em depositárias das esperanças de inserção social de vastos setores 

da juventude é – e tem sido – largamente utilizada pelos governos (neoliberais) como um 

importante instrumento de governabilidade, mais do que de efetivas mudanças 

educacionais.  

A análise e discussão do papel e missão que se espera cumpra a uma universidade 

deve estar articulada, à compreensão da reforma do Estado, das políticas públicas em geral 

e, das educacionais em particular, implementadas pelo estado neoliberal, cujas 

características indicam forte expansão do setor privado. 

O pré-requisito fundamental parece estar centrado no interesse de converter, daí a 

explicação ao imaginário social, a educação da esfera do direito para a esfera do mercado, 

por isso o uso de um léxico empresarial: excelência, eficiência, gestão por objetivos, 

clientes e usuários, empreendedorismo, produtividade, rofissionalização por competências, 

etc. Ao invés da ideologia invisível defendida por Lefort, Chauí (2003: 98-99) contrapõe a 

ideologia da competência, que implica, postura ética e política. 

Dias Sobrinho, apud Trindade e Blanquer (0rg)., 2002) chama atenção para  

tendência perigosa para a universidade, qual seja, a de aplicar a ela exclusivamente a 

mentalidade empresarial eficientista. A lógica da indústria, ou seja, a cadeia 

produção/produto/consumo não pode ser mecanicamente transposta à universidade. A 

realização fundamental da instituição universitária, não são os produtos acabados para 

pronta entrega ao consumo, que ela também gera. 
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A produção e a socialização de conhecimentos, a formação humana, atividades 

centrais de uma instituição educativa, são processos que concernem à vida de indivíduos e 

sociedades em permanente transformação e cujo sentido ultrapassa os produtos gerados 

para efeito de atendimento a demandas imediatas do mundo econômico. Diferentemente 

das concepções meramente produtivistas, é necessário compreender que ela gera 

socialização e atitudes frente à vida. 

Os processos de ensino e aprendizagem promovem valores ideológicos e sociais 

que são mais duradouros e decisivos para a história individual e social do que os conteúdos 

e disciplinas ministradas. A universidade tem, uma função e uma intencionalidade 

educativas. Ela se constitui pela produção de conhecimentos, técnicas, métodos, ideologias 

e valores, dimensões com profundo significado ético e político (in Trindade (org) (2002. p. 

126-127). 

Schwartmann (2004), a reforma universitária oral em discussão no Brasil exige 

muito mais do que uma simples troca de legislação; este pode ser o ponto de partida para 

mudanças profundas, que poderão ir se dando ao logo dos próximos anos. 

A volta à antiga idéia do ciclo básico, já tentada, sem muito sucesso, na da Reforma 

Universitária de 1968, é na experiência muito interessante, e está na linha das inovações 

sendo implementadas atualmente na Comunidade Européia, conhecido por “processo de 

Bologna”, que prevê um sistema de três anos de formação básica, dois de especialização 

profissional, de mestrado, e três de formação avançada, ou doutorado, com as devidas 

adaptações. Um sistema desse tipo permitiria, que o estudante entrasse no ensino superior 

sem ter que decidir a carreira logo no início, abrindo espaço tanto para a formação geral 

quanto para a formação tecnológica e “vocacional”.  

Porque as tentativas anteriores de implantar o ciclo básico fracassaram? Uma 

possível explicação é que os alunos já eram selecionados em vestibulares muito 

competitivos para os cursos especializados, e não se interessavam pelos cursos gerais e, e 

em especial, as licenciaturas. Questionam-se, também, a política de cotas aos 

afrodescendentes, e indígenas, e a reserva de vagas para alunos oriundos de escola pública 

do Ensino Médio. 

Existem pois problemas sérios com as regras de admissão que vem sendo 

propostas, sobretudo em relação às cotas raciais, dada a inexistência de divisões raciais 

claras na população brasileira, e apesar das claras diferenças de oportunidade que afetam a 
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população mais pobre, sobretudo de origem africana. Seja como for, as regras de admissão 

são um dos componentes, e talvez o mais fácil, do que seria uma verdadeira política de 

inclusão social. 

Na opinião de Schwartzmann, mais importante seria é apoiar os estudantes que 

buscam entrar sem preparo anterior, e sem condições materiais de dedicar tempo e esforço 

aos estudos. De nada adianta abrir a porta de entrada, se a porta de saída continuar fechada. 

Mais do que facilitar o acesso à universidade, medida proposta pela reforma universitária 

como forma de apoio à permanência do aluno na universidade. 

Para Mário Sérgio Cortella (PUC, SP), não bastam medidas compensatórias (citar, 

reservas de vagas, bolsas. São necessárias reformas estruturais capazes de reverter a 

realidade do país, as crianças matriculadas no ensino Fundamental ou Médio, para o nível 

da décima economia capitalista do planeta, e a 69 em condições educacionais, com 18 

milhões de analfabetos totais, que são aqueles que nunca passaram pela escolarização, e 

mais 25 milhões de analfabetos funcionais.  

O que caracteriza bem os contrastes, e contradições que o país ainda ostenta e 

procura superar. Qual o papel que se pode esperar na universidade? E como ela pode se 

constituir em instrumento e meio de equalização de oportunidades para todos os cidadãos?  

Pablo Gentili (pesquisador do Laboratório de Políticas Públicas da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro), alertou para o risco de estarmos oferecendo uma educação rica 

para os ricos e uma educação pobre para os pobres. Um dos problemas apontados foi a 

ampliação do acesso ao ensino público sem controle da qualidade – uma dificuldade que, 

segundo ele, atingiria a maioria dos países da América Latina. A conseqüência é o aumento 

da desigualdade entre quem pode pagar uma escola privada e quem tem de se contentar 

com a pública” (Zero Hora, 29/07/2004, p. 35) e 

3.1.4 A missão da Universidade e o projeto de êxito dos alunos 

Tendo presente a análise anteriormente feita, onde buscamos estabelecer 

aproximações e correlações entre capital social e cultural, caracterizando a natureza e o 

caráter de dependência do educativo, obedecendo à economia interna de determinada 

coletividade, enfocando a problemática educativa no contexto latino-americano e 

brasileiro, sua natureza e o caráter de dependência e subordinação às regras e à lógica do 

capital social, vale dizer, às leis do mercado, procura-se, aqui, enfocar, de modo mais 
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pontual, a missão e o papel da Universidade, destacando tensões e contradições, falta de 

novos paradigmas, e referenciais, contexto em que os jovens realizam suas eleições de 

estudos, na perspectiva da consecução de seu projeto de êxito na vida. 

Para Sobrinho (2002; 124), nunca é demais insistir na idéia de que “a universidade é 

uma instituição social, histórica e de natureza educativa. Sendo histórica e social, é uma 

obra em permanente transformação. Suas marcas mais importantes se ligam, estreitamente 

às determinações dos distintos momentos históricos e sociais. 

Na lente deste autor, “a Universidade deve se colocar em questão de forma 

sistemática e de conjunto, enquanto sistema produzido por múltiplas estruturas e relações, 

para construir organicamente os juízos de valor sobre todas sua finalidade e suas 

atividades”, In: Trindade (1999, p.124). A universidade tem consciência da necessidade de 

rever e re-definir missão, finalidade e propósitos frente ao contexto de cambios na vida 

social e cultural, na nova visão de mundo e tudo que isto implica nestes tempos de 

modernização e globalização e de quebra de paradigmas axiológicos? 

Sobrinho aponta uma tendência perigosa para a instituição universitária, qual seja, 

a de aplicar-se à educação a mentalidade empresarial eficientista, o que poderá implicar 

em juízos apressados, generalistas e destrutivos passando a universidadea ser cobrada e 

vista como uma entidade ineficiente e improdutiva. 

A concepção, eficientista, de universidade, tende, facilmente, a reduzir a instituição 

universitária, de natureza complexa e multidimensional, a seus “produtos”mais evidentes, 

demonstráveis e mensuráveis. A universidade, contudo, não pode ir-se reduz a uma 

simples linha de montagem a exemplo da cadeia “produção/produto/consumo”. 

A lógica, mercantil empresarial não pode ser mecanicamente transposta à 

universidade. Se a missão fundamental desta instituição não está na produção e oferta, de 

“produtos”acabados para pronta entrega ao consumo, sua razão última de ser e seu 

compromisso com determinada coletividade, sua razão de ser deve ser buscada em outra 

direção. Trata-se, com efeito, de uma instituição “substantivamente educativa e 

formadora”, defende Freire (1997: 27). 

Morin (2000) admoesta para os riscos da superadaptação da universidade às leis e 

critérios empresariais. Impõe-se, compreender que a produção e a socialização de 
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conhecimentos, a formação humana, atividades centrais de uma instituição educativa, 

“são processos intermináveis que concernem à vida de indivíduos e sociedades em 

permanente transformação e cujo sentido ultrapassa os produtos gerados para efeito de 

atendimento a demandas imediatas do mundo econômico”, sublinha (Sobrinho: p.124). 

A discussão cobra importância no atual contexto de rápidas e profundas 

transformações, onde a universidade está colocada como peça chave, quer na produção de 

novos conhecimentos, realização de pesquisa básica e aplicada, e centro de formação de 

novos quadros profissionais. O manifesto dos discursos de reforma da educação superior, 

tais como, educação para todos, qualidade de educação, precisa levar em conta, o 

enfraquecimento do Estado-educador, substituído pelo protagonismo do mercado. 

Num contexto de mudanças e de crise por que passa a sociedade, o objetivo 

estratégico econômico transforma-se no principal, e o político em subordinado, este, 

assumindo um mero “caráter de exigência instrumental para que aquele outro objetivo 

possa ser cumprido sem obstáculos internos” (Coraggio, 1992). 

Na prática, significa formar agentes econômicos, ao invés de cidadãos. O viés 

economicista do neoliberalismo confunde cidadão com agente econômico, com cliente, 

consumidor, um profundo desprezo pela preocupação moderna com a cidadania. 

Os valores do mercado e os critérios empresariais de eficiência, produtividade, 

rentabilidade e competitividade, operando dentro da lógica produtiva e mercantil do setor 

empresarial vão definir a qualidade da universidade em termos de atender demandas do 

mercado. Nesta concepção e lógica são importantes os indicadores como: número e custo 

do aluno, taxa de evasão, de ocupação e de ociosidade, taxa de êxito profissional dos 

egressos, etc, acima dos princípios, valores ético-morais, necessidades e aspirações dos 

estudantes. 

Na concepção instrumentalista da universidade, como aponta o Programa de 

Avaliação Institucional, URI (2003-2007:6), o que está em questão não são, “valores ético-

políticos, a formação universitária como valor público, direito subjetivo do cidadão, o 

projeto de vida dos estudantes, mas o ajuste da educação ao mercado na sua acepção mais 

estreita de remuneração e controle da relação custo-benefício”. 
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De outro lado, encontram-se concepções como a da UNESCO, delineada nos 

documentos resultantes da Conferência Mundial sobre Educação Superior, destacando o 

papel ativo e político do ensino superior no desenvolvimento e as transformações sociais, 

reafirmando a especificidade da missão e finalidade formativa e educativa da universidade. 

Para o educador Pablo Gentili, nunca é demais enfatizar, que a grande operação 

estratégica da doutrina neoliberal consiste em transferir a educação da esfera política para a 

esfera do mercado, onde atuam interesses empresariais e gerenciais; nesse sistema a escola 

está subordinada aos objetivos econômicos do capital. Significa o uso da escola como um 

meio de reprodução do capital. O que instaura a denominada “mercadorização do saber”, 

ou sua mercantilização.  

Para Gentili (2001) esse papel é exercido principalmente pelo Banco Mundial, cujas 

articulações dão coerência às reformas educacionais através do estabelecimento de 

mecanismos de controle e avaliação da qualidade do serviço e na subordinação ao mercado 

de trabalho. No primeiro caso, institucionalizam-se os princípios meritocráticos e 

competitivos e, no segundo, o sistema educacional promove a chamada “empregabilidade”; 

adaptação individual às demandas do mercado de trabalho.  

Na base ética da teoria (neoliberal), existe, claramente, uma forte desumanização 

dos propósitos da educação e da escola, e por extensão, dos fins e da missão educativa da 

universidade, onde, os atores sociais não são reconhecidos como sujeitos, ficando 

reduzidos a agentes econômicos e consumidores. Isto leva a universidade a ser 

unilateralmente pensada em termos de eficácia em critérios meramente empresariais. 

Talvez a universidade necessite recuperar sua finalidade primeira; ou seja, o cultivo da 

cultura, a formação da personalidade a participação na vida da pólis.  

Nesta perspectiva Para Freire (1997) defende que a instituição universitária precisa 

recuperar sua dimensão de produção e disseminação de conhecimentos, técnicas, métodos, 

ideologias e valores, ou seja, a formação de pessoas e a construção de valores sociais, 

promovendo, dimensões científicas, educativas e pedagógicas, com profundo significado 

ético e político” (p. 127)). 

Este novo contexto implica tensões para o ensino superior e à universidade no seu 

conjunto, pondo em questão seu projeto educativo junto à sociedade e às novas 
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necessidades, interesses, motivações e valores dos estudantes para o que contribui a 

“cultura de consumo e o consumo da cultura com impacto na constituição dos sujeitos”, 

como assinala (García Canclini (1997, cap.1). 

Do ponto de vista ético o modelo neoliberal gera-se uma crescente dualização e 

polarização social, com forte incremento das desigualdades, concentração da riqueza, 

pauperização e fragmentação das classes subalternas e exclusão social. Em sua 

configuração ética subjaz um paradigma utilitarista,impulsionado pela busca exclusiva do 

próprio bem e da satisfação do interesse próprio.  

A proposta educativa que deriva da concepção, pragmática e utilitarista de 

universidade, implica uma quase total limitação da autonomia do sujeito, de seu 

pensamento crítico, ideologicamente dominado pelas decisões do mercado e da filosofia 

social neodarwinista (da seleção natural, da primazia dos melhores, etc.). 

Na opinião de Veiga Neto, (1997), apud Imbernón (2000:182), boa parte das 

pesquisas educativas “parecem ignorar os determinantes sociais e políticos, manifestando 

uma preferência pela consideração de critérios de ordem administrativa ou de controle de 

qualidade”.  

A grande maioria dos discursos da reforma educativa como construção 

hegemônica, na América Latina, teve considerações sobre a profunda crise dos sistemas 

educativos. A Cepal e a Unesco, apontam como principal estratégia neste campo, 

estabelecer um novo tipo de relação entre a educação e produção, entre a universidade e o 

mundo laboral. A pergunta que se impõe, é como re-situar o papel da educação frente ao 

trabalho, e este frente àquela, reconhecendo que ambos os espaços (o formativo e o 

laboral) estão cada vez mais próximos e entrecruzam-se de numerosas e diversas maneiras. 

A universidade defronta-se, portanto, com novos desafios, onde a pergunta 

fundamental e primeira continua sendo: o que uma pessoa precisa para viver uma vida 

digna, ser feliz? O que leva a necessidade de resgatar o papel clássico da instituição 

educativa: a formação da cidadania, fundada na concepção antropocêntrica e humanista; 

valores estes, postos em questão, quando não abertamente negados pela modernidade. 

Para Darcy Ribeiro, o maior desafio da universidade brasileira consiste “em 

elaborar um novo modelo teórico de universidade que permita inverter o seu papel 

tradicional de reflexo do meio social ou réplica mecânica das reclamações e pressões que 
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se exercem, de fora, sobre ela, para transformá-la em instrumento de transformação da 

sociedade, dividida em grupos sociais conflituosos” (1969:37). 

Para Florestan Fernandes (1975), uma reforma no ensino superior brasileiro, 

implicaria romper a mentalidade oligárquica de garantir formação superior apenas às 

elites”. A verbe do sociólogo Florestan Fernandes continua extremamente atual, 

evidenciado pelo baixo índice (12%) de jovens, da faixa etária de 18 a 24 anos, com acesso 

à universidade, contra, 30%, em média de jovens dos demais países da A. Latina, o pior 

indicador desta parte do Continente americano, como temos demonstrado anteriormente. 

Neste sentido, Pinto (1986:14) conclamava os estudantes para uma tomada de 

posição ante a situação de “alienação e inadequação” da universidade brasileira.  

Nisto está o essencial do problema: os estudantes compreenderam a 
essência alienada da Universidade brasileira, sua função 
desambientadora, sua quase nula atuação progressista, sua inadequação 
às tarefas exigidas pelo País, e a quererem precisamente como 
instrumento para revogar e por termo a toda essa alienação.[...] Trata-se 
de transformá-la na essência, isto é, de fazê-la deixar de ser um centro 
distribuidor da alienação, para convertê-la no mais eficaz instrumento de 
criação de nova consciência estudantil direta e exclusivamente 
interessada em modificar a estrutura social antiga e injusta, substituindo-
se por outra humana e livre”.  

Para Marilena Chauí (2003), a atual proposta de “Reforma da Educação 

Superior”em discussão no País tem um pressuposto ideológico básico; de que o mercado é 

portador de racionalidade sóciopolítica e agente principal do bem-estar da República. Esse 

pressuposto leva a colocar direitos socais (como a saúde, a educação e a cultura) no setor 

de serviços definidos pelo mercado (1999:1). 

Nesse sentido ela critica o que chama de “universidade operacional”, como aquela 

instituição que se desvirtuou de seus princípios originais, ao se voltar cada vez mais para a 

lógica do mercado, perdendo sua legitimidade e deixando sua função precípua de 

produtora de novos saberes “para tornar-se apêndice do mercado”, um “serviço não-

essencial” para o Estado. Podendo, portanto, e no fundo, devendo ser assumido e 

administrado por empresas. 

De acordo com Chauí, essa mudança se deu em virtude das novas características 

impostas pelo capitalismo, com a quebra da unidade do trabalho e o contínuo processo de 

flexibilização, levando a que a universidade passasse, num primeiro momento, a ser 
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meramente “funcional” ou seja, formadora de quadros para a economia altamente 

especializada. 

Tal concepção e configuração de universidade ainda será capaz de atender as novas 

expectativas de êxito na vida dos jovens que a ela demandam neste limiar de século XXI, 

com seus dilemas, tensões, contradições e incertezas? Isto implica em explicitar sua 

missão, função e finalidade; ou seja, o que caracteriza a institução univesitária e qual é seu 

compromisso? Atende ela demandas da sociedade ou está a serviço do mercado. Daí 

resulta sua ação e práxis pedagógica, seu direcionamento. O que nos remete novamente a 

necessidade de repensar e redefinir sua filosofia educativa. Sem clareza dos princípios e 

fins, a universidade vira mera instâcia administrativa, operativa e funcional, fomando ao 

invés de sujeitos, peças para o mercado. 

Chauí (2001) observa que a mudança geral da sociedade, obedeceu aos efeitos da 

nova forma do capital e ocorreu em três etapas sucessivas, também acompanhando as 

sucessivas mudanças do capital. A universidade funcional, dos anos 70, com promessa 

feita à classe média de prestígio e ascensão social por meio do diploma universitário. A 

universidade volta-se então para a formação rápida de profissionais requisitados como 

mão-de-obra altamente qualificada para o mercado de trabalho; quando a universidade se 

adapta e submete ao mercado, procurando garantir a inserção profissional dos estudantes 

no mercado de trabalho. 

A universidade de resultados, dos anos 80, seguindo o ideário neoliberal o sistema 

dá liberdade de expansão do ensino superior, via privatização, encarregadas de continuar 

alimentando o sonho social da classe média. Estimula-se a parceria da universidade com as 

empresas. Eram os empregos e a utilidade imediata das pesquisas que garantiam à 

universidade prestígio social como portadora de resultados. 

A universidade operacional, dos anos 90, difere da dos anos anteriores, 

funcionando como uma organização, está estruturada por estratégias e programas de 

eficácia organizacional e, portanto, pela particularidade e instabilidade dos meios e dos 

objetivos. 

Estas etapas respondem à política de Reforma do Estado que pretende modernizar e 

racionalizar as atividades do Estado, incluindo aí a educação superior entre os “serviços 

não-essenciais”, não-exclusivos do Estado. 
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A Reforma do Estado segundo Chauí, tem como pressuposto ideológico básico o 

mercado, como portador de racionalidade sócio-política e agente principal do bem-estar. 

Encolhe o espaço público e amplia-se o espaço privado, tanto no campo econômico, 

político, como no social e educacional. Obedece aos postulados da doutrina neoliberal que 

institui o primado do mercado e os princípios economicistas e eficientistas em todas as 

dimensões, incluindo a dimensão e a vida humana. O Neoliberalismo, na definição de 

Chauí, “é a opção preferencial pela acumulação e reprodução do capital” (idem, p. 215), 

tangenciando, dessa forma, os problemas de fundo, motivo de crise da universidade, sua 

falta de congruência com expectativas e aspirações dos indivíduos ou estudantes.  

Contudo a pergunta mais fundamental, talvez seja não que “modelo desejamos”, ou 

que “metodologia” deverá ser usada mas “para que se quer uma reforma do ensino superior 

e que novos cenários deverão ser buscados? Para que projeto de nação e de sociedade 

deverão apontar os novos rumos da educação superior no Brasil?  

É inquestionável a atualide do alerta de Freire (1997), de que a universidade não é 

uma linha de montagem, produzindo “produtos” acabados para o consumo do mercado. 

Mas que trata-se de uma instituição “substantivamente formadora” (p. 27), incluindo 

valores, atitudes, princípios de ética e cidadania.  

O que nos remete, a discussão do papel clássico da universidade como contraponto 

ao processo de modernização implantado nesta parte do continente Latino-americano. Um 

projeto educativo que contemple e responda aos anseios e aspirações, com capacidade de 

ensinar o que alguém precisa para ser feliz, logrando êxito na vida. 

Perguntar que universidade queremos e precisamos para o século XXI, implica 

indagar pelo projeto de sociedade e de homem que se quer ajudar a construir e formar. 

3.1.5 A instituição universitária e o processo de socialização do indivíduo: 

o papel da ideologia 

Como temos explicado anteriormente, o  homem não pode ser entendido dentro de 

uma esfera fechada de interioridade estática; ao contrário, continuamente tem de 

externalizar-se em atividades. O mesmo fenômeno ocorre com as instituições (escola, 

família, universidade, etc.,), estas implicam historicidade e controle. As instituições sempre 

têm uma história da qual são produtos: “é impossível entender uma instituição, se não se 
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compreende sua história”, infere Berger (1972, p.76). Para compreender adequadamente o 

que é uma instituição, é necessário situá-la no processo histórico em que é produzida.  

As instituições sociais, pelo fato mesmo de existirem, controlam o comportamento 

humano estabelecendo pautas que canalizam numa direção determinada, em oposição a 

outras teoricamente possíveis. E o processo pelo qual os produtos externalizados da vida 

humana alcançam o caráter de objetividade denomina-se, “objetivação”. 

O mundo institucional, neste sentido, não é outra coisa do que atividade humana 

objetivada A relação: homem produtor e o mundo social, seu produto, é e continua sendo 

dialética, ou seja, “o produto volta a atuar sobre o produtor, assim como o é cada 

instituição por si” (idem, p.83). 

Na ótica de Berger somente pode-se admitir como verdadeira a proposição de que a 

“sociedade é construída pelos homens”, se ao mesmo tempo se admite também como 

verdadeira a afirmação contrária: que, o homem é um produto da sociedade. A sociedade 

resulta do contínuo processo dialético composto de três momentos: externalização, 

objetivação e internalização: o que é o mesmo que dizer, um produto da atividade humana. 

O que os autores Gerger e Luckmann (1972: 146) explicam mais detalhadamente na 

seguinte passagem que colocamos no rodapé64. 

O homem não é um ser social por natureza. Torna-se sociável um ser social por um 

processo de aprendizagem, pela “internalização”de disposições e apreensões; vale dizer, o 

homem passa por um processo dialético de socialização.  

A socialização primária é a primeira pela qual o indivíduo atravessa a infância e por 

meio dela se converte em membro da sociedade. Enquanto, a socialização secundária é 

todo um processo posterior que induz o indivíduo já socializado (primária) à novos setores 

do mundo objetivo de sua sociedade. O que equivale a dizer que o indivíduo nasce dentro 

de uma estrutura social objetiva na qual encontra outros significantes que estão 

                                                 
64 El individuo no nace miembro de una sociedad: nace con una predisposición hacia la sociabilidad, y luego llega a ser 
miembro de una sociedad. En la vida de todo individuo, por lo tanto, existe verdaderamente una secuencia temporal, en 
cuyo curso el individuo es inducido a participar en la dialéctica de la sociedad” (p.164). O ponto de partida desse 
processo, portanto, é a internalização. [...] la internalización, en este sentido general, constituye la base, primero, para la 
comprensión de los propios semejantes y, segundo, para la aprehensión del mundo en cuanto realidad significativa y 
social.  
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encarregados de sua socialização de sorte que: o indivíduo nasce não somente dentro de 

uma estrutura social objetiva, senão também dentro de um mundo social objetivo. 

O mundo social, por sua vez, aparece “filtrado”para o indivíduo mediante o processo 

de socialização secundária, que seleciona aspectos do mundo segundo a posição que ocupa 

dentro da estrutura social e também em virtude de suas idiossincrasias individuais, 

biograficamente arraigadas. (Berger, 1972: p. 157). Em outra parte o autor explica as 

distinções entre as distintas classes e inclusive entre uma mesma classe, como explica o 

autor65  Em outras palavras o autor nos diz que as crianças não são simples espectadoras 

passivas, tabula rasa. Contudo, os adultos é que dispõem das regras do jogo. 

O processo de incorporação ou internalização de comportamentos, atitudes, idéias, 

gostos, valores, têm de ser compreendidos no contexto estrutural e histórico, numa 

perspectiva macro-sociológica. (idem, ibidem, p. 204) 

La socialización siempre se efectúa en el contexto de una estructura 
social específica. No solo su contenido, sino también su grado de 
“éxito”tienen condiciones y consecuencias socio-estructurales. En otra 
palabras, el análisis micro-sociológico o socio-psicológico de los 
fenómenos de internalización debe siempre tener como trasfondo una 
comprensión macro-sociológica de sus aspectos estructurales”. 

A lógica desta dialética marxista continua vigente e de grande atualidade como 

categoria de análise do real É este “fazer-se”do homem no contexto de uma peculiar 

estrutura histórica que caracteriza o permanente dinamismo da sociedade que lhe é 

inerente. 

Tal processo não ocorre de forma conservadora, fechada, ou seja, não segue uma 

dinâmica sincrônica mas diacrônica. A primeira pertence à ideologia funcionalista, 

segundo a qual, o mundo funciona como um relógio, sempre na mesma direção e do 

mesmo modo. Afirmar que a realidade é diacrônica significa dizer que é um processo 

dinâmico e como tal muda de acordo com as circunstâncias, nas quais as condições 

materiais são determinantes. 

                                                 
65 El niño de clase baja no solo absorbe el mundo social en una perspectiva de clase baja, sino que lo absorbe con la 
coloración idiosincrásica que le han dado sus padres (o cualquier otro individuo encargado de su socialización 
primaria).[...] Conseguintemente, el niño de clase baja no solo llegará a habitar en un mundo sumamente distinto del de 
un niño de clase alta, sino que tal vez lo haga de una manera completamente distinta que su mismo vecino de clase baja”. 
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Todos sabemos que Marx era economista e que empregava termos econômicos para 

falar de economia. Porém, quando falava de “reprodução das relações de produção”não se 

refere e restringe estritamente à economia, senão, ao processo socializador, que é um 

processo educador. O que é o mesmo que dizer, que a educação é um veículo do processo 

de socialização no inevitável marco estrutural que é a sociedade.  

Em linhas gerais, admite-se que a família contribua para a manutenção da estrutura 

social mediante a socialização dos filhos na base dessa estrutura; e que, na escola se 

concretiza a socialização secundária mediante o aprendizado dos papéis sociais que a 

sociedade necessita. 

Tudo isto nos leva a inferir que a educação só pode ser entendida no marco de 

interdependência que tem com outras realidades sociais, e com a economia de um 

determinado país.  

Althusser (1985), reforça a concepção de escola como instância ou aparelho de 

inculcação ideológica do Estado, não sendo, porém, a única. Albuquerque (1985), na 

análise do pensamento de Althusser, observa que não basta afirmar que a produção 

econômica determina a totalidade social, há que se ter em conta o “modo de reprodução 

das condições da produção, e essas condições são sociais em geral e não exclusivamente 

econômicas” (p.9). Em outros termos, as condições da produção econômica, para se 

reproduzirem automaticamente, pressupõem a reprodução de condições políticas e 

ideológicas. 

Susana E. Vior (2001) reflete as repercussões das mudanças no campo da educação, 

afirma que a estratégia utilizada pelo neoliberalismo “consiste em apropriar-se de 

conceitos democráticos e libertadores – definidos e utilizados tradicionalmente pelos 

setores progressistas, dando-lhes um novo significado no discurso neoconservador” (p.86). 

Em outras palavras, realiza a reconversão do discurso neoliberal como forma de manter o 

status quo. 

A divisão do trabalho e sua especialização obrigam a qualificação da mão-de-obra, o 

que requer um sistema escolar que reproduza a submissão às regras da ordem estabelecida. 

Para manter a dominação é necessário que se reproduza também a ideologia dominante. 
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As relações de produção, por sua vez, se reproduzem principalmente pela ação dos 

Aparelhos Ideológicos do Estado, os (AIEs), Althusser (1985), isto corresponde dizer, pela 

ação da ideologia e através da ação da superestrutura jurídica-política. Os (AIE), estão 

constituídos por determinadas instituições que influem na manutenção da ideologia 

dominante, e, por tanto, na reprodução das relações de produção. 

Compreende-se, dessa forma, a crítica à idéia de que a ideologia seja uma mera 

representação imaginária do mundo, invertida, deformada e que baste interpretar tal 

inversão e deformação para resgatar o seu conteúdo verdadeiro. O objeto da ideologia, na 

acepção de Althusser, não é o “mundo”, mas a relação do “sujeito” com o mundo ou, mais 

precisamente, com suas condições reais de existência (idem. p. 39). 

A qualificação do trabalho passa a constituir-se em condição necessária à 

reprodução das forças produtivas, o que irá tensionar a educação no sentido de atender esta 

nova demanda por qualificação profissional. Althusser (1985) acredita ter boas razões para 

afirmar que a burguesia estabeleceu como seu aparelho ideológico de Estado nº 1, 

dominante, o aparelho escolar, que, na realidade, substituiu o antigo Aparelho Ideológico 

do Estado (AIE), dominante, a Igreja, em suas funções” (p.78). 

Segundo entendimento deste autor, cada grupo dispõe da ideologia que convém ao 

papel que deve preencher na sociedade de classe. A ideologia, explica, apresenta a escola 

como uma instituição neutra, onde os mecanismos são encobertos e dissimulados por uma 

ideologia de escola universalmente aceita, a exemplo da interpretação Vior (2001), 

anteriormente citada. 

A palavra “ideologia”foi cunhada por Cabanis, D. T., tendo por objeto a teoria 

(genérica) das idéias. Em Marx, o termo, ideologia é, utilizado, com o significado de um 

sistema de idéias, de representações que domina o espírito de um homem ou de um grupo 

social. Uma teoria das ideologias repousa, em última análise, na história das formações 

sociais, e, portanto, nos modos de produção combinados nas formações sociais, e, expressa 

as lutas de classe que se desenvolvem nelas, explica Marx. Para ele, a sociedade não está 

composta de indivíduos, mas de classes que se enfrentam na luta de classes. 

Pergunto: como a universidade irá lidar com esta nova a realidade de uma 

sociedade, latino-americana, dividida em classes sociais distintas e antagônicas? Tem ela 

um projeto de sociedade e o que caracteriza tal projeto?Sobre o papel ideológico da escola, 
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sugerimos o que escreve Nogueira e Catani (1998:13)66. As instituições educativas deixam 

de ser uma conquista da humanidade a ser preservada “das pequeno-burguesas”, para se 

tornarem não instrumentos de saber, ms “máquinas de sujeição ideológica”. 

Para Althusser, o que torna a escola instrumento de subordinação ideológica não são 

os “valores”da burguesia e os “interesses”de seus representantes, mas seu funcionamento 

ideológico. A escola, continua a desempenhar o papel de “máquina de sujeição”, ou de 

“servidão institucional”, ainda que mude de mãos e adote “valores”ou “interesses” 

hipoteticamente opostos. 

É nesse sentido que precisamos entender a reprodução da ideologia dominante 

através do aparelho escolar. A luta pela reprodução desta ideologia, implica, “um combate 

inacabado que sempre é preciso retomar e que sempre está submetido à lei da luta de 

classes” (idem. p.111). 

Ao contrário, disse, não se pode esquecer que a presença e ação das ideologias, com 

menor ou maior intensidade, é inevitável na vida da sociedade e dos indivíduos. Ademais, 

a ideologia acompanha sempre o pensamento, o modula, transforma e qualifica em função 

das necessidades estruturais e funcionais da convivência, bem como, adquire diferentes 

aspectos e caracteres conforme os tempos. 

Não é nosso interesse aprofundar a discussão da questão da ideologia, mas sublinhar 

seu papel incontornável no campo da educação colocando-a a serviço dos interesses de 

determinada categoria ou classe, ou das políticas oficiais, deixando de cumprir seu papel 

transformador de tal realidade, mantendo e reforçando os valores e as idéias dominantes, 

modos e estilos de vida, condicionando expectativas e aspirações da juventude.  

Para o neomarxista italiano, Gramsci (1975), na sociedade capitalista, “a classe 

dominante economicamente não o é, somente por sua força coercitiva mediante o aparato 

de Estado e de Governo, senão também no terreno sócio-cultural-moral” (id.p.243).  

                                                 
66 Nogueira e Catani (1998:13) “Se, até fins da década de 50, a grande clivagem se fazia entre, de um lado, os 
escolarizados, e, de outro, os excluídos da escola, hoje em dia ela opera, de modo bem menos simples, 
através de uma segregação interna ao sistema educacional que separa os educandos segundo o itinerário 
escolar, o tipo de estudos, o estabelecimento de ensino, a sala de aula, as opções curriculares. A exclusão 
agora é “branda”, dissimulada, conservando em seu interior os excluídos, postergando sua eliminação, e 
reservando a eles os setores escolares mais desvalorizados”.  
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Para Bourdieu-Passeron (1977:134), o fato educativo há de ser entendido e 

apreendido, “como elemento de uma estrutura e como momento de um processo”; 

acreditando que assim se chega à consideração da estrutura histórica ou simplesmente 

social da educação. 

Não podemos ignorar que as estruturas históricas são por sua própria natureza 

conflitivas, isto é, contêm em seu seio contradições internas, decorrente da convivência dos 

homens em sociedade. Enquanto, a “estrutura” compreende uma situação conflitiva 

potencial, a “conjuntura”supõe a expressão aberta e manifesta desses conflitos e tensões 

que, podem levar ao cambio estrutural. 

Para Bourdieu, desaparecido recentemente, ano 1999, - com quem vimos dialogando 

e buscando aporte nas questões de nossa pesquisa sobre o êxito na vida - “o sistema 

(escolar) contribui de maneira insubstituível para perpetuar a estrutura das relações de 

classe e ao mesmo tempo para legitimá-la, ao dissimular que as hierarquias escolares que 

ele produz reproduzem hierarquias sociais”.  

M. Bordas (2000), pesquisadora da UFRGS, comentando a contribuição de Bourdieu 

no campo da sociologia da educação, entende que os anos 70 e 80 foram profundamente 

marcados pelas idéias e categorias de análise deste pensador, sociólogo francês, intelectual 

engajado nas lutas sociais de seu tempo, tendo influenciado toda uma geração de 

intelectuais não só europeus, mas brasileiros interessados e dedicados na explicação dos 

fatos e efeitos da educação escolar como um dos elementos fundamentais para a 

manutenção e reprodução das desigualdades de classe social. 

Para este autor, o sistema educacional constitui um dos elementos fundamentais para 

manutenção e distribuição das pessoas na sociedade pelas suas localizações de classe, 

convencendo-as de que estes são os seus lugares certos.  

As teorias da reprodução, no final dos anos 80, como assevera Miriam Borbas, 

(UFRGS, 2003), começam a ser fortemente criticadas e mal interpretadas como 

“inadequadas, incorretas, mecanicistas e economicistas, marcadas por um pessimismo 

imobilizador que ignora a heterogeneidade dos indivíduos, os conflitos, as contradições e 

as possibilidades de resistência exercida por pessoas e grupos”. 
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Contudo não é possível negar a importância da teoria, especialmente do pensamento 

de Bourdieu na sua apreensão de que a opressão da cultura dominante é simultaneamente 

produzida pela violência simbólica exercida pela escola, de modo geral não percebida 

pelos próprios educadores e pela ação da classe dominante, especialmente por meio do 

exercício econômico.  

Para Borbas é igualmente significativo o fato de que as teorias da reprodução 

significaram uma ruptura radical com as proposições tecnicistas dominantes na educação 

brasileira dos anos 70. Bordas destaca ainda a contribuição de Bourdieu neste processo, 

bem como, o envolvimento do mesmo, nas lutas e nos movimentos sociais das categorias 

“desprivilegiadas” econômica e culturalmente, sendo um crítico persistente do 

distanciamento de acadêmicos e da intelectualidade dessas mesmas lutas. Razão porque 

buscamos neste autor suporte e sustentação teórica na presente abordagem do papel da 

educação no projeto de vida dos estudantes.  

A educação exerce uma função ideológica bem mais eficaz que as formas anteriores 

à ordem burguesa criando uma nova forma de legitimidade, através do estudo, do mérito 

escolar, e do diploma, como forma de legitimar privilégios de estamentos ou ordens. 

Como enfatizam Bourdieu e Boltanski (1975: 95-107), 

estar formada por diferencias de clases o grupos con diferencias de poder 
y de capital cultural conforme a la posición que en ella se ocupa, son 
siempre “relaciones de poder. 

Toda ação pedagógica (AP) é objetivamente uma violência simbólica enquanto é 

imposição por um poder arbitrário, ou de uma arbitrariedade cultural. A “reprodução social 

da reprodução cultural”, não é senão o corolário social da reprodução da espécie humana. 

E o sistema de educação, não é outra coisa do que o conjunto de mecanismos institucionais 

ou consuetudinários através dos quais se realiza a transmissão entre as gerações da cultura 

herdada do passado. 

Explica-se assim que toda privação econômica sempre vem acompanhada da 

privação cultural que proporciona à primeira sua melhor justificação aparente. Ao não 

possuir o capital cultural incorporado, que é condição de apropriação adequada do capital 
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cultural objetivado nos objetos técnicos; os trabalhadores, em geral, estão dominados pelas 

máquinas e instrumentos de trabalho às quais mais servem do que são servidos. 

Bourdieu mostra quem são as maiores vítimas dessa lógica e da conseqüente 

desvalorização dos diplomas escolares:  

É claro que não se pode fazer com que as crianças oriundas das famílias 
mais desprovidas econômica e culturalmente tenham acesso aos 
diferentes níveis do sistema escolar e, em particular, aos mais elevados, 
sem modificar profundamente o valor econômico e simbólico dos 
diplomas (sem que seja possível evitar que seus detentores corram um 
risco, ao menos, aparente); mas é também claro que são os responsáveis 
diretos pelo fenômeno de desvalorização – que resulta da multiplicação 
dos diplomas e de seus detentores, ou seja, os recém-chegados – que são 
suas primeiras vítimas” (BOURDIEU 1972:71-75) – tradução: Magali de 
Castro (1999).  

Na continuação, diz que os alunos ou estudantes provenientes das famílias mais 

desprovidas culturalmente têm todas as chances de obter, ao fim de uma longa 

escolaridade, muitas vezes paga com pesados sacrifícios, um diploma desvalorizado; e, se 

fracassam, - o que segue sendo seu destino mais provável, - são condenados à exclusão, 

sem dúvida, mais estigmatizante e mais total do que era no passado. 

Mais estigmatizante, na medida em que, aparentemente, tiveram “sua chance” e 

porque a definição de identidade social tende a ser feita, de forma cada vez mais completa, 

pela instituição escolar; e mais total, na medida em que uma parte cada vez maior de 

postos no mercado do trabalho está reservada, por direito, e ocupada, de fato, pelos 

detentores, cada vez mais numerosos, de um diploma.  

Isto explica, pelo menos em parte, o fato do fracasso ser percebido pelas classes 

populares como seu fracasso, atribuído à sua própria falta de empenho, de motivação e 

inteligência, e outros predicados; um processo percebido como “auto-excludente”. 

Contudo paulatinamente, a instituição escolar tende a ser considerada cada vez mais, tanto 

pelas famílias quanto pelos próprios alunos, como um engodo, fonte de uma imensa 

decepção coletiva: essa “espécie de terra prometida”, semelhante ao horizonte, que recua 

na medida em que se avança em sua direção, observa Bourdieu (org),(1999).  
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O destino escolar é selado muito cedo, pela origem familiar e social, que determinam 

o tipo de escola (pública ou privada) que a criança irá freqüentar e que, por sua vez, 

condiciona, em grande parte, o sucesso ou fracasso futuro. 

Ainda de a corço com Bourdieu (1983), “um dos mecanismos que, acrescentando-se 

à lógica da transmissão do capital cultural, fazem com que as mais altas instituições 

escolares e, em particular, aquelas que conduzem às posições de poder econômico e 

político, continuem sendo exclusivas como foram no passado” (p. 223). 

O que faz com que o sistema escolar, - estritamente reservado a alguns – consiga a 

façanha de reunir as aparências de “democratização”com a realidade da reprodução que se 

realiza em um grau superior de dissimulação com um efeito acentuado de legitimação 

social. 

O que nos leva a inferir que a escola exclui em todos os níveis do cursus 67 e 

mantêm em seu seio aqueles que exclui, relegando-os, para as carreiras mais ou menos 

desvalorizadas, acabando por condená-los aos ramos menos valorizados de um ensino que, 

de superior, só tem o nome. Os filhos das classes menos afortunadas são forçados a 

diminuir suas aspirações, ou pretensões, levando adiante, sem convicção, uma 

escolaridade, ou uma carreira acadêmica que sabem de antemão, não ter futuro. 

Para Bourdieu a escola funciona como uma “máquina ideológica”, que “recebendo 

produtos socialmente classificados, os restitui escolarmente classificados”; porém, ao 

deixar escapar o essencial da operação de transformação que ela realiza, ela assegura, de 

fato, uma correspondência muito estreita entre a classificação de entrada e a classificação 

de saída, “sem jamais conhecer nem reconhecer (oficialmente) os princípios e os critérios 

de classificação social”Bourdieu e Martin, (1999:195). 

A ideologia em estado prático produz efeitos lógicos que são inseparavelmente 

efeitos políticos, exercem a função de “consagração da ordem social que o sistema de 

ensino preenche sob a aparência da neutralidade. [...] e, na qual, os professores são as 

primeiras vítimas, transformando a verdade social em verdade escolar” (idem. p.196 e 

199). 

                                                 
67 N. do R.: Percurso (mais ou menos longo, nesse ou naquele ramo de ensino, nesse ou naquele 
estabelecimento) efetuado pelo aluno ao longo de sua carreira escolar. 
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O sistema escolar porém, não reproduz diretamente a economia familiar; não se 

podendo, portanto, falar de uma reprodução simples ou ampliada, utilizando a terminologia 

marxista. Com efeito, a educação reproduz as relações entre a reprodução social e a 

cultural; 

É, portanto, nas relações de produção, que no fundo são relações sociais, ou seja, é 

no contexto de uma determinada estrutura de classes, em que irá situar-se a relação social e a 

cultural por meio do sistema educativo. Sem perder de vista que a prática econômica é 

sempre determinante, ainda que seja em última instância e que a diferenciação progressiva 

da clientela universitária corre paralela com sua hierarquização social, de tal sorte que as 

diferenças sociais entre as diversas formações não foram eliminadas, pelo contrário, tem se 

confirmado e acentuado. Letras, por exemplo, continua uma carreira “feminilizada” e 

desvalorizada como sempre.  

O estudo mostra, ainda que é difícil introduzir mudanças no sistema educativo à 

margem, independente, ou à revelia do social; e, que não é a Universidade a responsável 

pelos problemas de desigualdade social e do desemprego, como tem sido insinuado com a 

propalada “inflação de títulos”, senão que os titulados correm menos risco de desemprego 

dos que os não graduados. 

Neste sentido, Bourdieu sustenta posição muito distinta a do sociólogo norte 

americano Boudon, com relação à explicação das diferenças de posição universitária dos 

distintos grupos de alunos. Para Bourdieu (1988: 119) 

As diferenças de posição universitária são a expressão escolar das 
diferenças de origem social, e isto inclusive no nível de aspirações, posto 
que a disposição ou inclinação e escolha por um determinado 
curso/disciplina, expressa as ambições e expectativas que são acessíveis 
aos indivíduos de certa origem social. 

É, portanto, a origem social familiar, ou seja, a presença de bens sociais e materiais 

que define o futuro de sucesso de alguém, e, na falta destes, o fracasso dos demais. 

Em Bourdieu, toda argumentação gira em torno da idéia central de que, a diversidade 

de origem social leva a uma diversidade de capital cultural, adquirido através da instituição 

familiar e escolar. 

A realidade educacional permite distintas abordagens; podendo ser vista desde uma 

dupla perspectiva: empírica ou empiricista, a exemplo de Boudon (sociólogo norte-
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americano), ou empírica, feita por Bourdieu, contemplando em sua análise o conjunto de 

fatores e causas que intervêm e interferem no processo educativo, enquanto, Boudon, 

realiza uma abordagem mais descritivo-explicativo ou empirista, porém, eivada de 

paradoxos ao ignorar a diferenciação social familiar a ser feita desde uma análise das 

relações de poder estabelecidas entre as diversas classes ou frações de classe. 

Este autor considera, tão somente, a situação peculiar de cada família no contexto 

sócio-econômico em que se desenvolve, não levando em consideração as reais condições 

ou diferenças de acesso ao mercado escolar, das diversas classes sociais. Tem ele em 

conta, somente as “possibilidades”de cada família.  

A teoria boudiana é facilmente desmentida pelo cotidiano, onde se constata, que, 

para uma família modesta, maior escolarização ou maior nível de educação representa 

maior comprometimento do orçamento familiar do que para uma família abonada.  

Uma família modesta, com menos capital (social), tende a subestimar as vantagens 

da maior escolarização, haja vista que o horizonte e o nível de aspiração são distintos, para 

a família, assim como, para o filho, na medida em que só pode esperar prosseguir os 

estudos movimentando-se dentro do nível social de sua família; com tendência de 

considerar tais estudos como um luxo desproporcional ao sacrifício ou investimento feito. 

Esta tese adquire relevância no nosso estudo, na medida em que constitui uma de 

nossas hipóteses centrais de nossa investigação, a saber: que as eleições de carreira são 

ética e socialmente condicionadas. 

A saída para a desigualdade social proposta por Boudon, mais que coletiva é 

individual fazendo depender o êxito do mérito individual, quando, na realidade, isto deve-

se às distintas percepções e aspirações dos indivíduos ligados à distintas origens sociais e 

familiares, isto é, às condições objetivas de origem. A educação, segundo ele, constitui o 

principal bem de inversão, porém, não em nível coletivo, senão individual.  

Jencks, apud Coomonte (1997), mostrou através do trabalho: Inequality (1972), que 

a “escola não é o lugar privilegiado para fomentar a igualdade social; ao contrário, a 

eliminação das diferenças à nível escolar não contribuiu, senão de forma discreta, a tornar 

mais igualitária a sociedade adulta. 
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Isto vem comprovar nossa hipótese de que o nível de estudos depende do meio social 

de origem do indivíduo; e, que o nível social é ao mesmo tempo, produto e fator, 

conseqüência e causa, de um determinado nível cultural. Para Bernstein, B.,68 o nível de 

estudos alcançados não é independente do meio social de origem. 

El nivel de escolarización es pues, a la vez producto y factor de un 
determinado nivel social. En los procesos de transmisión social que hace 
que la posición de los hijos esté unida significativamente a la de sus 
padres, la escolarización constituye un intermediario decisivo, una clara 
mediación (BERNSTEIN, 1997:311). 

Segundo Bourdieu (1988), os sujeitos se diferenciam pelas “distinções”que realizam, 

isto é, pelo gosto, pelo modo, estilos de vida e de consumo que ostentam, o que revela sua 

posição de classe. Gosto, estilos de vida e de consumo, são inseparáveis da classe social, 

são, antes, manifestação daquelas.  

A questão é complexa, porque, tudo que se refere à educação, está relacionado 

também com a sociedade em seu conjunto. Assim, os habituais instrumentos de 

observação, como as taxas diferenciais de escolarização por grupos, não conseguem 

explicar de modo satisfatório a realidade constatada. 

A importância da escola na reprodução da ordem estabelecida se deve ao fato de 

que nenhuma outra instância logra melhor, dissimular a função que cumpre. Ou seja, ela 

dissimula a reprodução e legitimação do status quo; entre as estratégias cita-se a seleção de 

um número limitado de indivíduos realizado por ela. 

Também não se pode esquecer, o interesse coletivo que as classes dominantes têm 

em salvaguardar a estrutura das relações de classe, e, portanto, pela evolução do sistema de 

ensino na direção de uma subordinação cada vez mais estreita às exigências da economia e 

do cálculo econômico, que implica, entre outras coisas, “o sacrifício de uma parte ou 

fração de estudantes destas classes, o fato da super-escolarização, a entrar em conflito com 

o interesse individual dos membros destas classes que os leva a esperar do sistema de 

ensino a consagração automática das pretensões oficiais de todos os membros da classe” 

(BOURDIEU, P., - PASSERON, J. C.,1977:224). 

                                                 
68 “Posface”, em Langage et clases sociales Bernstein (1975:301), alerta sobre as possibilidades de êxito e de 
fracasso escolar estarem diretamente relacionados com o código sócio-lingüístico ao qual pertence o aluno e 
com o código sócio-lingüístico imperante na instituição escolar.  
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A ampliação ou universalização da educação, de fato, não diminuiu as diferenças 

entre os grupos sociais. A estrutura e/ou divisão de classes sociais se mantém no 

capitalismo, apesar da escolaridade ampliada. Se houve mobilidade social, esta deve ser 

tributada à expansão econômica e não à educação propriamente dita. Se a educação 

(formal) continua uma base para os trabalhadores, contudo, já não é mais sua redenção.  

As pessoas, com efeito, não estão em qualquer lugar, ao azar, ou ao acaso, estão, isto 

sim, situadas num espaço social determinado, em função da posição que elas ocupam nesse 

espaço muito complexo, e “a partir daí pode-se entender a lógica de suas práticas e 

determinar, entre outras coisas, como elas vão classificar e se classificar, e, se for o caso, 

pensar como membros de uma classe” (BOURDIEU, 1990: 67).  

O mundo social apresenta-se, objetivamente, como um sistema simbólico que é 

organizado segundo a lógica da diferença, do desvio diferencial. Espaço social que tende a 

funcionar como um “espaço simbólico, um espaço de estilos de vida e de grupos de 

estatuto, caracterizados por diferentes estilos de vida” (idem p.160). 

Neste sentido vai a argumentação de Vesentini (1985)69, de que não há como negar, a 

existência e influência das classes sociais, como quer fazer crer a ideologia e a classe 

dominante. Na versão deste autor, 

a escola contribui para a reprodução do capital: habituando os alunos à 
disciplina necessária ao trabalho na indústria moderna, a respeitar a 
hierarquia; servindo, assim, como absorvente de parte do exército de 
reserva, segurando contingentes humanos ou jogando-os no mercado de 
trabalho, de acordo com as necessidades do momento. (VESENTINI 
1985:53) 

Olabuénaga (1998:84), lembra que devemos levar em conta que vivemos um 

processo de transformação de uma sociedade de tipo moderno para outra de tipo pós-

moderna. Para ele, 

La primera y fundamental observación que debemos realizar consiste en 
que el tiempo de vivencia básico sobre el que se experimentaba la 
realidad y que servía de guía y mapa para la interpretación del mundo 
exterior ha cambiado de modo traumático durante los últimos años, 
afectando este cambio fundamentalmente a los sectores juveniles de la 
población. 

                                                 
69 Trabalho publicado na revista Orientação nº 6 – Instituto de Geografia – USP – novembro – 1985 – pág. 
53/58. 
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Precisamos nos dar conta que vivemos uma época de perda dos grandes ideais 

coletivos e da perspectiva do futuro, e que, especialmente, a nova geração está voltada para 

o desfrute da vida presente, do consumo, em lugar da poupança e dos investimentos de 

futuro. Sociedade em que o jovem se vê na necessidade de “estilizar sua vida ante a 

ausência de esquemas ou normas universalmente válidas e adequadas” (OLABUÉNAGA, 

1998, p. 90). 

A escola, como se observa do seguinte excerto, continua tendo sua influência na 

formação da visão de mundo dos jovens: 

Confiere a la titulación académica el valor de un derecho natural, y hace 
de la escuela una de las instituciones fundamentales para el 
mantenimiento del orden social. Es sin duda en el terreno de la educación 
y de la cultura en el que los miembros de las clases dominadas tienen 
menos probabilidades de descubrir su interés objetivo y de producir e 
imponer la problemática conforme con sus intereses (Pozuelo, 1999, p. 
119)70. 

Numa sociedade capitalista, observa Oliveira (org.) (1991), a educação busca sempre 

inculcar valores que sirvam para afirmar a dominação burguesa, mesmo que sob os 

princípios da liberdade e da igualdade.  

3.1.6 Universidade e mercado: uma relação necessária?  

A questão que aqui discuto e considero da maior relevância ou seja o papel da 

universidade numa sociedade de mercado, procurando superar as atuais tensões e 

contradições e aí afloram em vista de instituir uma universidade mais sintonizada com as 

necessidades e expectativas. 

Para Chauí (1999), infelizmente nossas universidades correspondem exatamente ao 

perfil da sociedade atual pelas diversas formas de violência que se fazem presentes dentro 

delas: desigualdades, submissão aos padrões de produtividade neoliberais. Não se pode 

ignorar portanto, o complexo processo dialético entre a sociedade e a universidade. Com 

efeito, quanto mais, dentro das universidades assim como nas escolas em geral, se alimenta 

a ilusão de que somos imunes às ideologias que reinam nos muros extra academia, mais 

difícil se torna compreender o quanto colaboramos para fortalecer práticas, idéias e ações 

que pensamos criticar. 
                                                 
70 Ver tabela 9 – “Variações de origem social, dos membros da classe dominante, segundo a fração de classe” 
(Bourdieu, 1988:118). 
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A universidade vista numa perspectiva histórica, apesar das mudanças políticas e de 

praticamente todos os países terem se tornado independentes ao longo do século XIX, 

continua conservadora, mantendo uma estrutura tradicional e elitista: formando elites, 

porém, fechadas aos demais setores da sociedade. 

De acordo com a filósofa Chauí, a universidade brasileira sempre esteve voltada para 

a transmissão da cultura, apegada aos valores tradicionais recebendo, sobretudo, os filhos 

dos latifundiários e das elites políticas locais; desenvolvendo um ensino teórico, 

privilegiando as humanidades e letras e pouco valorizando o conhecimento e a pesquisa. 

As reformas (napoleônicas) da universidade aqui transplantadas, exerceram larga 

influência sobre a universidade latino-americana, na medida em que os poderes locais 

tentaram fazer dela uma formadora dos quadros para a burocracia emergente com a 

independência. O diploma dava direito ao exercício da profissão. Especialmente o direito, 

as engenharias e a medicina tinham amplo reconhecimento social, mas fechavam-se as 

portas da universidade para as demais camadas da sociedade, sobretudo às classes 

populares que sequer aspiravam à universidade, pois, a grande maioria era analfabeta.  

Ao longo do século XX, como registra Rossatto (2005), foram surgindo fortes 

movimentos dentro da universidade e fora dela, reclamando mais vagas e autonomia 

universitária na América Latina. A Carta e a Reforma universitária de Córdoba de 1918, 

foi uma tentativa de transformar a universidade, seguida pelo exemplo de Cuba, como 

instituição de apoio aos movimentos populares. Com o recrudescimento dos golpes e dos 

governos militares nas décadas de 50 e 60 as universidades sofreram duro golpe na sua 

autonomia.  

Fávero (1989) aponta a retração da universidade pública, notadamente da federal, 

entre o final dos anos 60 e meados dos anos 70, devido ao favorecimento da expansão do 

ensino superior privado, feito “mediante generosos subsídios e facilidades na criação de 

cursos superiores no sistema particular Brasil” (p.88). O que explica em boa parte a 

alteração ocorrida na composição social do alunado. Nos anos iniciais da década de 60 a 

universidade oficial não se destacava no conjunto das instituições públicas e privadas pela 

extração social de seus alunos.  
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O descaso do Estado pelo ensino público atrofiou o crescimento da universidade 

pública e modificou drasticamente as relações entre classe social e tipo de instituição 

freqüentada. Hoje observa-se que dentre os estudantes de nível superior, apenas aqueles 

oriundos das camadas sociais elevadas logram ingressar numa universidade pública, 

enquanto as demais categorias, relativamente menos privilegiadas, predominam no sistema 

particular, sobretudo nos cursos menos valorizados social e economicamente. Inverteu-se, 

portanto, o papel social que – embora ainda modesto- que a universidade pública 

desempenhava no sentido da democratização do ensino. 

A questão da educação superior, porém não pode ser tratado isoladamente, mas sim 

examinado à luz do contexto da realidade educacional e social brasileira como um todo. A 

universidade contudo, guarda especificidades que não podem ser minimizadas. Simplista, é 

o raciocínio de que a universidade não é prioritária num país de tantos milhões de 

analfabetos e de crianças em idade escolar sem acesso a qualquer modalidade de educação 

formal. 

Na ótica de Fávero (1989), engana-se aquele que tomar a universidade apenas pelo 

que ela faz em termos de ensino e de formação profissional. Na lente de (Gianotti: 1974 e 

Vieira, 1986), a universidade “mais do que uma mera questão de prioridade, apresenta-se 

como fator de soberania para a nação” (p. 15). 

A universidade, pode tornar-se, ela própria, numa fonte de injustiça social, na medida 

em que deixa sair das suas portas indivíduos que não estão em condições para competir no 

mercado de trabalho oficial, condenando os egressos às mais diversas e formas de 

desemprego ou sub-emprego.  

Deve-se registrar aqui que o Estado brasileiro vem assumindo um novo papel, 

transformando-se num Estado Regulador de um novo processo de concertação social que 

passa pela preocupação de garantir a competitividade do país num mercado cada vez mais 

mundializado. O mercado, na visão de Verdu (1991), faz mais do que estabelecer o valor 

das coisas, estabelece o valor das próprias pessoas. 

Para Sousa Santos (2004:24), para além de certo limite, “a pressão produtivista 

desvirtua a universidade, até porque certos objetivos que lhe poderiam estar mais próximos 
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têm sido esvaziados de qualquer preocupação humanista ou cultural. [...] Tudo isto em 

nome da ideologia da educação centrada no indivíduo” 

Temos, então, uma equação difícil de resolver, de um lado, a educação que reproduz 

e, inclusive, produz ativamente a divisão e a exclusão e a segmentação de classes, e de 

outro, a pessoa sendo reduzida à capital, à investimento e custo, um simples recurso 

humano. 

Com efeito, o Estado, tangido pela política neoliberal, transfere a educação para a 

responsabilidade da iniciativa privada, como um “Serviço-não exclusivo”do Estado. 

Privatiza-se, dessa forma a educação, transformando-a numa mercadoria. O fenômeno é 

denominado por SILVA Jr. e W.Sguissardi (2001)71 de mercadorização do ensino. 

A universidade nos dias atuais passa a ser cobrada pela qualificação e capacitação de 

indivíduos para atender as demandas do mercado, o que caracteriza sua (inter) 

dependência, sujeição, ou “servidão institucional”, na clássica expressão do sociólogo 

francês E. Durkheim (1975).  

Pergunta-se: como a Universidade irá responder a esses novos desafios, que a 

compelem à abdicar ou renunciar à sua clássica função e missão educativa e formativa, 

para atender demandas do mercado, pressionados pela formação de indivíduos úteis e 

rentáveis, competidores? Como fica a formação de valores, de atitudes? O desafio parece 

inelutável, se pensarmos com Freire (1997) de que a educação é substantivamente 

formativa. 

A questão se torna especialmente complexa, se atentarmos também para o que 

escreve Chauí (2001), de que vivemos um tempo em que o jogo do mercado é considerado 

a ultima ratio, ou seja, o fundamento de toda a racionalidade. Quando você quer saber se 

algo é ou não racional [...] toma como critério o modo de inserção disso que está 

examinando no jogo do mercado” (p.16). 

                                                 
71 Em Novas Faces da Educação Superior – no Brasil – Reforma do Estado e mudanças na produção, os 
autores discutem o novo lugar e papel da educação no contexto social, fenômeno designado por 
“mercadorização”da educação. Isto terá profundas implicações não só sobre o (novo) papel que cabe à 
educação e à Universidade, mas também re-define concepções e práticas educativas. 
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Em sentido semelhante disse Santos (2002: 400), “cada vez mais a educação passa a 

ser considerada um bem privado ao invés de um direito inalienável de todos e 

responsabilidade pública”evidenciado com a intensificação da privatização da educação do 

ensino superior. Este processo tem sido denominado por Dale (1989), apud Santos, como 

“modernização conservadora”. 

O mercado, efetivamente, tornou-se não só o fim da história, a fatalidade humana e a 

naturalização das relações sociais, mas também o cerne onde se decide o que é racional e o 

que é irracional. Tal raciocínio oculta que o mercado e o seu funcionamento são 

instituições produzidas pela ação dos homens e que portanto, podem ser desfeitas. Um 

outro mundo é possível então?  

Toda discussão que têm sido feita a respeito da universidade dá ênfase ao modo em 

que ela deva se relacionar com o mercado. Pergunto, porquê essa relação fundamental da 

escola/universidade com o mercado? O grave da questão está em que não só se toma que é 

assim, mas que se trata isto como se fosse um destino inexorável. 

Transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico, significa, para 

Freire, “amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu 

caráter formador. Ensinar é substantivamente formar” (p. 37). O pedagogo Freire considera 

mulheres e homens como seres histórico-sociais, capazes de comparar, de valorar, de 

intervir, de escolher, de decidir, de romper, e por tudo isso nos fizemos seres éticos. 

Segundo ele, não é possível pensar os seres humanos longe ou fora da ética. 

Daí a importância dos componentes e dimensões da ética e dos valores para explicar 

e dar sentido ao projeto educativo em vista do ideal de vida dos sujeitos. Não se pode falar 

a rigor de escolhas ou opções, comportamentos, motivos de escolha de carreira acadêmica, 

fora da dimensão sócio-histórica e da dimensão ética.  

Freire, (1997) condena a ideologia fatalista, imobilizante que anima o discurso 

neoliberal e que anda solto no mundo atual: “com ares de pós-modernidade,”insistindo em 

convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social que, de histórica e cultural, 

passa a ser ou a virar “quase natural” Frases como “a realidade é assim mesmo, que 
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podemos fazer?”Ou, “o desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do 

século”expressam bem a força desta ideologia e sua indiscutível vontade imobilizadora. 

É neste contexto e cenário que a sociedade e sobretudo os estudantes colocam suas 

expectativas de futuro de inclusão social, tendo a universidade como sua referência e valor 

maior. Tal universidade é possível? A Reforma da Universidade em curso no país 

atualmente, dará conta deste desafio? Nos parece, que só o tempo o dirá. Mas a discussão 

neste âmbito pode sinalizar novos rumos e horizontes para a instituição universidade e para 

seus estudantes. Isto implica um novo projeto de universidade comprometida com a 

formação de valores para além da lógica mercantil hoje dominante e heterogenômica.  

3.1.7 Quais são as atitudes dos estudantes: interrogantes que nos 

questionam 

Aqui tratamos de examinar, as atitudes que os estudantes têm ou podem vir a adquirir 

com relação à universidade, bem como, conhecer a realidade da universidade atual, se ela 

tem um projeto, uma filosofia educativa ou não. E se esta é adeqauada e responde as 

aspirações dos estudantes, a seu projeto de êxito na vida. 

A pergunta central a ser feita, é, se a universidade constitui um mero centro de 

instrução profissional ou significa um espaço de formação, de cidadania, de novos valores 

e atitudes frente às exigências de uma sociedade crescentemente dominada pelas regras do 

mercado, da competição, do individualismo, do consumo e da geração do lucro, colocando 

em questão os valores até então tidos como referenciais válidos, tendo como corolário uma 

crescente crise de valores e vazio existencial, que atinge, sobretudo, as novas gerações 

Do mesmo modo como os valores, a problemática das atitudes também não tem uma 

resposta fácil. Têm sido numerosas as acepções e os termos com os quais são associadas às 

atitudes, desde torná-las sinônimas dos hábitos ou das opiniões e crenças, passando pela 

sua identificação com os valores e com os interesses. 

No que se refere as atitudes existe uma constante em todas as aproximações que 

coincide com aquilo que, já em 1935, Allport assinalou: a atitude é uma predisposição para 

responder a desafios. Para Rodriguez, (1989: 206), as atitudes constituem “um conjunto 

organizado de convicções ou de crenças que predispõem, favorável ou desfavoravelmente, 
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para a atuação no que diz respeito a um objeto social”, no caso, este objeto é para nós a 

universidade. De acordo com isto, existe o interesse em conhecer as aspirações e a 

predisposição dos estudantes para o objeto social concreto, a Universidade e tudo aquilo 

que esta representa para os mesmos. 

Outro aspecto sobre o qual parece haver um acordo considerável diz respeito se as 

atitudes são aprendidas por experiência e como se dá o processo de transmissão e a 

aquisição. O que discutimos anteriormente. O que tem uma importância especial para 

aqueles que se ocupam da educação, os professores, tornando-os co-responsáveis pelo seu 

desenvolvimento.  

Neste viés, precisamos ter presente que o indivíduo, enquanto singularmente distinto 

do coletivo e do grupo, é compreendido como interação, - e não como mero resultado do 

social, - um ato reflexo mas um sujeito com reflexividade, com capacidade de toamr 

decisões e fazer escolhas de acordos com suas reais condições objetivas num determinado 

contexto sócio-histórico, com relações interpessoais concretas e com outros significativos 

determinados. 

 O conceito de atitude aparece também relacionado com a configuração da 

personalidade, enquanto incorporação de esquemas culturais que possibilitem o 

funcionamento e a adaptação da pessoa ao contexto social e cultural. As atitudes 

constituem disposições; são uma “pré-disposição” através das quais os indivíduos se 

relacionam com seu meio social. Resultam da interação social, sujeitos às pressões dos 

“fenômenos de influência social”. 

Para Evans (1970) atitudes são aprendidas, e desempenham um papel fundamental na 

vida social. Por conseqüência são transmitidas e adquiridas no processo de socialização, 

como temos visto anteriormente. Trato, pois, de situar o problema ao nível universitário, 

delineando a análise sobre se a universidade tem ou não alguma responsabilidade educativa 

no sentido de formar valores e atitudes, ou se é meramente instrutitiva. 

Para tanto, propõe-se traçar algumas características sócio-históricas que definem a 

atual situação da universidade, especificamente, se a universidade leva em conta aspirações 
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de êxito dos estudantes no seu Projeto Educativo, ou filosofia educativa, questionando, 

inclusive, sua missão, natureza e objetivos. 

Intenta-se compreender as atitudes dos estudantes em relação à universidade, 

enquanto espaço de formação profissional e pessoal. Precisamos então explicar o que 

entendemos por “fenômenos de influência social”. Rodriguez (1989) reconhece que neste 

campo existem apenas esboços da teoria específica sobre formação de atitudes que não 

sejam teorias gerais de aprendizagem.  

Este fato aumenta a responsabilidade na abordagem desta problemática fundamental, 

não só para o estudante, mas para toda sociedade, que de alguma forma encontra-se 

envolvida desde muito cedo, quando surge a pergunta: o que vou ser na vida? E a 

universidade torna-se caminho quase natural nos dias de hoje por tudo que já foi dito a 

respeito. 

Um outro fator que influi na determinação da atitude é a percepção que o indivíduo 

tem das pressões sociais, sejam pessoas ou grupos de referência e influência. A questão 

chave, no entanto, é saber os motivos e os valores que servem de critério e de guia na 

escolha de determinada carreira universitária e as atitudes do estudante frente a essa 

escolha. O que nos leva às seguintes indagações: o que esperam os distintos 

sujeitos/estudantes e o que se propõem para alcançar as metas e objetivos propostos.  

A partir de que experiência singular torna-se possível explicar tais fatores ou 

motivos? Indaga-se, pois, pelos fatores e motivações que intervêm nas escolhas de carreira 

dos estudantes que demandam à universidade em busca da concretização de seu projeto de 

êxito na vida?  

Antes de nos atermos às atitudes dos diferentes grupos de jovens frente à 

universidade, consideramos de fundamental importância traçar algumas características, 

entre elas destacamos a fonte sociológica para compreender a situação e a realidade da 

universidade no contexto mais amplo de ultra-rápidas mudanças e transformações da 

sociedade atual. 
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3.1.8 Atitudes dos estudantes frente à universidade: a fonte sociológica 

Discute-se aqui os fatores e coordenadas sócio-históricas que possibilitam explicar a 

realidade atual da universidade e as atitudes dos estudantes frente à universidade o que 

faremos de forma sucinta, desde um passado recente que pode ajudar-nos a compreender, 

de um lado, a situação atual da universidade, sua missão, tensões e contradições e, de 

outro, explicar as atitudes dos estudantes frente à mesma. Tenta-se um esboço de 

explicação do contexto da formação universitária. A pretensão desta fonte sócio-histórica 

permite-nos contextualizar a temática da universidade e o tipo de necessidades que a 

sociedade delineia na universidade.  

Neste sentido, Michavila e Calvo (1998), ainda que desde uma perspectiva mais 

européia, proporcionam-nos uma visão sintética da evolução universitária, isto é, as 

tendências, perspectivas e impasses atuais da universidade frente às expectativas dos 

alunos, de um lado, e de outro, a pressão e exigências postas pelo mercado em vista da 

formação do futuro profissional. 

Segundo eles, até os anos 50, as universidades caracterizaram-se pela 

correspondência com algum dos modelos ou estilos de universidades descritos por Bricall 

(1997). Este autor destaca três modelos ou estilos: o estilo “napoleônico”, francamente 

voltado para a profissionalização; o estilo anglo-saxônico, que acentua o desenvolvimento 

pessoal do aluno para que este alcance a formação mais completa possível; e, por fim, o 

estilo de tradição alemã, conhecido como estilo humboldtiano, que se distingue pela 

assimilação precoce, no século XIX, da nova ciência experimental sustentando que as 

universidades devem organizar-se tendo como base à liberdade acadêmica, alimentada pela 

produção científico-acadêmica dos professores de forma desinteressada e autônoma. 

Na década de 60 e 70, como conseqüência do crescimento demográfico e da 

afinidade com uma política social preocupada com o agravamento da crise econômica e 

social, as universidades tiveram um extraordinário crescimento e expansão a nível 

mundial. 

Na década de 80, a universidade passa a ser cobrada sob a ótica neoliberal na 

perspectiva de sua maior inserção e submissão aos critérios e demandas do mercado. 

Questões chaves passam a ser a forma de sustentação e de financiamento da universidade 
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no contexto das políticas neoliberais que passam a ser hegemônicas, em que os Estados 

passam a eximir-se da responsabilidade pela sustentação das instituições universitárias e 

que na América latina, passam por drástico processo de privatização.72  

No Brasil duas novas questões foram respectivamente temas de debates: a qualidade 

(termo polissêmico e controverso) e a avaliação.73 

Na década de 1990, continua-se à procura de novas fórmulas de relação entre o poder 

político e econômico, sendo este tomada de Marx e Engels, na famosa expressão: “em 

última instância”e, o acadêmico, com crescente ingerência do primeiro sobre este. Ao 

mesmo tempo em se cortam recursos, investimentos e financiamentos à universidade, de 

outro, aumentam exponencialmente o número de alunos e as demandas sociais, não só por 

mais, mas, sobretudo, por melhor ensino e educação. Debate este contaminado pela 

“qualidade total”, jargão empresarial74.  

Podemos observar basicamente duas tendências, ainda que haja uma manifestamente 

hegemônica, aquela orientada para a profissionalização em conformidade com os critérios 

que regem o mercado, (sem deixar de nos referir à dimensão ética e às atitudes), isto é, 

referimo-nos ao papel que os estudantes desempenham em tudo isto e o papel e função dos 

professores75.  

Sobre a qualificação para o mundo profissional incidem as maiores preocupações da 

sociedade e dos estudantes pelo fato de que o aumento da taxa e do nível de escolarização 

não ter correspondido a uma redução proporcional da taxa de desemprego. Neste sentido, 

indaga-se pela responsabilidade que cabe à universidade e, sobre o que se deve atribuir 

                                                 
72 O processo de privatização é analisado no item: breve caracterização do ensino superior brasileiro, quando 
explicamos o modo como ocorreu tal expansão e, sobretudo enfatizamos as políticas neoliberais que promoveram tal 
processo. Darcy Ribeiro (1997), em sua obra autobiográfica, Confissões, classifica a história da universidade brasileira 
como tacanha e irresponsável. Tacanha por ter sido extremamente lenta, modesta e elitista, e, irresponsável, por ter 
adotado o modelo europeu sem atender ao necessário padrão de qualidade daquelas.  
73 A questão da avaliação institucional do ensino superior brasileiro, teve recente regulamentação através da Lei nº 10.861 
que cria o Sistema Nacional de Avaliação das Instituições de Ensino Superior no Brasil, SINAES, cujo processo é 
coordenado pela Comissão Nacional de Avaliação – CONAES, e pelas Comissões Próprias de Avaliação internas 
(CPAs), responsáveis pela auto-avaliação. Também se deve registrar que está em discussão um novo Projeto de Reforma 
da Universidade Brasileira, que na ótica de muitos críticos, aprofunda a submissão da universidade aos ditames do 
mercado, transformando o ensino superior numa mercadoria, expressa por “mercadorização”do ensino e da educação. 
Ensino e educação passam a ser uma mercadoria que se compra e vende, um bem de consumo individual, deixando de ser 
um bem público e direito inalienável do sujeito. O que nos dá a dimensão e o rumo em que andam as coisas neste campo. 
74 Ver a respeito desta temática, a opinião e análise de Marilena Chauí (1999, 2001): universidade “funcional, 
operativa e de resultados”, apud Trindade (1999).  
75 O papel dos professores e valores particularistas é objeto de análise em outra parte deste trabalho. 
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nesta discussão à sociedade, à classe política, ao mercado e aos empresários, pelo desajuste 

entre oferta e procura, tendo em vista a capacitação profissional superior? Pela falta de 

correspondência entre o diploma e as oportunidades de trabalho e de valorização 

profissional que tal expansão e desajuste gerou? 

Comumente costuma-se culpar a universidade por tais desajustes que acabam em 

frustrações por impedirem aos estudantes um posto de trabalho dignamente remunerado. 

Com efeito, são poucos aqueles que orientam as críticas para o setor empresarial que 

muitas vezes recusa dar uma formação complementar aos seus trabalhadores e por não 

valorizar o critério qualificação, ou para outras instâncias da sociedade e do mercado que 

se beneficiam com cidadãos melhor preparados. 

E para agravar ainda mais este cenário, deve-se considerar que, de acordo com 

estimativas, mais da metade das profissões que estarão em vigor dentro de vinte e cinco 

anos, são ainda desconhecidas.  

Contudo, o esforço havido por parte das instituições no sentido de buscar uma maior 

adaptação às novas exigências do mundo laboral, não foi no campo das carreiras clássicas, 

e muito menos nos objetivos e da filosofia educativa, mas mais via criação de novas 

titulações, aprofundando os laços de dependência e submissão às novas regras do mercado 

global. 

No Brasil, por exemplo, formam-se, anualmente, mais de um milhão de 

universitários e a maioria não encontra oportunidade de trabalho dignamente valorizado. 

Estamos, portanto, diante de um quadro complexo, de incertezas e de falta de perspectivas 

de futuro do sujeito. 

Como se depreende estamos diante de uma temática extremamente complexa e de 

múltiplas interfaces. Neste cenário, pergunta-se, que expectativas e atitudes poderão ter os 

jovens que chegam em número crescente à universidade, em busca da consecução de seu 

projeto de vida? 

Que projeto de vida lhes cabe aspirar para além da ditadura do consumismo e do 

individualismo da sociedade atual? E a universidade, por sua vez, tem um projeto, uma 

filosofia educativa, capaz de responder às novas expectativas, ideais e valores dos alunos? 
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E os estudantes, o que se propõem, que atitudes têm e pretendem assumir em vista de sua 

formação acadêmica e de seu futuro profissional? 

Isto nos remte a indagar: qual o tipo de necessidades que a sociedade delineia na 

universidade? São basicamente duas as tendências a esse respeito, e ainda que haja uma 

manifestamente hegemônica, ou seja, a orientação para a profissionalização em 

conformidade com os critérios que regem o mercado, - sem deixar de me referir àquela 

outra – de caráter ético – que lhe serve de contraponto.  

Neste cenário, impõe-se uma breve reflexão acerca do papel que os estudantes 

desempenham em tudo isso, ou seja, que atitudes têm frente à universidade, frente à sua 

formação e que estas podem ser de três tipos: atitude de paciente, de cliente e de estudantes 

ou sujeitos.  

Para responder a tal interrogação, talvez devêssemos recorrer a Tedesco (1995) 

quando propõe um “novo pacto educativo”envolvendo os protagonistas: professores, 

alunos, a sociedade e os empresários respondendo pelo mundo laboral. Tal pacto será 

suficiente? Não estaríamos precisando de um novo “pacto social” mais alargado e 

minimamente acordado, em vista do esgotamento ou colapso do sistema de ensino e da 

crise cíclica do capitalismo, da cultura e da própria civilização ocidental? 

Morin (2000) procura sintetiza o papel da Universidade da seguinte forma: “adaptar-

se à modernidade científica e integrá-la; responder às necessidades fundamentais de 

formação, mas também, e, sobretudo, fornecer um ensino meta-profissional, meta-técnico, 

isto é, uma cultura” (p.82). Ou seja, ajudar os cidadãos a viverem seu destino. 

Assim postas as coisas, podemos advertir que efetivamente a preparação para o 

mundo do trabalho esconde e ofusca em grande parte quaisquer outras funções que a 

Universidade possa ter. Vara Coomonte (1986) insiste que o problema maior e nunca 

satisfatoriamente resolvido é a falta de uma filosofia educativa claramente definida, 

delineada e posta em prática, que contemple a formação de valores e atitudes76.  

                                                 
76 Para tanto defende não bata apenas um novo pacto educativo mas a “educação do educador”. Reconhecer 
que os contrastes da sociedade brasileira são gritantes e, só serão minimizados por meio de maior valorização 
e investimentos na área educacional. As argumentações são de fundo e de âmbito sociológico, portanto, 
“científicas”. O que inplica revelar e desvelar, a trama estrutural do sistema educativo, coisa que não agrada 
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Para Vara Coomonte, primeira aproximação ao tema em debate, deve ser filosófica, 

ou a partir da filosofia, tratando de esclarecer os princípios que orientarão a prática escolar 

e universitária, porque tudo depende do fim que se queira atingir. Qual o melhor caminho? 

Isto depende de onde alguém queira chegar. Sem princípios orientadores, há um simples 

ativismo. E poderíamos acrescentar, sem o desenvolvimento de valores e atitudes 

ancorados em princípios da ética, a educação, e ao cabo, a vida, perde sentido e o rumo. 

Bloom (1989) tem denunciado a pressão do mercado, mais do que uma necessidade 

social, indagando se existe algo mais importante do que conseguir uma carreira e um 

título? Pergunta-se, no atual contexto, a Universidade pode ter outra finalidade para além 

da profissionalização? E arremata, com uma fina ironia: acaso não será o profissionalismo 

o único objetivo do ensino superior? 

Garcia Gual (1990) levanta a suspeita de que as reformas universitárias ao longo 

destes anos não parecem ter outro objetivo senão adaptar a Universidade às exigências da 

sociedade e do mercado excluindo tudo aquilo que exceda essa imposição. As 

universidades deixaram de se interessar pela “educação”dos seus estudantes. O que 

interessa é a tecnologia, não a consciência crítica; a preparação para um ofício, não o rigor 

científico, a competência tecnológica, o talento intelectual. A Universidade em síntese 

deveria constituir-se em centro de uma excelente educação e de uma ética humanística que, 

todavia, está em franca queda. 

É mister reconhecer que a instituição universitária perdeu relevância, devido a maior 

pressão de outras instâncias sociais, mais concretamente dos meios de comunicação, que a 

relegaram para um segundo ou terceiro plano do ponto de vista da configuração de uma 

opinião e identidade. Nos últimos anos observa-se uma volta no sentido da recuperação da 

função de formação da universidade ante todo tipo de pressão do mercado que eclipsa 

outras funções da universidade. 

De qualquer modo, é óbvio que estamos a delinear uma questão de valores: dos 

valores que a Universidade quer dar a si própria, se é que, todavia a quer. Até que ponto a 

                                                                                                                                                    
muito aos políticos. Em suma, é preciso considerar a peculiar dinâmica de conjunção de variáveis que 
intervem no processo educativo. 
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universidade é puramente mimética daqueles que se regem pela sociedade no seu conjunto 

ou, de algum modo, mantém determinados sinais de identidade próprios. 

O certo é que esta questão não demanda uma resposta fácil pelo menos por duas 

razões: em primeiro lugar, devido ao pluralismo que ao mesmo tempo em que pressupõe a 

riqueza da diversidade coloca a exigência da negociação e da busca do consenso ou do 

pacto (educativo e social) proposto por (Tedesco 1995), que afaste qualquer tentação de 

imposição ou manipulação, e, em segundo lugar, reconhecer a carência de referentes que 

incapacitam o indivíduo na pós-modernidade de “reconstruir” seu próprio sistema de 

valores.  

Tal realidade foi vista com clareza por Karr e Kemmis (1988; Kemmis, 1988), 

sustentando que em educação impõe-se um ressurgimento do debate da questão dos valores 

e da ética. Bolívar (1995) sustenta que é possível alcançar, a partir do pluralismo, um 

referente moral comum, intersubjetivo, e compartilhado. Dessa forma, reclama-se para a 

universidade a recuperação de sua função formadora. 

A própria universidade se sente amordaçada e tende a um papel de neutralidade, pelo 

medo do dogmatismo e da pressão neoliberal que erigiu o mercado como valor supremo. O 

que explica a preocupação de Karr e Kemmis defendendo a recuperação do papel e da 

função formadora da universidade, enfim, o ressurgimento do debate dos valores e atitudes 

no contexto educativo da universidade e de seu projeto educativo.  

Júlia Varela (1991) vê no novo movimento estudantil, o objetivo de se situar no 

mercado, a partir de uma posição de privilégio que não é alheia aos próprios jovens. A 

juventude vê com expectativa e incerteza o futuro, o que, em parte explica a ânsia de 

aproveitar o presente, já que o futuro é incerto. Daí a questão recorrente desde Ortega Y 

Gasset (1972): o que o jovem precisa saber para viver uma vida plena? Este autor alertavas 

em seu tempo, década de 1920, que a Universidade representava um privilégio 

injustificável. 

A atitudes dos estudantes frente à universidade; 

Voltemos à questão das relações dos estudantes com a universidade. Parece claro, diz 

Trilho (2000) que a Universidade não pode ser somente uma eventualidade da necessidade 
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social, puramente mimética na sua arquitetura moral, não podendo tão pouco se encerrar 

numa torre de marfim. Deve, ao contrário, servir à sociedade, mas isto não significa 

submeter-se às exigências imediatas e freqüentemente circunstanciais da classe política ou 

empresarial, por mais legitimidade que ambos tenham para delinear suas necessidades.  

Alain Touraine (1996), na sua intervenção na jornada sobre “A Universidade e o seu 

futuro”em Santiago de Compostela, em abril de 1996, aventou a possibilidade da 

Universidade exercer um papel de mediadora entre o sistema econômico e o sistema social, 

sempre que a religião e a política fossem superadas pelo capitalismo financeiro, por sinal, 

muito mais cruel do que o capitalismo industrial. Com efeito, se este sugava o corpo, 

aquele suga, explora a própria alma, afimou Touraine. 

Para Touraine, caberia à Universidade o papel de ser uma voz discrepante, que 

através de um discurso científico e crítico servisse de contraponto ao poder econômico, na 

medida em que este, sem outros canais de mediação leva facilmente ao autoritarismo e ao 

dilema: produzir, consusmir e lucrar ou morrer.  

Na visão de Bloom (1989), não é a sociedade massificada e manipulada pelos 

políticos que deve orientar a instituição universitária. A Universidade deve manter sua 

autonomia face às pressões do meio. Tão pouco deve ajustar-se aos requerimentos que a 

sociedade lhe impõe como sendo a sua única aspiração. Deve, isto sim, manter sua tensão 

cultural, crítica e moral. 

Na visão de García Gual, a Universidade é algo mais que um centro de preparação 

para futuros empregos, assim como é bem mais que uma máquina de produzir títulos, 

diplomas, transmissão de informações e conteúdos. Como consciência crítica necessita de 

certo distanciamento para uma visão mais alargada de seu entorno. 

Trillo (org.) (2000) e outros, defende que os “valores que se impõem na educação 

correspondem aos mais rançosos critérios meritocráticos de rendimento acadêmico, de 

acordo com um delineamento empresarial nitidamente liberal, interessado na efetividade e 

na eficiência em nível de consecução do produto e com manifesto desprezo pelos 

processos seguidos este” (p.236). Contexto este, no qual a discussão do tema das atitudes 
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no ensino superior aparece como algo simplesmente angelical por oposição à voracidade 

do mercado. 

Postas as coisas deste modo, suponho que tenha ficado claro que, ao encarar o tema 

das atitudes e situando-o no contexto de uma cultura de grupo que se definiria pelos 

valores que a Universidade queria dar a si própria, caracteriza um problema de socialização 

especialmente conflituoso.  

Devo destacar, outrossim, que o assunto aqui exposto é crucial para nosso tema de 

estudo das atitudes e sua relação com a função e missão da universidade: podem os valores 

ser transmitidos, e no caso, aqui, pela ou na universidade? Caso positivo, aumenta 

sobremodo o compromisso dos agentes socializadores, os professores, neste sentido. 

Surge-me então a seguinte pergunta: tem cabimento esperar pela existência de um 

estilo coletivo de pensar, sentir e atuar que se possa considerar como próprio da 

universidade ou dos universitários? 

A questão básica e fundamental, me parece consiste em explicar no que consiste e 

como deve realizar-se a preparação dos indivíduos, das novas gerações tendo em vista, por 

um lado, sua futura incorporação no mundo do trabalho, no que são exemplares os estudos, 

entre outros autores, Fernández Enguita (1990); Lerena, (1980) e, por outro lado, a sua 

formação como cidadãos, e isto implica recolocar a discussão dos propósitos e da filosofia 

educativa a ser posta em prática na Universidade. 

Neste sentido, é orientadora a colocação feita por Pérez Gómez (1992, p. 19), quando 

diz que, “não só, nem principalmente, conhecimentos, ideais, destrezas e capacidades 

formais que a universidade deve propiciar, mas acima de tudo proporciona a formação de 

disposições, atitudes, interesses e pautas de comportamento”.  

Gómez (1992) sublinha a importância desta percepção tendo em vista subtrair à 

influência de outros agentes de socialização como os meios de comunicação social, cujos 

interesses, mais ou menos legítimos, se orientam noutras direções, seduzindo o indivíduo a 

adoção de valores e atitudes consumistas e individualistas, mais do que da reflexão e da 

postura crítica. 
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Neste sentido defende “o conhecimento público como ferramenta inestimável de 

análise, possibilitando a cada aluno oportunidade para questionar e expressar suas opiniões 

e percepções, seus interesses e suas “atitudes condicionadas”, assim como as pautas de 

conduta induzidas pelo contexto dos seus intercâmbios e das suas relações sociais” (p. 31).  

De forma semelhante, Gimeno (1988: 84) condena a “pressão eficientista em 

educação”, numa fase econômica menos expansiva que estimula os reflexos conservadores 

da sociedade e dos responsáveis políticos, reduzindo-se o otimismo próprio das fases de 

crescimento acelerado.  

A nós parece que algumas perguntas deveriam também ser dirigidas à Universidade, 

à sua comunidade acadêmica (diretores, professores, alunos e funcionários), tendo em vista 

efetiva participação na definição do projeto formativo, e o nível de formalização dos seus 

compromissos educativos e sociais, se é que os tem. Questões essas que passamos a 

discutir. 

3.1.9 A Universidade conta com algum projeto educativo? 

Em primeiro lugar, há que situar devidamente a problemática de todo projeto 

educativo o que é bem mais do que saber se existe ou não um documento formal com esse 

nome. Um projeto educativo deve ser entendido como sendo a expressão de uma “cultura 

escolar”, entendendo-se como tal: “o conjunto de crenças, ou supostos básicos 

(freqüentemente inconscientes), teorias implícitas, etc., acerca das pessoas, da educação, da 

práxis educativa, ou do modo de resolver os problemas, de trabalhar e de se relacionar no 

interior da instituição escolar” (González, 1992. p. 76).  

O projeto educativo, com efeito, tem a ver com: compromisso educativo da 

instituição universitária, com a cultura que não pode estar adstrita a aspectos acadêmicos, à 

formalidades, com conjunto de crenças, com concepção de pessoa, de educação, com 

relações, valores e atitudes. Implica, enfim, rediscutir a natureza, função e missão da 

Instituição. Implica em explicitar de onde se está, para onde se quer ir e quais são os 

valores, princípios educativos, atitudes, visão de mundo, que se quer promover.  

No projeto educativo importa buscar visão compartilhada, busca de uma visão 

comum, que não é mesmo que visão uniforme, de onde se está, para onde se quer ir, quais 
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são as concepções, os valores e princípios educativos que se quer desenvolver. Segundo 

González, é isto e não outra coisa que devemos entender por projeto educativo. 

Para definir, estabelecer e legitimar tal projeto educativo, como propõe Gómez 

(1992), este deve refletir e resultar de um diálogo criador, do envolvimento e participação 

efetiva de toda comunidade acadêmica (professores, alunos, técnico-administrativos, 

administração superior, e representantes da comunidade externa, ou dos Conselhos Sociais, 

proposta na nova Reforma Universitária, em discussão no Brasil), tendo em vista sua 

legitimidade, democracia e “compromisso social”da Instituição. 

Naturalmente, não basta ter ou não ter um projeto educativo formal ou formalizado, o 

que interessa perguntar é pela cultura a esse respeito, o que requer um exercício de 

introspecção que nos permite explicitar, como professor universitário e membro integrante 

da Comissão Própria de Avaliação Universitária da URI, (CPA), a forma como concebo as 

atitudes, pois disso dependerá o modo de as valorizar. O que não é mero diletantismo, mas 

sim a necessidade de assumir uma posição sobre a temática que envolve as atitudes, como 

professor, e a atitude dos estudantes frente à universidade. 

3.1.10 As atitudes dos jovens frente à Universidade 

A discussão e análise das atitudes dos jovens ante a Universidade, implica situar a 

temática no contexto de sociedade em que vivemos neste início de novo milênio. Uma das 

marcas dessa época é, a juízo de Gentili (2000), o “desencanto” que toma conta dos jovens. 

Não obstante, embora esta era de “desencanto”está longe de ser o fim da história, “os 

anseios de mudança, a proclamação esperançosa de utopias e a militância por causas justas 

não parece ser uma característica generalizada dos novos tempos” (p. 48).  

Para complicar ainda mais as coisas, o ceticismo parece colonizar a vida dos jovens. 

Para Gentili, esta foi uma era em que as rebeliões juvenis pareciam ser o prenúncio de 

revoltas que, para alguns, nos conduziriam a uma sombria decadência moral. 

A crise das utopias encontra na população juvenil sua expressão mais perversa. O 

destino do homem feliz não é mais a emancipação da sociedade. De Marcuse já ninguém 

se lembra. Ganhar dinheiro aspirar aos midiáticos sonhos de consumo ou deixar-se 

hipnotizar por uma estética anoréxica parece mais tentador que aspirar ao futuro.  
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Se a “ameaça juvenil”dos anos setenta se sustentava em uma crítica radical ao 

passado e numa vigorosa aposta no futuro, a anomia jovem do presente parece estabelecer 

suas raízes no esquecimento e na indiferença com o futuro. Esse desencanto contagiou, 

como não poderia deixar de ser, o campo educativo. De uma forma ou de outra, ninguém 

está satisfeito com o que acontece na escola e na universidade. 

Discutir esta temática e relação significa inicialmente perguntar: quais são as atitudes 

“próprias do universitário”? Esta pergunta geral se desdobra noutras duas: quais são os 

objetos suscetíveis de provocar uma atitude? E quais são as crenças que os estudantes 

desenvolvem a esse respeito? Um olhar para a sociedade na qual o jovem deverá integrar-

se leva muitos deles a pensar que, para serem bem sucedidos, o melhor é procurar um par 

rico ou confiar na sorte dos jogos de azar. 

Na lente de Trillo (2000) podemos classificar os estudantes em duas categorias de 

atitudes: uma atitude individualista e uma atitude de cooperação. A primeira atitude, a 

individualista, é de quem assume e incorpora modelos e valores da competição colocados 

como referentes pelo mercado e por larga medida pela sociedade, e conseqüentemente é 

uma atitude egoísta em relação ao seu papel de estudante, no trabalho e quanto a 

informações que considera privilegiada e da qual possa se beneficiar.  

A segunda atitude de cooperação, postura de quem se sente solidário para com os 

companheiros na jornada de estudos e de convivência.  

3.1.11 Atitude frente a carreira e a qualificação profissional 

No que concerne a podemos destacar três dimensões bipolares que permitem 

identificar suas crenças. Em primeiro lugar, aquilo que determinou freqüentar uma carreira 

e não outra e, neste sentido, encontramos os “vocacionados”, e aqueles que freqüentam 

cursos/carreiras que não eram da sua plena preferência, ou mesmo que se localizam em 

carreiras que não queriam, mas por falta de outras opções ou condições. 

As crenças a cerca da carreira polarizam-se entre: algo que faço porque quero e 

porque gosto, ou algo que faço porque quero e porque gosto, ou algo que faço porque as 

circunstâncias a isso me obrigaram e que não me agrada (ainda que possa vir a gostar). 



 

 435

Aqui aparece a crueldade de um sistema que através das provas do Vestibular, ou 

outra forma de processo seletivo, em si mesmas questionáveis tendo em consideração o 

tipo de conteúdos que valorizam se destina fundamentalmente a selecionar ou classificar os 

estudantes com objetivo de poder distribui-los pelas diversas carreiras segundo 

determinado critério. 

No Brasil, esta é uma situação muito presente, na medida mesma em que faltam 

vagas em carreiras mais valorizadas social e profissionalmente, seja em instituições 

particulares ou públicas. Para ilustrar trazemos como informação que, em média, nas 

públicas, de cada 100 candidatos, somente 10 se classificam; sobram portanto 90 que, ou 

não estudam ou os que podem financeiramente, tentam a sorte em algum curso/carreira de 

instituição particular, pagando o preço correspondente à valorização da carreira. 

Outra questão importante refere-se ao conhecimento ou informações que os 

estudantes tinham da Universidade e das carreiras antes de se submeter ao processo 

seletivo. Registra-se também a bipolarização entre os que sabem o que querem e/ou 

podem, e aqueles que não sabem porque estão onde estão e que,  acabam fazendo sem 

convicção determinado curso inclusive com grande risco de frustração durante o curso ou 

após, por desajuste entre o que gostariam de fazer e o que acabaram fazendo, ou deixando 

de fazer. 

Não é desprezível a importância de um devido acompanhamento e orientação a nível 

de Ensino Médio, de um serviço chamado de Orientação vocacional e profissional, 

buscando uma maior integração e aproximação Universidade x escola secundária. 

A terceira dimensão tem a ver com a projeção social da própria qualificação e com o 

código deontológico da profissão eleita. Ambos os critérios podem estar presentes ou 

ausentes para o aluno em formação. Neste caso, as crenças bipolarizam-se entre aqueles 

que creditam que a sua formação universitária é somente um meio para alcançar um fim 

particular, o seu, no intuito de conseguir uma boa posição no mercado de trabalho e obter o 

êxito econômico e social rapidamente, sem fazer caso dos códigos ético-morais, pré-

julgados obsoletos.  
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Há também aqueles que acreditam que a sua formação é algo que também compete à 

sociedade de referência (profissional e geral), uma vez que sua profissão é tida como um 

fim em si mesma com uma clara projeção de serviço social, porque é necessário, além 

disso, corresponder às exigências de uma imagem corporativa, ou se preferir, de um 

estatuto de legitimação científica e psicossocial, contribuindo para mantê-lo e inclusive 

melhora-lo, como forma de contribuir no investimento feito.  

As atitudes que podem derivar de situações tão díspares são também numerosas, 

todavia, num esforço de síntese, é possível resumi-las em três: uma atitude de 

compromisso, de cessão ou acomodação e de cinismo. A atitude de compromisso com um 

projeto pessoal de aprendizagem a serviço de um projeto pessoal de profissão, sendo um 

estudante ativo, inclusive para criticar as condições e a qualidade da formação que recebe; 

o que caracteriza uma atitude consciente e exigente. Uma atitude de acomodação 

atribuindo as responsabilidades aos demais, tornando-se um estudante passivo e ausente. E, 

por últimos, temos a atitude de cinismo, de descrença ou de desprezo com relação às 

normas, regras e convenções. 

Finalmente, - no que diz respeito à Universidade no seu conjunto, em que podemos 

observar distintas atitudes ou posturas, isto é, se a universidade é um lugar para onde se 

precisa ir por não ter outra alternativa para um estudante de 17 ou 18 anos, ou se esta 

representa uma nova oportunidade para aprender e ainda, se ela é uma experiência nova de 

vida, de desenvolvimento pessoal e de formação profissional que permitirá melhores 

condições de vida. 

Michavila e Calvo (1997) assinalam três tipos de atitudes nos estudantes: a) uma 

atitude de paciente, ou seja, de dependência e resignação ante a vida e à formação que lhe é 

ministrada. Uma atitude de cliente ou consumidor, que segundo os mesmos autores se 

identifica com o sujeito de direitos, isto é, de quem pagou e tem direito de escolher a 

música que deve ser tocada. O estudante hoje enquanto cliente exige um rendimento da sua 

inversão e atribui as possíveis falhas ou fracassos à própria instituição escolar, aos 

professores, à falta de condições, mas jamais admitirá falta de esforço, empenho e 

dedicação de sua parte.  
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b) Uma atitude “de estudante”; ou predisposição para assumir responsabilidades por 

parte do estudante relativamente à sua vida acadêmica. O que, a nosso ver, é uma visão 

muito restrita, na medida em que é na condição de estudante que este se mostra capaz de 

assumir compromissos com seu projeto pessoal de formação e com o futuro da profissão, 

ao mesmo tempo em que faz crítica ao conhecimento estabelecido e busca sua inserção na 

vida acadêmica e social. O pedagogo Paulo Freire considera o estudante como “sujeito” e 

não como objeto passivo que sofre a ação educativa. O estudante é, antes, alguém que 

participa ativa e criativamente, que discute, propõe, busca, indaga pela melhor solução. 

Alguém que tem atitudes “pró-ativas”. 

Perante este estado de coisas, o didático Felipe Trillo (2000) considera não fazer 

sentido falar em avaliação de atitudes na educação superior, pelo fato de não serem dadas 

garantias mínimas no sentido de uma avaliação contextualizada e democrática. Para ele a 

qualidade de uma instituição universitária está diretamente relacionada com a qualidade 

dos processos de aprendizagem que promove nos estudantes. 

Porém, a pergunta efetivamente relevante a ser feita aos estudantes é saber se eles 

acreditam que a Universidade deveria educa-los ou simplesmente informa-los? A propósito 

deve-se registrar que a maioria dos estudantes formados em 2003, declaram que a maior 

falha da universidade foi a de não tê-los preparado e ajudado a entender o mundo em que 

vivem.  

Garcia Gual (1991) observa uma certa “degradação”ou desmoralização da educação 

universitária e que esta residia fundamentalmente na falta de visão e de consideração de 

ordem ética e estética, na qual tem forte responsabilidade os professores, resistentes à 

mudança educativa, por preferirem o controle hierarquizado e a manipulação ao invés da 

emancipação e da formação de valores e atitudes nos estudantes, bem como, promover a 

auto-estima positiva, que, como temos dito anteriormente, é chave para o desenvolvimento 

e o êxito na vida. Portanto, valores e atitudes, motivação (de êxito), desenvolvimento da 

auto-estima positiva são componentes básicos e chave para uma vida mais saudável e feliz. 

Tem a universidade presente estas dimensões em seu planejamento, em seu Projeto 

Político Pedagógico, em sua missão e práxis educativa? Qual o lugar dos valores, da ética e 

da estética, da formação de atitudes na universidade? 
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Nós defendemos de pronto, uma universidade comprometida com as transformações 

em vista de uma sociedade e mundo com mais humanidade e solidariedade. Ou seriam 

estes interrogantes uma postura angelical, uma ingenuidade, um sem sentido, ante as forças 

do mercado globalizado e de capitalismo financeiro amplamente hegemônico? A questão é 

saber se em algum momento a Universidade se contrapôs à direção profissionalizante e 

mercantil que domina todas as instâncias educativas, ensinando na direção contrária a esse 

desvio? 

Nesta durelção, a denúncia de Ortega y Gasset (1992) foi contundente ao proclamar 

que a “Universidade habitual é um abuso puro e constitucional, porque é uma falsidade, 

uma mentira substancial. [...] Que não é possível acomodar-se à falsificação de si mesmo 

sem ter perdido o respeito por si próprio” (p. 49-49).  

Penso todavia que existe um potencial a ser explorado considerando a universidade 

na perspectiva do seu ”vir a ser” e do “dever ser”, ou seja, considerando-a um ente, um 

projeto em construção. A educação como o homem, são, na acepção de Freire (1992) entes 

por natureza incacabados, inconclusos. E como instituição social, a universidade está 

sempre tensionada e pressionada pelos interesses e conflitos da socieade em que está 

inserida, porém, tendo que optar em defersa de que valores irá lutar: da sociedade, do aluno 

ou do mercado. 

A Universidade, sem sombra de dúvida, constitui-se em espaço privilegiado de 

transmissão e aquisição de valores e atitudes, devendo, pela sua natureza, caracterizar-se 

como uma instituição aberta, espaço de gestação de experiências e de possibilidades de 

promoção e cultivo do saber, de novas idéias; enfim, educar em valores e atitudes. Neste 

sentido ela é mais do que uma máquina de dispensar títulos como muitos a querem reduzir. 

Ao contrário, deve cultivar a sempiterna consciência crítica de si e da sociedade, mantendo 

sua tensão cultural, crítica e moral.  

3.1.12 O valor do diploma universitário e o projeto de êxito na vida dos 

acadêmicos 

Para Bourdieu o diploma tem um sentido e autonomia relativa em relação ao seu 

portador, para as distintas categorias ou grupos sociais. A nós interessa conhecer as 

expectativas dos acadêmicos com relação ao diploma, se é visto como instrumento para 
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ganhar mais dinheiro, alcançar fama e sucesso, ter mais, ou, como explico aqui um meio de 

realização pessoal, social e profissional. os fatores que influem, definem e/ou determinam 

o valor do diploma, procuro responder a pergunta se o diploma ainda é garantia de êxito na 

vida ou não. 

Nas palavras do autor, 

Com o diploma, essa certidão de competência cultural que confere ao seu 
portador um valor convencional, constante e juridicamente garantido no 
que diz respeito à cultura, a alquimia social produz uma forma de capital 
cultural que tem uma autonomia relativa em relação ao seu portador e, 
até mesmo em relação ao capital cultural que ele possui, efetivamente em 
um dado momento histórico (p. 78). 

Ao conferir ao capital cultural possuído por determinado agente um reconhecimento 

institucional, o certificado escolar permite a comparação entre os diplomados e, até 

mesmo, sua “permuta” (substituindo-os uns pelos outros na sucessão); assim como permite 

estabelecer taxas de convertibilidade entre o capital cultural e o capital econômico, 

garantindo o valor em dinheiro de determinado capital escolar. 

O investimento escolar, segundo Bourdieu, só tem sentido se um mínimo de 

reversibilidade da conversão que ele implica for objetivamente garantido. Os benefícios 

materiais e simbólicos do certificado escolar, dependem também de sua raridade. Não se 

pode ignorar, que as estratégias de reconversão (do capital econômico em capital cultural), 

são comandadas pelas transformações da estrutura das oportunidades de lucro asseguradas 

pelas diferentes espécies de capital. 

A apropriação do capital cultural objetivado, depende principalmente, do capital 

incorporado pelo conjunto da família, o que evidencia, para Bourdieu, que a transmissão 

do capital cultural é a forma mais dissimulada da transmissão hereditária do capital.social 

ou econômico.  

Max Weber, chamou atenção para a “rigidez”de uma ordem social que autoriza as 

classes sociais mais favorecidas a monopolizar a utilização da instituição escolar, detendo 

o monopólio da manipulação dos bens culturais. Tal assertiva reforça nossa hipótese de 

que a carreira de cada um, as oportunidades e, mais, as condições e as chances de êxito na 



 

 440

vida estão enraizadas na estrutura sócio-econômica e nos valores dominantes da cultura de 

determinado contexto histórico. 

Ao atribuir aos indivíduos esperanças de vida escolar estritamente dimensionadas 

pela sua posição na hierarquia social, e operando uma seleção que – sob a aparência da 

eqüidade formal – (ao tratar de forma igual os desiguais) – a instituição escolar sanciona e 

consagra as desigualdades reais. A escola contribui assim a perpetuar as desigualdades, ao 

mesmo tempo em que as legitima via títulos e diplomas.  

Conferindo uma sanção que se pretende neutra, e que é reconhecida socialmente 

como tal, as aptidões socialmente condicionadas tratados como desigualdade de “dons”ou 

de mérito, transforma as desigualdades de fato em desigualdades de direito e, as diferenças 

econômicas e sociais em “distinção” de qualidade, legitima-se, dessa forma, a transmissão 

da herança cultural. Neste sentido, a escola e a universidade exercem sua função 

mistificadora.  

Além de permitir à elite se justificar, de ser o que é, a “ideologia do dom”, chave do 

sistema escolar e do sistema social, contribui para encerrar os membros das classes 

desfavorecidas no destino que a sociedade lhes reservou, persuadindo-as de que eles 

devem seu destino social cada vez mais estreitamente ligado ao seu destino escolar à sua 

natureza individual e à sua falta de dons. 

O sucesso eventual, de alguns indivíduos apenas confirma a regra. O papel 

dissimulador da escola, faz crer que o sucesso é uma simples questão de empenho ou 

desempenho pessoal, de dons, portanto, mérito individual. Esta visão economicista deixa 

escapar, por definição, a alquimia propriamente social pela qual o capital econômico se 

transforma em capital simbólico. 

Infere-se, dessa forma, que o poder conferido por um diploma não é pessoal, mas 

coletivo, e a força de um diploma não se mede somente pela força de subversão de seus 

detentores, mas pelo capital social de que são providos objetivamente os distintos 

indivíduos ou grupos. 

A contradição patronal, – segundo explicam Bourdieu e Boltanski (1975) – ao 

conservar as vantagens que a titulação oferece à reprodução da classe dominante sem 
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deixar de controlar o acesso das outras classes aos poderes conferidos pelo diploma – 

encontra sua solução no desenvolvimento das instituições de ensino privado, do qual o 

Brasil é um exemplo singular. 

De outra parte o crescimento do número de diplomados e a obsolescência dos 

mecanismos mais antigos de promoção e, secundariamente, a desvalorização dos diplomas 

resultaram na diversificação do mercado escolar e no desenvolvimento de um aparelho 

escolar mais diretamente ajustado ao sistema econômico. 

Neste sentido, as instituições de ensino com fraca autonomia, criadas, financiadas ou 

controladas pelas empresas são elementos determinantes da luta entre as classes e frações 

de classe na definição do valor do diploma. Ao mesmo tempo, as frações dirigentes da 

classe dominante consideram o controle do valor do diploma e dos mecanismos de acesso 

ao mesmo um dos instrumentos apropriados para controlar o valor da força qualificada de 

trabalho. 

A superprodução de diplomas e a desvalorização que daí se segue tende a se tornar 

uma constante estrutural quando as oportunidades teoricamente iguais de obter diplomas 

são oferecidas a todos os filhos da burguesia, enquanto o acesso das outras classes aos 

diplomas cresce também em números absolutos. 

Nesta linha de análise a noção de capital cultural se impõe, em primeiro lugar, como 

uma hipótese indispensável para explicar a desigualdade dos resultados escolares dos 

estudantes procedentes de diferentes classes sociais. Deve-se salientar, contudo, que o 

sistema escolar não reproduz diretamente a economia familiar. Não se pode, portanto, 

falar, de uma reprodução simples ou ampliada utilizando a terminologia marxista. Para 

Althusser (1985), deve-se ter em conta que a educação reproduz as relações entre a 

reprodução social e a cultural, contribuindo o sistema educativo na reprodução da estrutura 

das relações de poder e das relações simbólicas entre as classes. 

O Relatório Delors para a Unesco (1998), revela que numa grande parte do mundo 

em desenvolvimento o ensino superior está em crise há cerca de dez anos. E que, o 

desemprego de diplomados e o êxodo de cérebros arruinaram a confiança depositada no 

ensino superior e nos diplomas.  
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Como possíveis alternativas à esta contradição vivida pelo sistema educativo de 

inadequação entre o número e o tipo de qualificação, a Unesco defende o reconhecimento 

das competências adquiridas através de novas formas de certificação, o que implica um 

reexame profundo da atual sistemática de certificação, afim de que sejam tidas em conta as 

competências adquiridas após a educação inicial. 

Reconhece, no entanto, que o diploma adquirido no fim da escolaridade constitui 

ainda, muitas vezes, a única via de acesso a empregos qualificados, e que os jovens não 

diplomados, não só se acham em situação de insucesso no plano pessoal como estão em 

situação de inferioridade perante o mercado de trabalho.  

Qauis são as verdadeiras causas e fatores da desvalorização dos títulos escolares? A 

resposta a esta questão pretendemos discutir a analisar, adiando, desde já que são de ordem 

estrutural, e, transcendem a dimensão pedagógica e administrativa. 

Estudo recente realizado por Márcio Pochmann, (2003) constatou um crescimento de 

116,9% dos gaúchos com diploma universitário empregados em sub-ocupações, o que ele 

atribui ao baixo crescimento da economia nos últimos 10 anos. Segundo ele, este dado 

traduz um claro sintoma do encolhimento da classe média.  

Isto deve-se, em parte, ao fato das camadas intermediárias da pirâmide social 

apostarem na educação como forma de ascensão social, mas que acabaram duramente 

afetadas por um fenômeno dos anos 90, que consistiu na transferência do capital do setor 

produtivo para o financeiro, estimulada pelos altos juros; fruto da dinâmica econômica. 

Se a industrialização, a partir dos anos 30, fez da classe média um segmento 

importante em termos econômicos, sociais e políticos, a estagnação faz do atual cenário 

uma imagem invertida do espelho dos anos 70. Se o diploma, por si só, já não basta, 

tampouco, as “certificações de competência pessoal”resolverão. O que, não nos autoriza a 

negar apriori, o valor, ainda que relativo dos diplomas. 
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Estudos do Ipea77, mostram que embora exista uma demanda de fato por maior 

qualificação, as exigências aumentaram muito acima do crescimento da modernização. 

Segundo Pochmann, quem vive o dia-a-dia do mercado já detecta alterações qualitativas. 

Para Lúcia Garcia, coordenadora da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) feita na 

Região Metropolitana de Porto Alegre, o fator escolaridade é usado como fator de corte na 

seleção. Como o Brasil tem mão-de-obra abundante e desqualificada, não é difícil que 

ocorra uma super-qualificação, ou seja, que os requisitos estejam além das reais 

necessidades da função, avalia a autora.  

A contrapartida para as crescentes exigências de qualificação é o aumento do ritmo 

da expansão da escolaridade da população economicamente ativa do país. Como a média 

educacional no Brasil é muito baixa, entre cinco e seis anos de estudo, o crescimento é uma 

tendência natural, o que importa, agora, é o ritmo.  

Para Gilberto Dimenstein, pensador e colunista da Folha de São Paulo (Internet: 

www.uol.com.br/folha/mês/maio02.htm, esta é a “era dos canudos”, termo popular do 

diploma. 

Na medida em que a educação adquire maior importância na vida das pessoas, 

ocorre, paradoxalmente uma desvalorização ou inflação dos diplomas - mais 

particularmente em certas áreas – fenômeno que têm diversas interfaces e fatores, os quais 

precisam ser melhor entendidos e explicitados.  

Não se trata, aqui, tampouco, de teorizar sobre a importância da educação em geral; 

isto é, se formação de generalistas ou especialistas, mas discutir o significado e 

importância do diploma no projeto de vida do indivíduo contemporâneo. Indaga-se: o que 

ele espera e pretende fazer do diploma? Ganhar dinheiro, ser rico, ter mais, ou ser mais, 

realizar-se como pessoa humana, fazer bem e ser feliz? 

As inovações no mundo do trabalho, passam a elevar o nível de escolarização e de 

qualificação dos indivíduos. Segundo dados do IBGE (2003), metade dos postos de 

trabalho com carteira assinada no Brasil é preenchida por profissionais que têm no mínimo 

                                                 
77 Estudo do IPEA, intitulado: Pelo fim das décadas perdidas: Educação e desenvolvimento sustentado no 
Brasil, de Ricardo Paes de Barros e Ricardo Henriques, constatou o que popularmente se chama de “retorno 
educação”–quanto o mercado remunera a mais o trabalhador- é diferente para cada nível educacional.  
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o ensino médio. Para os cargos mais altos: executivos, administradores, gerentes, etc., as 

exigências de escolarização e qualificação profissional estão aumentando. 

A qualificação para as funções de alta gerência e de diretoria requer dezessete anos 

de estudos; vale dizer, diploma universitário. O que se constitui num certo paradoxo, num 

país como o Brasil onde a média de estudos dos trabalhadores é de seis anos e meio, 

portanto, sem escolarização de Ensino Fundamental básico que é de oito anos. 

O processo de mudanças em curso no mundo, as inovações e avanço tecnológico no 

processo de produção, a Informática e as Comunicações em tempo real, a globalização e 

produção em escala, a competição global, passaram a exigir um novo perfil de trabalhador; 

com valorização dos trabalhadores cerebrais sobre os trabalhadores braçais, (work heads, 

versus work hands), o que evidencia maior exigência de escolarização e qualificação 

profissional num contexto econômico e social altamente competitivo e seletivo, isto é, a 

corrida por um diploma universitário torna-se cada vez mais uma condição necessária, 

porém, não suficiente. 

A indagação que se coloca cada vez com maior ênfase e freqüência, é, se vale a pena 

o investimento num diploma universitário, ante o quadro anteriormente descrito e no atual 

contexto de desemprego inclusive entre graduados e de inflação e desvalorização de 

diplomas? 

A análise da questão nos remete, portanto, a uma referência e, mais, uma análise do 

contexto, da estrutura social e econômica, na qual estão inseridos os indivíduos, os 

distintos grupos de alunos oriundos de distintas categorias sociais.  

Com efeito, as mudanças em curso no mundo das organizações e instituições 

atingiram até as profissões que há pouco tempo eram menos exigentes. Nas montadoras de 

automóveis, 10% dos operários estão cursando ou têm curso universitário. Em algumas 

fábricas, o índice chega a 15% de universitários. Essa, parece, ser uma tendência comum 

nos países mais desenvolvidos. 

Estudos do IBGE (2002) revelam aumento de desemprego entre os mais graduados, e 

titulados. A que se deve tal fenômeno? A inadequação entre número de diplomas e 

demandas do mercado ou a estagnação e falta de dinamismo econômico?  
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A nosso ver, esta realidade deve-se atribuir à dinâmica e à conjuntura atual de 

recessão e estagnação econômica e ao fato de que muita gente, com alta qualificação 

profissional estão à procura de “colocação ou re-colocação”profissional, porque, ao 

contrário dos menos qualificados, não aceitam qualquer posto de trabalho. São, portanto, 

muitos os fatores e variáveis intervenientes na questão. Pesquisa Mensal de Empregos 

(IBGE,2003), revela, que nas seis capitais pesquisadas a maior parcela dos inativos buscam 

maior qualificação profissional.  

Tudo indica que podemos concordar com o que disse Pierre Bourdieu, apud Philippe 

Perrenoud (2000:46): “o papel, o diploma, não representa nada por si só, fora de uma 

sociedade na qual é conferido e reconhecido legalmente”. 

O título acadêmico não pode ser considerado como um capital cultural em sentido 

estrito, senão como uma forma de capital social ou simbólico, um reconhecimento mais 

formal de competências.  

A valorização e os investimentos que as distintas classes fazem da educação obedece 

ao critério de importância e necessidade que esta tem ou representa para sua manutenção e 

consolidação na estrutura social. Assim, as frações de classe mais ricas em capital cultural 

estão dispostas a investir preferentemente na educação de seus filhos e em práticas 

culturais para manter e consolidar-se como classe, enquanto, as frações mais ricas em 

capital econômico priorizam investimentos econômicos. 

O mesmo ocorre com os membros de profissões liberais, médicos, dentistas, 

advogados, que investem na educação dos filhos, mas ao mesmo tempo investem também 

em bens de consumo e estilos de vida burguesa que simbolizam a posse de bens materiais e 

culturais e status social.  

Para o sociólogo francês, recentemente falecido, Pierre Bourdieu (1986), “a diferença 

de capital social e familiar de origem leva a diferenças de posição universitária expressão 

escolar das diferenças de origem social, e isto inclusive no nível de aspirações. A 

disposição ou inclinação e as escolhas por determinada carreira, expressam as ambições e 

expectativas que são acessíveis aos indivíduos de certa origem social” (p. 119). 
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De acordo com Bourdieu, o  desconhecimento dos determinantes sociais da carreira 

escolar, e por conseguinte, da trajetória social que esta contribui a determinar, 

Confere à titulação um valor de direito natural e faz da escola uma das instâncias 

fundamentais para a manutenção da ordem social, do status quo. 

Fato este também denunciado por Perrenoud (2000) 

Desde o momento em que os saberes e os diplomas tornaram-se questões em escala 

de gerações inteiras, pareceu anormal e injusto que alguns fracassassem enquanto outros 

tivessem êxito, e mais, que essa desigualdade de chances estivesse fortemente ligada ao 

fato de pertencer a uma classe social, a um grupo étnico ou a uma região (p. 30). 

Parece claro, que não se pode ignorar, a relação: diploma com a origem social e 

familiar do indivíduo, o que é o mesmo que reconhecer a origem de classe social do 

sujeito, do portador do mesmo. A desigualdade entre as classes sociais reconstitui-se em 

um nível superior, legitimada e confirmada pelo título, pelo diploma. A clivagem (social e 

cultural) principal não passa mais entre aqueles que entrem diretamente no mercado de 

trabalho e aqueles que seguem uma formação mais longa; ela se opera conforme o tipo de 

estudos pós-obrigatórios iniciados e, sobretudo, concluídos.  

Perrenoud explica como a reforma do ensino médio contribuiu para a desvalorização 

dos diplomas.Segundo ele, 

A reforma do ensino médio não apenas consolidou a estratificação social, como a 

legitimou, fazendo-a repousar sobre critérios aparentemente escolares e não mais 

abertamente sociais. Ela levou, assim, os membros dos diversos grupos sociais a 

interiorizar suas posições sociais respectivas e a assumi-las como uma conseqüência de seu 

mérito desigual (PERRENOUD 1982,p.34).  

A reforma do Ensino Médio, ao dar chances aparentemente iguais aos alunos, sem 

combater de modo eficaz os pesos sociológicos, tornou os próprios alunos responsáveis por 

seu fracasso ou sucesso. Transformou-se, em mérito pessoal o que devia ser tributado à 

origem, à classe social dos indivíduos. Transformou-se o indivíduo no sujeito do sucesso 

ou do fracasso, tese defendida pela meritocracia. 
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É sabido também que as qualificações iniciais que amparam títulos idênticos, não são 

iguais, nem permanentes e estáticos; ao contrário, evoluem e mudam no transcurso da 

existência. Os títulos, diplomas, portanto, não são definitivos. O valor do título depende de 

novas aprendizagens; flutua no mercado, isto é, está sujeito a interpretações, sendo 

avaliado constantemente.  

Para Souza Santos (1994), acabou a divisão educação versus trabalho; educação e 

trabalho passaram a ser concomitantes. A partir daí muda o conceito, o significado, a 

dimensão e a permanência do diploma. O título formal continuará em poder de seu titular, 

contudo, seu valor flutua no mercado de trabalho; sujeito à novas exigências e 

interpretações.  

O capital cultural, no entanto, não pode ser considerado como uma herança recebida 

de maneira tranqüila e passiva, algo definitivo. O próprio indivíduo deixou de ser uma 

massa plástica que se amolda ao ambiente, ao mercado. Ao contrário, ele constrói, de 

forma ativa seus esquemas de pensamento, o habitus, ou seu capital cultural, que no estado 

institucionalizado, se traduz nos títulos escolares. 

Na interpretação de Bourdieu, (1998), o capital cultural vai consolidando-se nos 

títulos e certificados escolares que, da mesma maneira que o dinheiro guarda relativa 

independência em relação ao portador do título. 

Na verdade, disse Oliven (1980), o processo de homogeneização cultural difundido 

por sociedades capitalistas é aceito diferentemente pelas diversas classes sociais, já que os 

membros destes têm posições bastante diferentes nas relações de produção e também 

participam de modo heterogêneo em seus benefícios sociais, econômicos e políticos. 

Para compreender melhor a relação e a importância que os títulos escolares 

conferem aos distintos portadores, oriundos de diferentes categorias ou classes sociais nos 

reportar a distinção feita por Bourdieu entre “capital cultural e de capital social”. O capital 

cultural incorporado é um tempo de investimento pessoal, tal como um bronzeado, ou 

adquirir uma “performance”física; b) no “estado objetivado”, se apresenta sob a forma de 

bens culturais: livros, quadros, objetos de arte, etc. e, c) no estado institucionalizado 
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consolida-se nos títulos e certificados escolares que, da mesma maneira, como o dinheiro, 

guardam relativa independência em relação ao portador do título. 

Enquanto, capital social, significa, “o conjunto de recursos (atuais ou potenciais) 

que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos 

institucionalizadas, em que os agentes se reconhecem como pares ou como vinculados a 

determinado(s) grupo(s),” (Op. cit. 1998, p.10). O volume do capital social que um agente 

individual possui depende da extensão da rede de relações que pode ou consegue mobilizar 

e do volume do capital (econômico, cultural ou simbólico), que é de posse de cada um 

daqueles a quem está ligado. O Capital social, por si só não garante nada fora do contexto 

de uma sociedade.  

Depreende-se dessa forma que as instituições educativas, e a universidade, em 

particular, não exercem somente funções de reprodução da força qualificada de trabalho, 

ou de “reprodução técnica”, mas, têm, funções de reprodução da posição dos agentes e de 

seu grupo na estrutura social, exercendo a função de reprodução social, - posição que é 

relativamente independente da capacidade propriamente técnica. O que corresponde dizer 

que o sistema de ensino depende menos diretamente das exigências do sistema de 

produção do que das exigências da reprodução do grupo familiar. 

Segundo Imbernón (org.), (2000), o nível de titulação alcançado por alguém é hoje a 

medida mais universalmente utilizada para valorizar as pessoas no momento de sua 

incorporação no mercado de trabalho e para determinar o tipo de emprego em que pode 

inserir-se o indivíduo. Talvez resida aí o charme pelos títulos escolares  

A posse de títulos acadêmicos é considerada, de forma crescente, uma condição 

necessária, porém, não suficiente, para o emprego ou a empregabilidade, na linguagem 

neoliberal, sobretudo, em se tratando de empregos de maior prestígio e valorização social e 

econômico No dizer de Rigal, apud Imbernón (2000): “Foi assim que o sistema educativo 

assumiu, como função principal, a de expedidor de títulos, criador de hierarquias e 

selecionador de força de trabalho, função que continua exercendo até hoje, com pequenas 

mudanças conjunturais” (p. 198)78.  

                                                 
78 Ver a respeito da possibilidade de obter um título universitário: NELLO, O. Solsona, M. Subirats, M. 
(1988): La transformación de la sociedad metropolitana. Barcelona, Institut, D’Estudis Metropolitants. 
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A palavra excelência utilizada em sentido adjetivo, não exclui comparações. É nesse 

sentido que o autor fala de níveis e hierarquias de excelência, a fim de designar a 

classificação que se pode estabelecer entre os melhores. A excelência pertence, à ordem da 

representação que se fabrica, é, socialmente, construída, fabricada que e os alunos 

aprendem a reconhecer no âmbito escolar e a manipular.  

Segundo a posição que esses diferentes grupos ocupam no espaço social, travam, em 

torno do diploma, uma verdadeira luta por sua classificação, para não se desclassificarem, 

dado que, com o mesmo nível de diploma, ocupa-se postos cada vez menos elevados na 

hierarquia ocupacional. 

A força de um diploma não se mede pela força de subversão (isto é, unicamente pelo 

número, pela quantidade de diplomados) de seus detentores, mas “pelo capital social de 

que são providos e que acumulam em decorrência da distinção que os constitui 

objetivamente como grupo e pode servir também de base para agrupamentos intencionais” 

(associação de antigos alunos, clubes, etc.) Boudieu (1998, p. 136) 

As transformações recentes das relações entre as diferentes classes sociais e o 

sistema de ensino, com a conseqüente explosão escolar e todas as transformações da 

estrutura social que resultam (pelo menos, em parte) da transformação de relações 

estabelecidas entre os diplomas e os cargos, são, o resultado de uma intensificação da 

concorrência pelos títulos escolares.  

O crescimento generalizado da escolarização, contribui para produzir um efeito 

inflacionário que torna os diplomas acessíveis a um número maior de pessoas.Um diploma 

tem todas as chances de desvalorização quando o crescimento do número de portadores de 

títulos escolares é mais rápido do que o crescimento do número de posições às quais o 

diploma conduziu no início do período” (p.150). 

 A maior presença do sexo feminino é outro fator que contribuiu para a inflação que 

lança no mercado de trabalho diplomas, até então parcialmente guardados como reserva (e 

“investidos”somente no mercado matrimonial).  



 

 450

As maiores vítimas da desvalorização dos títulos escolares são aqueles que entram no 

mercado de trabalho, desprovidos de diplomas. A desvalorização do diploma acompanha 

de um reforço da predeterminação escolar das oportunidades de trajetória profissional. 

Os estudos realizados por Bourdieu e Polanski, constataram um reforço da 

dependência entre o título escolar e o cargo ocupado. O mercado dos cargos oferecidos ao 

título escolar não cessou de crescer, porém em detrimento dos não-diplomados.  

No Brasil a disputa por maior escolaridade e, sobretudo, por um diploma, ficou mais 

evidente com a implantação da sociedade urbano-industrial, quando a classe média passou 

a atuar como grupo de pressão a reivindicar recursos públicos, com a finalidade de obter 

um ensino que a distinguisse das massas. Segundo Arabela Oliven (1990), elementos 

pertencentes à classe média brasileira tendem a perceber o diploma, especialmente de nível 

superior, como um mecanismo de controle social que assegura a um grupo seleto as 

melhores oportunidades profissionais” (p.96). 

O forte significado que os grupos ascendentes da classe média dão à educação, como 

canal de mobilidade social, todavia os impede de desenvolver uma atitude mais crítica com 

relação às exigências da escola, devido ao efeito de certificação social dos títulos escolares. 

As faculdades com forte orientação comercial estão voltadas para atender ao grande 

público, e nessa medida, o produto cultural que oferecem é submetido facilmente às 

sanções do mercado. Muitas dessas faculdades também são chamadas por Martins79 de 

“supermercados de diplomas”, pela sua orientação mercantil e por estarem voltadas ao 

lucro. 

Outra nota que explica a expansão e instalação de faculdades no interior e a busca do 

diploma, sobretudo, pela classe média, deve-se ao modelo de desenvolvimento econômico 

associado-dependente característico da economia brasileira, implantado no país, a partir do 

fim da década de 50, quando grande número de empresas nacionais foi forçado a unir-se ao 

capital estrangeiro ou fechar as portas.  

Período em que o país passou por um processo de rápida concentração de capital, 

com a importação de tecnologia sofisticada. Na nova realidade econômica, o tipo clássico 
                                                 
79 MARTINS, Carlos B. (1981), Ensino pago: um retrato sem retoques.São Paulo: Global. 
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self made man passou a ser um ideal cada vez mais difícil de ser alcançado. Acentuou-se, 

assim na classe média, o temor diante da perspectiva de proletarização, que assumia um 

caráter mais sombrio na época da chamada Revolução de 1964, com a tomada do poder 

pelos militares. 

É também importante lembrar que o enfoque tecnocrata, adotado após 64, afetou 

diretamente as camadas médias urbanas, especialmente as mais baixas, sem qualificações 

para exercerem ocupações nos setores modernos do serviço público. Ante tal quadro, as 

esperanças de uma parcela significativa da população, mormente, da classe média, voltou-

se para a obtenção de um diploma como forma de manter, reforçar ou reproduzir-se como 

classe.  

A elite brasileira, na fase de maior expansão do ensino superior, no entanto, 

permaneceu resguardada nas universidades públicas, que lhe possibilitavam uma distinção 

de classe, bem como, melhores chances no mercado de trabalho.  

Contudo, atualmente as recompensas relacionadas com a obtenção de um diploma de 

curso superior, em termos de melhores oportunidades profissionais, não se materializam 

para um grupo crescente de graduados. A que se deve isto? O que Oliven (1990) explica: 

A desqualificação estrutural que afeta o conjunto dos membros da geração, 

destinados a obter de seus diplomas menos do que teria obtido a geração precedente, está 

no princípio de uma espécie de desilusão coletiva que incita essa geração enganada e 

desiludida a estender a todas as instituições a revolta mesclada de ressentimento que lhe 

inspira o sistema escolar (idem, p.163). 

A “superprodução” de diplomas e a conseqüente desvalorização que daí se segue 

tende a se tornar uma constante estrutural quando as oportunidades teoricamente iguais de 

obter diplomas são oferecidas a todos os filhos da burguesia, enquanto o acesso das outras 

classes a esses diplomas cresce também em números absolutos. 

Tal quadro leva a um questionamento da missão e função da própria universidade; 

não estaria ela fazendo promessas e induzindo os jovens à qualificações sem perspectivas 

de futuro, de valorização social e profissional, levando à frustração os futuros 

diplomandos?  
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Muitos jovens acadêmicos se questionam se ainda vale a pena o investimento num 

curso acadêmico, geralmente longo e caro, quando 80% das matrículas são pagas em 

instituições privadas (confessionais, comunitárias (caso da URI), ou de cunho empresarial, 

mercantil. Pergunta-se, pela valoridade do investimento a ser feito e do valor e eficácia do 

diploma, ante a inflação e desvalorização dos mesmos frente ao mercado de trabalho? 

Haverá oportunidade para todos os diplomados no mercado? 

Como analisa Perrenoud (2000:30) 

Desde o momento em que os saberes e os diplomas tornaram-se questões em escala 

de gerações inteiras, pareceu “anormal”, “injusto”que alguns fracassassem na escola, 

enquanto outros tivessem êxito, e, mais, que essa desigualdade de chances estivesse 

fortemente ligada ao fato de pertencer a uma classe social, a um grupo étnico ou a uma 

região. 

A democratização do ensino médio também foi acompanhada por uma maior 

presença e igualdade de meninas e meninos, inclusive nas universidades. Assim, uma das 

desigualdades tidas por “naturais”até os anos 50 tende a desaparecer (Duru-Bellar, 1989). 

Isso mostra que o sistema não está fadado à reprodução pura e simples. 

Entretanto, apesar dessas evoluções, a desigualdade entre as classes sociais 

reconstitui-se em um nível superior: a clivagem principal não passa mais entre aqueles que 

entram diretamente no mercado de trabalho e aqueles que seguem uma formação; ela se 

opera conforme o tipo de estudos pós-obrigatórios e no interior da universidade. 

Para Perrenoud (2002), Pochmann (2002), e outros, o aumento dos níveis de 

escolarização é acompanhado por uma desvalorização dos diplomas. O que se deve tributar 

não à incapacidade ou despreparo acadêmico/profissional, mas à falta de dinamismo do 

mercado em absorver pessoas, profissionais com diploma superior. Isto explica o 

crescimento do número de desemprego entre as pessoas altamente qualificadas. Muda, o 

perfil dos desempregados: qualificados, porém, desempregados ou sub-empregos. 

Em situações nas quais bastava ter uma qualificação de comerciário, há 10 ou 20 

anos, agora é necessário um diploma universitário. De uma geração à outra, empregos 

igualmente situados na hierarquia dos rendimentos e das qualificações exigem mais títulos.  
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O valor do título evolui no transcurso da existência. Depende de novas 

aprendizagens. O valor do título flutua no mercado. Vale dizer, o diploma não é mais 

definitivo. Está sujeito a interpretações, sendo avaliado continuamente. A escola distingue, 

dessa forma, competência “real”, e competência “reconhecida”, através do certificado. As 

noções de excelência, competência, capital cultural, têm uma validez que se estende muito 

além do terreno escolar.  

As mudanças na economia e nas formas de produção, com a introdução de novas 

tecnologias e instrumentos de trabalho aumentaram as exigências e a competitividade, 

passando a exigir dos indivíduos maior performance técnico-profissional, obtida com 

maior escolarização e qualificação formal materializada agora pelo diploma universitário. 

Ainda segundo Perrenoud (1982) 

Ao atribuir aos indivíduos esperanças de vida escolar estritamente dimensionadas 

pela sua posição na hierarquia social e, operando uma seleção que – sob as aparências da 

eqüidade formal – “sanciona e consagra as desigualdades reais, a escola contribui para 

perpetuar as desigualdades, ao mesmo tempo em que as legitima, via titulações, de 

diploma. A escola transforma as desigualdades de fato em desigualdades de direito, as 

diferenças econômicas e sociais em “distinção de qualidade”, e legitima a herança cultural. 

Neste sentido, ela exerce uma ação mistificadora (p.59). 

O sucesso excepcional de alguns indivíduos que escapam ao destino coletivo das 

classes menos abonadas dá uma aparência de legitimidade à seleção escolar, fazendo crer 

que o sucesso é uma simples questão de trabalho e de dons, isto é, mérito pessoal. 

O diploma tem nova conceituação no contexto da nova LDB, Lei nº 9.394/96, (art. 

48): “os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade 

nacional como prova da formação recebida por seu titular”. O diploma atesta somente a 

conclusão de uma etapa da formação inicial na vida do indivíduo. O que é coerente com a 

concepção formação hoje entendida como contínua e permanente ao longo da vida. 

Rompe-se o vínculo, a relação: diploma x emprego, trabalho. 

Podemos inferir pois pela existencia da relação do diploma com classe social do 

portador; vale dizer, entre capital social e capital cultural (simbólico). As recompensas 
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relacionadas com a obtenção de um diploma de curso superior, em termos de melhor 

oportunidades profissionais, não se materializam para um grupo crescente de graduados.  

Se antes da consolidação da sociedade burocrática e capitalista o Estado exigia a 

prova da afiliação, como legitimidade para ocupar um cargo oficial, o moderno Estado 

exigirá o diploma ou o título correspondente. O exame passou, a constituir-se, na sociedade 

atual, no instrumento e mecanismo legítimo para adquirir a certificação ou o título 

necessário para aspirar um posto no mercado, ou viver na posição social projetada. 

Inerente a essa aspiração está a disposição dum prévio investimento, ou inversão, de 

tempo e dinheiro, capaz de garantir a rentabilidade esperada. Isto porque não se pode 

esquecer que estamos numa sociedade capitalista, seja burocrática ou não. 

Quem, no entanto, tem condições de investir em instrução? Sem dúvida as classes 

mais abonadas, os que estão dispostos a lutar e a competir nesse mercado. A competição é 

própria do capitalismo no qual todos estamos inseridos e a cujas regras precisamos nos 

adequar e/ou sujeitar.  

A seguir trago alguns dados e estudos que demonstram as mudanças que estão 

ocorrendo neste âmbito. Segundo Macedo (1998) do ponto de vista econômico, a pessoa 

com educação de nível superior tem maiores chances de “lograr melhores oportunidades de 

ocupação, de nível e de renda; e que, depois de empregada, será menor a probabilidade de 

ficar desempregada, se comparada a outros profissionais com menor nível de instrução” (p. 

16) Como mostram os 
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Gráfico 8 – Grau de Instrução de desempego – setembro de 1996  
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Gráfico 9 – Grau de instrução e renda média mensal – setembro de 1936 
gráfico mostra que quanto maior o grau de escolarização, maior o nível de 
renda. 
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3.1.13 O valor do diploma na opinião dos estudantes 

A seguir destacamos alguns depoimentos de vestibulandos, sobre o valor do diploma 

universitário para a realização do sujeito. A aluna “A”curso/Direito deu o seguinte 

depoimento: 

“Eu acho que o diploma é o caminho. Se com curso de graduação é difícil encontrar 

uma colocação no mercado, imagine a dificuldade sem ele, tem muita gente formada e a 

concorrência é grande mas sem diploma fica ainda mais difícil”. Aluna B “não é porque 

alguém tem diploma que vai garantir um emprego. Mas a formação é importante”, 

nutricionista e estudante de Pedagogia. As pessoas são escolhidas pela formação 

acadêmica.  
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O diploma é o começo. Deve-se levar em conta, na percepção das alunas, que até a 

década de 80, o diploma de Ensino Superior era o grande diferencial entre os profissionais 

que disputavam uma vaga no mercado de trabalho. Isto ocorria porque ainda era pequeno o 

número de pessoas que conseguiam chegar à faculdade. Hoje, entretanto, “o diploma é uma 

obrigação de quem deseja aumentar o nível de empregabilidade”, pesquisa (Z.H. 

27.02.2002). 

Ter feito um curso superior é uma necessidade, mas não é uma garantia de emprego 

como antes, afirma Rafael Souto, especialista em planejamento de carreira e 

“recolocação”profissional, (POA). Com relação ao aumento do acesso ao Ensino Superior 

ocorrido, a partir da década de 80, e, cujo processo se acelerou ainda mais na década de 90, 

mais egressos disputando o mercado. Ao mesmo tempo, as exigências do mercado 

aumentaram nas últimas décadas, agravados pela estagnação econômica. 

Mais do que o curso superior, o profissional deve carregar no currículo outros 

complementos, como, por exemplo, proficiência em Inglês, ter certa experiência na área e 

curso de pós-graduação, destaca a psicóloga Fani Bicca (UFRGS). Além do diploma, o 

profissional precisa demonstrar outras competências e habilidades consideradas 

fundamentais para lograr sucesso, ser bem sucedida na profissão.  

Entre as novas exigências profissionais, os aspectos pessoais estão contando muito. 

Segundo ela “não se trata mais de seguir as instruções como uma máquina, mas de 

dedicação e espírito crítico”. Já o psicólogo e Coordenador da Serviço de Orientação 

Profissional, Rafael Souto destaca como requisitos fundamentais, “o planejamento de 

carreira” pelo vestibulando. Aqueles que cresceram mais em suas carreiras foram os que 

escolheram bem o curso.”Um fato aparentemente contraditório vem sendo observado 

recentemente, dando conta do crescimento do índice de desemprego entre os mais 

escolarizados, e é o que explicamos a seguir. 

“Pesquisa Emprego e Desemprego” (PED) feito na região Metropolitana de Porto 

Alegre mostra que a taxa de desemprego para as pessoas com Ensino Superior subiu 7,1% 

em 2001, comparando-se com o ano anterior. Enquanto, para os outros níveis de instrução 

(fundamental e Ensino Médio) o desemprego caiu de 8% 12,5% no mesmo período. 

Resultado semelhante foi registrado pelo “Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA- MEC- 
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2002), mostrando que houve um crescimento de 26% de desempregados com mais de 12 

anos de estudos, portanto, de nível superior entre 1991 e 2001. 

Até há poucos anos, eram poucos os jovens que concluíam o ensino fundamental e 

menos ainda o ensino médio. Com o aumento das exigências de qualificação profissional, e 

de maior escolarização houve um “boom”, uma explosão de matrículas do ensino médio, 

com mais concluintes nesse nível passando a pressionar por mais vagas na universidade.  

A explosão de matrículas e de formandos a nível de 3º grau, somados ao desajuste 

entre oferta de vagas de algumas carreiras, a mobilidade das profissões e dos mercados, 

explicam eventuais aumentos de índices de desemprego entre diplomados.  

Pochmann explica que o baixo índice de crescimento da atividade econômica não 

comporta o número de mão-de-obra qualificada disponível no mercado. A forma como o 

Brasil se inseriu na economia mundial fez com que os postos de maior grau de 

complexidade e de maior escolaridade fossem desativados. Isto explica a inflação e 

desvalorização de carreiras e diplomas e frustra as expectativas dos estudantes com relação 

ao futuro de êxito na vida. 

Outro aspecto apontado pelo autor da pesquisa, que contribui para o aumento do 

desemprego entre graduados deve-se ao fato de que, as atividades mais favoráveis à 

abertura de novas vagas foram aquelas que exigem menor qualificação.  

Oliven (1994) chama atenção para certos valores, que, “embora presentes em outras 

classes sociais, parecem encontrar um terreno mais fértil entre os elementos da classe 

média, fazendo-os supervalorizar o diploma universitário” (55)  

O fenômeno da expansão, multiplicação e pulverização de escolas e cursos em 

determinadas áreas do setor ao coincidir com mercado de trabalho já saturado, acaba 

prejudicando os próprios formandos, já que se tornam depois, muitas vezes, verdadeiros 

excedentes diplomados. 

A elite brasileira, observa Oliven Arabela (1994), na fase de maior expansão do 

ensino superior, permaneceu resguardada nas universidades públicas, que lhe 

possibilitavam uma distinção de classe, bem como, melhor chance no mercado de trabalho. 
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Ainda que o conjunto de universidades e de faculdades isoladas ou particulares 

desempenhem funções diferentes, ideologicamente são complementares (id. p.108). 

Historicamente a formação das elites brasileiras era destinada aos filhos das camadas 

dominantes. Pouco a pouco, a educação superior passou a ser utilizada como canal de 

ascensão social para os filhos de camadas menos privilegiadas, mas o caráter bacharelesco 

do ensino continuou influenciando a formação dos graduados. O bacharelismo, é 

importante que se diga, sempre refletiu o caráter elitista da classe média brasileira em 

termos de projeto de vida e de auto-imagem social.  

Com relação ao fenômeno denominado “elitismo”do ensino brasileiro, talvez se deva 

à origem urbana de nossa classe média representada por comerciantes, pequenos 

empresários, funcionários burocráticos que teriam mais facilidade de absorver a orientação 

bacharelesca da jovem elite douta”, comenta Oliven. (id. 56) Enquanto isto, a chamada 

atividade “intelectual”era valorizada por si, independente do conteúdo prático que pudesse 

apresentar. 

Por outro lado, a dependência aos valores da classe dominante e o seu elitismo têm 

levado a classe média a assumir uma atitude de tutelagem com a classe trabalhadora. De tal 

sorte que a relação da classe média com as outras classes na história brasileira tem sido a 

de favorecer o status quo, sem alterar de forma substancial as relações de dominação e o 

modelo sócio-econômico excludente brasileiro. Este aspecto, aliado ao fato da divisão do 

trabalho na nossa sociedade estar baseada em dinheiro e conhecimento, como observa, 

Fumagalli et. al. (1994), “gera uma hierarquização mais ou menos rígida das profissões e 

posições sociais80. O que será objeto de análise mais a profundada no item: a universidade 

e as classes sociais no Brasil.  

Ao contrário do que a sociedade liberal preconiza, o determinismo econômico é um 

aspecto bastante importante, na medida em que indica o que os indivíduos podem fazer, 

independentemente do que querem fazer, gostariam de fazer ou sentem-se capacitados para 

fazer. Este determinismo econômico, “relaciona-se intimamente com “alienação do 

trabalho” (p.22)  

É preciso reconhecer, segundo Vara Coomonte (1997), que  
                                                 
80 MOSQUEIRA, J.J. M. (1979) As ilusões e os problemas da vida. Sulina, Porto Alegre. 
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la creación de diplomas y títulos está al servicio de la formación de una capa 

socialmente privilegiada, que aspira a obtener los correspondientes benefícios de los 

negocios oficiales y de los despachos particulares. El “linaje”feudal, aristocrático, há sido 

sustituido por el “linaje”que es próprio de la sociedad capitalista: La remuneración 

económica que da acceso, y derecho, al correspondiente honor estamental (p. 102).  

Os diplomas e títulos que se obtém no mercado escolar, dão o direito inclusive ao 

matrimônio, ao casamento com a filha do chefe, enfim, ser admitido no círculo dos que 

têm um código de honra e uma remuneração de acordo com a honra estamental. Hoje, 

enfatiza Coomonte, já não contam os “dons”naturais de nascença. A seleção é feita através 

de exames e certificações ou diplomatura.  

Bourdieu (1966) relaciona o “sucesso escolar”, aos benefícios específicos que 

estudantes das diferentes classes e frações de classe podem obter no mercado escolar, com 

a distribuição desse capital específico entre as classes ou frações de classes. 

Para dar conta da desigualdade de desempenho escolar de crianças oriundas de 

diferentes classes sociais, atribuiu o “sucesso escolar”, às diferenças de origens sócio-

econômica e familiar, isto é, ao distinto capital cultural herdado. O que provocou uma 

verdadeira ruptura com os pressupostos inerentes, tanto à visão comum que considerava o 

sucesso ou fracasso escolar como o efeito das “aptidões”naturais, ou mérito pessoal, 

quanto às teorias do “capital humano” (idem. p. 9). 

As relações sociais, o entorno social ao qual os indivíduos estão ligados determina 

seu futuro escolar, e inclusive suas expectativas e aspirações. “As aspirações e as 

exigências são definidas, em sua forma e conteúdo, pelas condições objetivas, que excluem 

a possibilidade de desejar o impossível”, sentencia Bourdieu.  

É preciso deixar claro que, pois, que cada sociedade no seu conjunto, ou cada grupo 

social em particular, configura um espaço social no qual se reúnem determinadas 

condições de existência. Estas condições são interiorizadas e incorporadas pelos indivíduos 

nas estruturas que conformam o habitus. 
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3.1.14 O fenômeno da expansão do ensino superior brasileiro 

Dados do Censo do Ensino Superior divulgados pelo INEP relativos ao ano(2003), 

dão conta que em outubro de (2003), o Brasil tinha 1.859 Instituições de Ensino Superior 

(IES), com 3.887.771 matrículas. Do total das IES, 163 são universidades; destas, 53 são 

universidades públicas Federais. Embora representem apenas 8,8% do conjunto das 

instituições, as universidades concentram 58,5% das matrículas; sendo as demais 

instituições e faculdades isoladas. 

Outro dado significativo é o fato de 88,9% do conjunto das instituições serem da 

iniciativa privada, contra 11,1% das públicas. O que coloca o Brasil entre os países com a 

maior rede de Ensino Superior privada do mundo, segundo dados do World Education 

Indicators. Na rede pública, 40% são federais, 31,5% estaduais e 28,5% municipais. 

Chama atenção a expressiva presença de universidades públicas Estaduais (31,5%) e 

Municipais (28,5%) desse universo. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma participação 

mais que modesta neste ranking, não alcançando 1% da massa estudantil.. 

Outro dado que merece ser salientado é o fato de que pela primeira vez na história, o 

número de vagas na educação superior foi maior que o número de concluintes do ensino 

médio. Mesmo assim, o número de candidatos à educação superior (4,9 milhões) é mais do 

que o dobro do número de vagas, e várias vezes maior que o número de ingressantes (1,2 

milhões). No ano de 2003, houve com crescimento de 4,8% em relação ao ano anterior. O 

número de concluintes foi de 528.102, um aumento de 13,3%. Porém, o sistema começa a 

dar sinais de esgotamento. 

Os dados acima, certamente deverão ser objeto de um estudo e análise por parte das 

instituições, no sentido de perceber as novas tendências, possibilitando um planejamento 

estratégico em vista da formação a ser oferecida. Esta realidade, leva-nos a indagar, para 

onde caminha a educação superior no Brasil? As atuais políticas compensatórias, cotas, 

reserva de vagas, formas de financiamento, Bolsas, (Prouni) serão suficientes e adequadas, 

para o país sair da incômoda posição em que se encontra no ranking das universidades da 

América Latina, com (11%) dos jovens universitários da faixa etária dos 18 a 24 anos, 

matriculados na universidade e sobretudo, torna-se um espaço de equalização de 

oportunidades de êxito na vida.  
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Tudo indica que temos um longo caminho pela frente, o que irá exigir uma séria e 

aprofundada discussão da missão, função, objetivos e finalidade (estratégica) do ensino 

superior numa sociedade com profundas assimetrias, tensões e contradições como a 

sociedade brasileira, o que implica ações bem mais abrangentes do que meras reformas e 

medidas parcelares, em vista da construção de uma universidade massiva, de qualidade a 

serviço da emancipação social e da formação da cidadania. 

Na ótica governamental, a universidade brasileira deveria desempenhar um papel 

importante no modelo político-econômico implantado com o golpe militar de 1964, no 

Brasil. O modelo econômico então vigente buscava mão-de-obra qualificada para as 

exigências dessa nova fase de transfomações econômicas e de inserção do país na 

economia globalizada. 

A reforma universitária de 1968 objetivava uma mudança na forma de ascensão 

social da classe média. O ensino superior tornou-se, então, uma relevante estratégia de 

reprodução e ampliação da classe média. A Reforma veio reforçar a articulação do projeto 

de universidade à implantação e manutenção de um novo modelo sócio-econômico do país.  

Presenciava-se, de um lado, o crescimento dos efetivos do ensino superior 

vinculado ao processo de expansão do capitalismo e ao conseqüente desenvolvimento da 

área cultural, do mercado de bens simbólicos, onde se situa a educação; e de outro, o 

processo de privatização, na medida em que a educação passou a ser encarada como 

mercadoria a ser regulada pelas leis econômicas do mercado. 

Charles e Verger (1996) observa a propósito da missão e do papel da universidade, 

que os antigos modelos universitários e os sistemas de valores que a eles se ligam 

encontram cada vez mais dificuldades para se aplicar. Os autores atribuem o fato, “à 

complexidade dos fatores em jogo e às contradições de toda política universitária ligada ao 

desnível entre as aspirações dos estudantes e as possibilidades finais de inserção 

profissional” (127). 

Dessa forma foi se explicitando a crise dos antigos modelos de formação praticados 

na universidade e a existência de um desnível entre aspirações dos estudantes e as 

possibilidades e expectativas de futuro dos mesmos. Esta realidade não constiitui um 

fenômeno exclusivo da universidade brasileira, nem apenas de países do Terceiro Mundo 

ou da América Latina; são aspectos comuns observado na maioria dos países com 

diferentes estágios e graus de desenvolvimento e latitudes. 
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Para Ch. Charles y J. Verger (1996), a história da universidade, “não pode ser 

abstraída da história do conjunto dos sistemas educativos, nem “a fortiori”da história das 

sociedades e dos países nos quais se insere, sob pena de comprometer sua compreensão. As 

instituições como as pessoas, afirmam, são realidades históricas, e como tais, só podem ser 

perfeitamente compreendidas na perspectiva e inserção histórica de uma determinada 

sociedade da qual dependem e à qual servem.  

A porcentagem de matriculados na educação superior brasileira em relação a 

população de 18 a 24 anos é menos de 12%, situação desvantajosa com os índices de 

outros países, como: Argentina 40%, Chile 20,6%,Venezuela (26) e Bolívia (20,6%), Plano 

Nacional de Educação (PNE 2001, p. 69)”. Do total de estudantes, dois de cada três 

matriculados têm de pagar seus estudos numa instituição particular como revela o PNE 

(2002-2012) Coloca ainda como objetivo e meta: “prover, até o final da década, a oferta de 

educação superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos.” (p. 74).  

Para Dias Sobrinho (2000), a “crise” da universidade brasileira tem múltiplas faces. 

Para além das crises encravadas na constituição mesma da universidade, o autor destaca 

entre outros aspectos: “um certo afastamento do Estado relativamente às políticas públicas, 

- resultando em redução de recursos à universidade, - a grande expansão de matrículas, as 

demandas crescentes e muitas vezes confusas da sociedade, as transformações vertiginosas 

da ciência e da tecnologia e principalmente uma perda de referências valorativas” (p. 103)  

Uma das razões da rápida expansão do ensino superior no país está relacionada com 

as mudanças do setor produtivo, com a introdução de novas formas de produção, o 

aumento da competitividade, aumenta a necessidade de maior capacitação profissional, 

com maiores índices de escolaridade, e a conseqüente necessidade de possuir um diploma 

universitário.  

Oliven (1989), observa a respeito que, “enquanto a obtenção de um diploma de 

curso superior era uma condição não necessária, mas suficiente, para que o portador 

gozasse de prestígio e poder na sociedade brasileira, as camadas médias baixas da 

população foram desviadas para cursos técnicos que não davam acesso à universidade”. 

(106-7)81  

                                                 
81 OLIVEN, A.C. (1989). A paroquialização do ensino superior. São Paulo: Ed. Vozes. Nesta obra a autora 
analisa sociologicamente o fenômeno da expansão do ensino superior, e a relação entre a classe média e o 
sistema educacional no Brasil a partir de uma discussão sobre a estrutura de classes e educação.  
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3.2 O papel do professor presente aos novos desafios de uma sociedade em 

mudanças 

Compreender a relação e influência que exerce o quadro de valores dos professores 

nas expectativas e aspirações de êxito na vida dos estudantes, importa situar a discussão no 

cambiante contexto de mudanças mais gerais que ocorrem em praticamente todos os 

setores e âmbitos da vida moderna e/ou pós-moderna, com impactos sobre a missão, 

finalidade e objetivos da universidade, afetando e condicionando as próprias concepções, 

percepções e valores do professor.  

É mister ter presente o que disse H. Giroux (1999, p. 85), que a educação não existe à 

margem da sociedade e que hoje em dia entramos num período de forte contestação em 

educação, culpabilizando esta pelos grandes problemas sociais que têm caracterizado a 

sociedade contemporânea. Isto natualmente implica na visão e percepção de mundo e de 

valores do professor, interferindo na sua praxis educativa e pedagógica 

De acordo com Rosa (1992), a sociedade olha com grande expectativa para a escola e 

para a universidade, em particular, esperando que ela resolva a crise em que estamos 

metidos. A autora demonstra preocupação com relação a universidade orientada para a 

eficácia, um dos conceitos símbolos por excelência do paradigma neoliberal e 

neoconservador, em que, as instituições educativas são conceitualizadas como grandes 

fábricas, com padrões de especialização, caracterizando erosão do subjetivo, dos valores e 

da identidade dos sujeitos. 

Frigotto (1995), analisando a educação no contexto da crise do capitalismo real, 

salienta que o sistema educativo é responsável pela produção e reprodução da estrutura de 

valores dentro do qual os indivíduos definem seus próprios objetivos e fins. Chama atenção 

para as dificuldades colocadas para a instituição educativa cumprir seus objetivos e 

finalidade ante um quadro de forte ajuste estrutural imposto pelas atuais políticas sociais 

oriundas dos organismos multilaterais (Banco Mundial, Bird, Bid, etc.), de 

desregulamentação, descentralização e de privatização, pautadas na visão ou “Teoria do 

Capital Humano”da empregabilidade e laboralidade.  

A profundidade e as conseqüências desta alteração somente podem ser entendidas 

quando situadas dentro do projeto societário que vem sendo construído em nome da 
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globalização, por forças econômicas e políticas, às quais, Francisco de Oliveria (1997) 

denomina de “vanguardas do atraso”. 

No plano educacional o desafio é o de resgatar uma perspectiva político-pedagógica 

que vincule a educação à formação de sujeitos autônomos e protagonistas na construção de 

uma sociedade mais solidária e humana, na qual haja lugar para todos e não somente para 

uns poucos. 

Estes desafios e imperativos levam, segundo as orientações contidas no Relatório 

Delors/Unesco (1998), à uma redefinição do papel do professor, no sentido de serem mais 

sensíveis às modifiações profundas que vêm se operando em nível macro-social; a 

questionar suas práticas pedagógicas. 

Nosso interesse volta-se para a compreensão do novo papel que se espera cumpra o 

professor na formação de valores e de princípios da nova geração universitária. Isto nos 

leva a alguns questionamentos iniciais, a saber quais são os valores que orientam ou 

determinam, ao menos, em grande parte, o modo de pensar e agir, vale dizer, o 

comportamento e as atitudes do professor na sua práxis pedagógica? Em que medida as 

concepções valorativas dos professores impactam na opinião, modos e estilos de ser dos 

acadêmicos, interferindo nas escolhas, opções e perspectivas de futuro profissional, de 

aspiração de êxito na vida dos estudantes?  

Daremos especial atenção ao processo de socialização em que ocorreu a formação 

inicial do professor e ao contexto em que atua, e como tal realidade acaba moldando a 

visão, opinião e as próprias expectativas e concepções de êxito de vida. 

Rivas (1990) parte do pressuposto que a função primária da instituição escolar no 

processo de socialização dos indivíduos através da qual os sujeitos constroem as pautas 

básicas de seu comportamento social e as formas de pensamento correspondente. 

Segundo Fernández Enguita (1990),.a importância do processo de socialização a que 

o indivíduo, o professor, foi submetido, deve-se ao fato do mesmo incutir a interiorização 

das normas sociais, processo pelo qual o indivíduo converte a cultura que o rodeia, ou seus 

aspectos fundamentais, em algo próprio, incorporado, internalizado.  
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O processo de socialização faz com que o indivíduo seja um sujeito ativo no meio em 

que vive, colaborando com a manutenção, conservação e com a reprodução do grupo 

social. Neste sentido, estudos de Ortega e Velasco (1991) mostram que a opinião e as 

atitudes dos professores condicionam expectativas, aspirações, valores e atitudes; enfim, o 

futuro de escolarização, o êxito na vida pessoal e profissional dos estudantes.  

Na acepção de Cunha (1992) as concepções dos professores são socialmente 

construídas, na medida em que são fruto dos valores da sociedade que os produziram. O 

conceito de professor é valorativo, com referência a um tempo e lugar e como tal é 

ideológico. Isto é, representa a idéia que socialmente é construído sobre o professor. 

O definir e o satisfazer expectativas, dá corpo aos comportamentos, ao tipo de papel 

e modificam a função do “dever-ser”na vida. De acordo com Heller (1895) pode-se dizer 

que no “dever ser”se revela a relação do homem inteiro e, os seus deveres, com suas 

vinculações, sejam essas econômicas, políticas, morais ou de outro tipo. 

Cria-se historicamente um rol de atributos que fazem parte do papel do professor, 

que são assimilados socialmente, amiúde, sem muita consciência ou atitude reflexiva. A 

busca por construir uma nova idéia de professor pode resultar tanto de uma reflexão 

criteriosa, como, pode ser, também, apenas a resposta às pressões da sociedade e do 

mercado. De acordo com Pérez Gómez, (1981), a escola e, por extensão, a universidade, se 

configuram como “opção institucional”dos futuros cidadãos, na medida em que obriga aos 

mesmos a reproduzir, em modos diversos, as condições sociais que produzem as pautas de 

comportamento e as formas de pensamento aceitáveis para o meio sócio-cultural em que se 

encontram. 

O significado da socialização levada a cabo pelo sistema educativo é definido por 

Kapferer (1981), como a inculcação de modos culturalmente definidos de perceber o 

mundo e atuar nele. Em linhas gerais, sustenta Gómez, a instituição escolar dever 

responder aos padrões e modelos básicos do sistema social ao qual pertence. Ela supõe, 

portanto, um cenário apropriado no qual os sujeitos (professores e alunos) assimilam os 

valores e os modos sociais que irão desenvolver em seu futuro como cidadãos. 
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O conteúdo da socialização corresponde com a preparação para o trabalho e a 

formação da cidadania; esta entendida, enquanto formação de valores básicos da vida 

política e de inserção na vida econômica, com determinadas regras e normas. O que 

significa, construção de valores sociais e morais com suas hierarquias, relações e pautas. 

Rivas (1990) salienta que a instituição educativa é resultado de um processo sócio-

histórico fruto de um determinado consenso e de uma determinada relação de forças. Na 

base desta, o autor situa a classe média alta como gestora da produção e da sociedade e que 

as instituições educativas procuram responder à ideologia própria desta classe que 

necessita desta para consolidar sua posição no tecido social. A ideologia de classe (média 

alta ou dominante), impregna e de alguma forma define os postulados sobre os quais se 

constrói a ação e a praxis docente.  

A forma como se organiza o processo ensino-aprendizagem, supõe uma experiência 

de socialização extremamente significativa, não somente na dimensão curricular, senão, 

também, do âmbito social, econômico e cultural. Nesta perspectiva, fica evidente, a 

importância do processo de socialização realizado pela instituição escolar e familiar na 

formatação de opiniões e concepções dos indivíduos, de professores e alunos. 

Isto leva Ignacio Rivas (1990) a inferir que a forma como se entende e se exerce o 

papel do professor “determina as pautas de atuação e desenvolve determinados tipos de 

relações sociais, o qual, logicamente, proporciona uma experiência e visão de mundo aos 

alunos sobre determinados tipos de valores, hierarquias, valorizações profissionais” (p.77). 

Pimenta (2002) salienta que o papel do professor ocorre de forma diversas conforme 

os contextos institucionais em que se realiza, e é fortemente impregnado pelo significado 

que se atribui ao papel, missão e função da universidade na sociedade contemporânea. 

Segundo ela, esse entendimento determina, em grande parte, nosso modo de compreender 

a docência, as finalidades e os modos de ensinar e o que esperamos como resultados do 

ensino do professor. 

O ensino superior insere-se, pois, no contexto social global que determina e é 

determinado também pela ação dos sujeitos que aí atuam, os professores. Assim, a ação do 

professor é atravessada por uma tríplice intencionalidade técnica, ética e política. Técnica, 
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porque o conhecimento é tido como saber competente para um fazer eficiente, 

contextualizado e científico. A qualificação técnica do aprendiz é um processo que se 

concretiza na formação profissional universitária; indo além do mero treinamento ou 

reciclagem, superando dimensão da eficácia e da submissão à lógica (opressiva) do 

mercado de trabalho. 

Contudo, a formação oportunizada na e pela universidade, deveria atender à 

formação mais alargada defendida por Saviani (1999), oportunizando uma formação 

“omnilateral”, implicando dimensões ético-sociais e morais.  

É mister registrar que vivemos um tempo em que o quadro de referências, de valores 

dos professores entra em contradição, em conflito, com os novos valores (paticularistas) 

trazidos pelo capitalismo na sua nova fase “desorganizada”, em contraposição ao 

capitalismo tardio ou “organizado”e de regulação da vida humana.82 Os novos valores 

colocados pela sociedade e pela cultura designada de pós-moderna, - cuja representação é 

considerada por Santos de incompleta e imprecisa – coloca acento na auto-regulação, no 

hedonismo, pragmatismo, na satisfação imediata, no individualismo, subjetivismo, na 

desvalorização do trabalho e do esforço e impactam o quadro de valores tradicionais dos 

professores, cuja origem e formação inicial universitária se deu em outros referenciais.  

Frente ao sistema econômico, à emergência de novas tecnologias, de novas 

demandas da sociedade e, sobretudo, pelo império do mercado, mudam as atitudes e 

valorações, mas mudam também as exigências e demandas em relação à instituição 

educativa, ao tipo de “produto”a ser formado.  

Se a complexidade dos contextos sociais impede o absoluto determinismo de 

algumas variáveis, contudo, não se pode ignorar a influência das mesmas nas atitudes e 

valores dos professores. A visão utilitarista e seletiva do saber remete a mudanças 

constantes sobre o que se espera do professor e do seu ensino. 

Precisamos ter em conta também que a ação do professor tem uma intencionalidade 

política, no sentido que ela tem a ver com as relações de poder que permeiam a sociedade, 
                                                 
82 SOUSA SANTOS (2000) Crítica da razão indolente, na qual discute a mudança de paradigmas que vêm 
ocorrendo, passando do paradigma “dominante”, baseado na regulação e na disciplina, para um novo 
paradigma/modelo “emergente”, emancipatório, centrado na dialogicidade, com ênfase na dimensão social e 
humana. 
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advindo daí a importância dos processos educacionais e o papel que se espera cumpra o 

professor, na perspectiva da superação do mero “treinamento para a submissão, para a 

subserviência e para as diferentes formas de dominação” (Pimenta 2002, p.164). 

Neste sentido a ação do professor tem também uma dimensão ética, na medida em 

que a clareza na opção de conceitos e valores torna-se referência básica para a 

intencionalidade do agir humano. 

Dias Sobrinho (1997), chama atenção para um outro aspecto fundamental para a 

compreensão da temática do papel do professor, que é a questão da profunda crise ética 

presente na universidade e que se reflete no projeto político-pedagógica, permeando a ação 

acadêmica. Valoriza-se o conhecimento técnico legado pelo modelo napoleônico de 

universidade de caráter profissionalizante, de valorização do conhecimento instrumental e 

técnico, sem se perguntar se é esse o conhecimento de que o aluno e a sociedade precisam 

hoje. Se é este o perfil de formação desejada? Se no futuro nós vamos trabalhar com esses 

mesmos paradigmas e valores? 

Cabe ao professor a indagação sobre que tipo de formação está produzindo na sua 

práxis pedagógica. E a universidade, ao contrário, da competitividade extremada e do 

individualismo exacerbado, deve estar atenta para as novas exigências de “produzir a 

cidadania, para o sentido público da construção social e da autonomia pessoal, enfim, para 

os valores da cooperação, da solidariedade e sociabilidade ameaçada pela onda da 

desordem neoliberal que fragmentou o indivíduo e dividiu a sociedade ao colocar a 

competitividade como valor central” (idem, p.131).  

É neste contexto que precisamos enfocar a análise da ação dos docentes, pois, esta 

não se dá à parte da realidade social na qual se insere e à qual, de alguma forma responde. 

A própria definição do projeto político da instituição universitária está diretamente 

relacionada a esses determinantes desta nova “des”/ordem econômica de globalização 

neoliberal. 

Neste sentido, é oportuna a distinção feita pela filósofa Chauí (1999 e 2001) traçando 

uma clara diferenciação entre universidade como instituição social – proposta e razão de 

ser desde o início de sua existência, no século XIII – e a concepção de universidade como 
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entidade administrativa, designação que lhe é imposta no modelo neoliberal e que irá 

definir as pautas de ação do professor. 

É nesta direção que propomos discutir o papel do professor na formação dos sujeitos 

para além da estreita formação técnico-profissional requerida pelas demandas do mercado, 

em vista à formação para a vida, contemplando expectativas, aspirações e necessidades 

manifestadas pelos estudantes, que ao elegerem uma carreira universitária, elegem mais do 

que mera ascensão social e êxito material. 

Contudo, como interpreta a educação no Brasil, particularmente nas décadas de 60 e 

70, de prática social que se define pelo desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, 

atitudes, concepções e valores articulados às necessidades e interesses das diferentes 

classes e grupos sociais, foi reduzida, pelo economicismo, a mero “fator de produção”, à 

“capital humano”, com profundas conseqüências sobre o projeto formativo da universidade 

e do papel que é esperado do professor.  

A educação abstraída das relações de poder, sobretudo, políticas, passa a definir-se 

como uma técnica de preparar recursos humanos para o processo de produção. A 

concepção de educação como “fator de produção”vai constituir-se numa espécie de fetiche, 

um poder em si mesmo, que, uma vez adquirido, independentemente das relações de força 

e de classe existente na sociedade, capaz de operar o “milagre”da equalização social, 

econômica e política entre indivíduos, grupos e classes. 

A discussão do papel do professor passa, também, no entender de Cunha, pela 

concepção de conhecimento que se instalou no mundo ocidental, quase que 

hegemonicamente, dando suporte ao paradigma da ciência moderna marcada pela razão 

instrumental, banindo do mundo acadêmico a possibilidade de trabalhar com as 

subjetividades e privilegiar a dimensão ética na formação dos estudantes. Para Severino 

(2001), a educação precisa ser vista como “práxis fecundada pela significação simbólica, 

resultante da atuação subjetiva”.  

Bourdieu (1983) encontra na idéia de campo científico a porta de entrada para se 

tratar as coletividades científicas (os professores) e suas atividades. Campo científico, 

segundo este autor, é um sistema de relações objetivas no qual as posições e as tomadas de 
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posição se definem relacionalmente e dominam as lutas que visam transforma-lo. No 

campo científico está em jogo o monopólio da autoridade científica o qual confere 

conhecimento.  

Para Bourdieu, os intelectuais – entre os quais se incluem os professores -, 

constituem uma fração dominada da classe dominante, isto é, dominam porque possuem o 

capital cultural sendo, por sua vez, dominados pelos detentores do poder político e 

econômico. 

Na opinião de Cunha (1998), mesmo que o professor não tenha clareza da relação e 

influência do capital político-econômico sobre o cultural, sua leitura do mundo e sua 

prática pedagógica é afetada e condicionada por múltiplas combinações, dentre elas, 

características pessoais e, sobretudo pelo habitus, que traduz sua relação com a cultura e o 

mundo. 

Perrenoud (1993), define o habitus como o esforço integrador do professor na 

prática, contemplando os diferentes elementos como, a situação atual, situações já vividas, 

o que deveria fazer e não foi feito. Interessa-nos, aqui, saber como o professor irá situar-se 

neste novo contexto em que o conhecimento passa a ser valorizado apenas na medida em 

que for possível transforma-lo em fator de produção, gerando lucro, dinheiro. Segundo esta 

lógica, a pessoa passa a ser avaliada pela sua capacidade produtiva e de consumo. 

Cunha (1998) sublinha que os professores são, de certa forma, obrigados a competir 

num mercado acadêmico cada vez mais dominado pela mesma lei da produtividade e do 

lucro que rege a sociedade contemporânea. As perguntas fundamentais que se referem ao 

ser humano e à própria instituição (missão, ética, valores) perdem a centralidade em favor 

da lógica e racionalidade do mercado. 

Seja qual for o novo modelo a ser adotado para o ensino superior, o debate sobre o 

papel do professor se torna cada vez mais central. A questão fundamental, entretanto, ainda 

não resolvida, e fonte de muita confusão, é na avaliação de Vara Coomonte (1997), a falta 

de uma filosofia educativa e formativa claramente definida capaz de sustentar teórica e 

metodologicamente o trabalho docente.  
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3.2.1 O Projeto Politico Pedagógico e o Papel do Professor  

Na ótica de Pimenta (2002), um dos elementos para o enfrentamento desse desafio é 

a construção coletiva do projeto institucional, político e pedagógico, recuperando as raízes 

da universidade, como instituição social, questionando criticamente suas funções, missão e 

finalidade. Tal projeto é pedagógico por natureza, porque discute o ensinar e o apreender 

num processo de formação e não apenas de preparação técnica para uma ocupação 

temporal. 

É político, porque trata dos fins e valores referentes ao papel da universidade e a 

análise crítica da realidade; e constitui-se em um projeto coletivo, na medida em que 

deverá “possibilitar que seus constituintes, professores e alunos, participem do processo de 

análise, discussão e tomada de decisões quanto aos rumos que, consciente e criticamente, 

se definem como necessários e possíveis à instituição universitária” (p. 171).  

Entrementes, a tudo isto, trata-se de nadar contra a corrente porque os interesses 

dominantes são aqueles que respondem à racionalidade científico-tecnológica, 

instrumental, direcionado ao crescimento econômico e às demandas do mercado 

requerendo a formação de indivíduos aptos a se inserirem e competirem num mundo 

laboral cada vez mais competitivo e seletivo, levando a uma superqualificação, mas que, 

apesar de tudo, não lhe garante a inserção desejada e o êxito na vida. 

Neste sentido, é oportuna a análise de H. Giroux (1996) alertando que vivemos um 

contexto de sociedade contemporânea de indeterminação e desenraizamento, no qual o 

homem está ameaçado de perder sua identidade. As gerações jovens se formam num 

ambiente de fratura e sem pertença em que a mídia exerce um papel decisivo e sem 

precedentes na desconstrução da identidade cultural, marcada por identidades fluidas e 

fragmentárias. Os valores, afirma, “já não nascem a partir de uma pedagogia modernista de 

fundamentalismo e verdades universais, nem de discursos tradicionais baseados em 

identidades fixas e com uma estrutura final” (p. 73). 

Um dos maiores problemas a serem enfrentados pelos professores, são, na opinião de 

Goergen (1997), as situações que já foram condicionadas pela realidade em que vivemos, 

como a deplorável situação em que se encontra considerável parcela de jovens que já não 

aspira a coisa alguma, “desnorteada e fragmentada”, que espera o tempo passar, que vê a 
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morte e a vida como um espetáculo, que não sente responsabilidade social, que cultua a 

imediatez do momento, o fugaz e fugidio do cotidiano e, cuja máxima é cada vez mais, 

“viver a vida”presente sem preocupação com o futuro.  

Para Kumar (1997), o professor deve-se dar conta de que estamos diante de um novo 

tipo de ser humano, forjado na organização de princípios criados pela intersecção da 

imagem eletrônica que veicula programas incutindo valores do individualismo e da 

competição; que a individuação e privatização são os principais temas da vida ocidental 

contemporânea, lançando novos desafios à ação, à praxis pedagógica dos professores. 

Para Mészáros (1981), este quadro revela um contexto de crise da civilização e da 

educação. A compreensão desta crise necessita ser situada no interior da crise do 

capitalismo contemporâneo e de suas instituições. O que requer, certamente, nova leitura e 

implica novas atitudes e compromissos por parte do professor. 

Ante o exposto somos levados a inferir que as complexas relações que se renovam 

entre o setor produtivo e a educação superior, devem ser compreendidas em um contexto 

mais amplo, tendo presente o atual estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial e 

as demandas daí resultantes para o sistema educacional, que colocam em questão a figura e 

o papel do próprio professor, para além da discussão de métodos e conteúdos de ensino. A 

crise se revela bem mais profunda. 

Com efeito, o surgimento de um novo padrão tecnológico possibilitou a emergência 

do atual paradigma da empresa capitalista, denominada: “empresa integrada e flexível”, 

apta a atuar em um mercado de oferta global, altamente competitivo, mutante e 

diversificado, realidade que pressiona a instituição escolar e o papel do professor. 

Deve se registrar aqui que o processo de modernização sistêmica83 só teve lugar, no 

Brasil, no início dos anos 90, quando empresários e governo voltam sua atenção para a 

educação, em todos os seus níveis sem o que as mudanças no processo produtivo tornar-se-

iam mais difíceis ou inviáveis. O sistema passa, então, a requerer da educação – entendida 

                                                 
83 Cf. Márcia de Paula Leite. Reestruturação produtiva, novas tecnologias e novas formas de gestão de mão-
de-obra. In: Marco Antonio Oliveira et al. O mundo do trabalho – crise e mudança no final do século. São 
Paulo: Página Aberta, 1994, p.563-589. 
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como fator e insumo produtivo, - a formação de “recursos humanos” para viabilizar a nova 

empresa. 

Face ao atual modelo de Estado em construção, inspirado pelo ideário neoliberal, o 

setor de educação superior é pressionado a trabalhar como mediador entre o Estado e o 

setor produtivo, a atender demandas do mercado globalizado voltado para a produção e o 

consumo de massa. É neste cenário que a instituição e seus agentes, os professores são 

chamados a cumprir um novo papel, formando indivíduos úteis para o mercado. 

Perrenoud (1999) aborda a questão mais do ponto de vista escolar, pedagógico, sem 

contudo, descuidar das implicações do contexto de influências mais gerais que incidem no 

ânimo do professor. Segundo ele, a discussão do papel do professor como agente 

educativo, não pode prescindir do debate sobre o novo sentido, finalidade e funções 

atribuídas à escola/universidade, ignorando o profundo divórcio entre aquilo que os 

professores pensam e aquilo que o sistema espera deles.  

É neste contexto de mudanças e de novas demandas educativas, que o professor é 

chamado a desempenhar seu (rol), seu papel, não sem tensões e contradições. Isto põe em 

questão o papel e a sua identidade como educador. O professor exerce seu ofício num 

contexto de mudanças, de tensões e contradições. 

Nesta perspectiva procura-se agora explicar o novo quadro de valores particularistas 

presentes no imaginário, na concepção e acepção do professor procurando identificar e 

estabelecer referenciais de análise e compreensão dos valores e concepções dos professores 

e sua relação e influência nas expectativas e aspirações de êxito dos estudantes. 

3.2.2 O professor e a ascensão dos novos valores particularistas 

Para Ortega y Velasco (1991), a discussão do papel do professor precisa estar 

ancorada em dois fatos sociais que constituíram o embasamento das reformas de ensino 

ocorridas na década de 1970 e, que, de alguma forma sustentaram as mudanças ocorridas 

no âmbito educacional: de um lado, em termos políticos, tem-se identificado a igualdade 

formal das constituições democráticas com a igualdade de acesso à instituição escolar. 

Nesta ótica caberia ao sistema educativo estabelecer uma justa adequação entre méritos, - 

escolarmente sancionados - e posição social. 
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As qualificações que competem agora à escola outorgar teriam que estar sintonizadas 

com as demandas do sistema econômico, com a lógica do mercado, de sorte que, este seria 

o critério de racionalidade na hora de analisar e valorizar a instituição escolar, sua função, 

papel, missão, e as “competências”a serem desenvolvidas pelo professor na formação dos 

estudantes. 

O papel do professor na análise dos autores insere-se, numa problemática mais 

abrangente do que simples desempenho do professor, ou dos postulados colocados pelas 

novas políticas educacionais. Implica repensar e restabelecer a finalidade, a filosofia 

educativa da instituições educativas no contexto das mudanças da nova ordem mundial, 

regida por um mercado sem fronteiras com profundos impactos sobre o quadro de valores 

dos docentes, definindo os parâmetros de formação das novas gerações. 

Segundo Görgen (1997), as mudanças em curso transcendem o âmbito da tecnologia 

alcançando o íntimo das pessoas nas dimensões da estética, da ética, do comportamento 

humano e dos valores; implicam novas expectativas e aspirações de vida. O que é mais do 

que mudar saberes a adquirir e métodos para ensiná-los; é a própria razão de ser, papel, 

função e missão da escola e do professor que estão sendo postos em questão.  

Pergunta-se, tem-se claro os valores que orientam a ação e o papel que se espera do 

professor? Quais são os pressupostos em que o professor constrói e exerce seu ofício? Que 

valores fundamentam e iluminam sua práxis? Correspondem eles às expectativas e 

aspirações dos acadêmicos? 

Na acepção de Ortega e Velasco (1991), a exigência crescente no sentido de que a 

escola assuma um protagonismo maior na formação de valores, reflete a percepção da 

sociedade de que os valores estão se perdendo e que cabe à escola seu desenvolvimento e 

transmissão. Contudo, não se pode olvidar que, a escola, os pais e os próprios mestres 

vivem as mesmas contradições que o conjunto da sociedade. Sociedade cada vez mais 

atomizada, competitiva, com verdadeira “explosão”de informações difundidas pela mídia, 

mas que deixam pouco tempo para a reflexão, para construção de valores e da identidade 

pessoal e coletiva dos indivíduos. 
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Em linha semelhante, Marchesi (2002) aponta para o desajuste crescente entre as 

demandas colocadas aos professores e suas possibilidades reais de encará-las ou assumi-

las, o que constitui, segundo ele, um dos núcleos centrais da problemática educacional na 

contemporaneidade e que agudiza a função do professor, colocando-o numa situação 

contraditória, qual seja, desenvolver competências para o mercado ou formar para a 

cidadania, para a vida na polis, na civitas 

Defende ele a necessidade de colocar com rigor e seriedade um novo modelo de 

organização da profissão docente, orientada por dois eixos principais: maior 

reconhecimento profissional e maior exigência. Para Marchesi, ensinar hoje é, sobretudo, 

velar pelo desenvolvimento afetivo, social e moral dos alunos, o que, na sua opinião, 

enriquece a ação educadora. Pergunta-se, estamos caminhando nesta direção? 

Na acepção de Bourdieu (1990), não se pode esquecer a lógica de classe que permeia 

as relações, visões e comportamentos dos indivíduos. O professor, afirma, precisa ter 

claramente em conta no seu ofício de mestre que as pessoas estão situadas num espaço 

social concreto, historicamente determinado. Isto é, não estão em qualquer lugar, 

intercambiáveis, como pretendem aqueles que negam a existência das classes sociais.E, 

que, em função da posição que elas ocupam nesse espaço muito complexo, pode-se 

entender a lógica de suas práticas e determinar, entre outras coisas, como elas vão se dar, 

classificar e se classificar, e, se for o caso, se pensar como membros de uma determinada 

classe. 

A discussão do papel do professor precisa, portanto, estar referenciado ao contexto 

mais amplo: político-econômico, social e cultural, que condiciona os objetivos e a 

finalidade do sistema educacional e impacta o trabalho do professor, a visão de mundo 

percepção e motivação dologro expectativas dos alunos. 

Como enfatiza Inácio Filho (1989), a universidade brasileira não é uma entidade 

abstrata e isolada que existe isolada da realidade, ao contrário, ela está inserida num 

determinado contexto historicamente situado, obedecendo, na expressão de Durkheim 

(1975), à economia interna (doméstica) de cada país, e que ao menos em última instância, é 

sempre dominante.  



 

 476

Gimeno Sacristán e Fernández  Pérez (1980), em análise semelhante, admoestam que 

a educação e o mundo axiológico do professor tem sofrido importantes mudanças como 

conseqüência dos câmbios que se produzem na sociedade e no sistema de produção. 

Segundo estes autores, 

Consecuentemente, el papel del profesor necesita ser acomodado a las 
nuevas necesidades de una sociedad más dinámica y pluralista, que 
precisa de una educación de sus miembros a lo largo de toda su vida 
como necesidad ineludible para que éstos puedan asumir esos cambios y 
participar en la dinámica de la cultura, no quedando de espectadores 
desenganchados de la misma (p. 131). 

O papel docente não está isolado do contexto de crise da educação e, da educação 

superior, em particular. 

Neste sentido, pergunto que valores são colocados como referentes? A resposta a 

estas indagações nos remete a perguntar sobre o projeto (político-pedagógico) 

institucional, o projeto de educação, de sociedade e de homem que se pretende ajudar a 

formar.  

Para Cunha (1992), a idéia do que é ser um “bom professor” vem impregnada e 

carregada de referências ideológicas, representa a idéias que socialmente é construída pelo 

professor e sobre ele. O que leva a supor que os valores são ética e socialmente 

condicionados e construídos.  

Nesta perspectiva, M. Bordas (2004) defende rupturas com os paradigmas da 

modernidade, pois estes seguem orientando as decisões sobre o que seja conhecimento 

valioso, sobre o que seja currículo, sobre o que significa educar e ensinar na universidade, 

sobre qual seja o papel social da universidade. È necessário, afirma, subverter o discurso 

da modernidade e a lógica conservadora vigente. Promover rupturas de paradigmas implica 

denunciar, “a rearticulação capitalista internacional, que distorce a concepção de 

conhecimento e o papel do professor” (p. 38). 

Outro aspecto, não menos grave, apontado por esta educadora, é a concepção de 

modernização vigente, com supervalorização da eficiência e da eficácia, cujo imperativo 

maior é alcançar maior produtividade, no qual o conhecimento educacional está voltado 

para qualificação e capacitação de indivíduos aptos a se inserirem no mercado de trabalho.  
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Aparentemente legítimos tais objetivos e argumentos revelam suas ambigüidades e 

desajustes face à realidade sócio-econômica do país, quando submetidos a um olhar crítico. 

Este olhar, que parte do reconhecimento do complexo jogo das diferentes e conflitantes 

forças sociais, mostra que o pensamento economicista, hoje hegemônico, estabelece o 

predomínio do individualismo e da competitividade sobre as subjetividades, bem como, a 

prevalência da noção de que qualidade rima com produtividade e aumento de consumo.  

3.2.3 A desvalorização da imagem do professor 

Como salienta Cunha (1992) “o professor está em conflito e contradição com seu 

papel e à procura de nova relação implica a redefinição de seu papel” (p.155). Em que 

direção está indo esta discussão e como isto afeta a imagem, a auto-estima, os valores mais 

tradicionais do professor frente à expansão e ascensão de valores particularistas colocados 

com muita ênfase pelo mercado, e pela sociedade? 

Gentili (2000) chama atenção de que o campo educativo sofre de um certo 

desencanto. De uma forma ou de outra, todos parecem concordar que as coisas, dentro da 

escola, não vão de todo bem. Para os reformistas de plantão o problema do sistema 

educativo consiste na crise de qualidade, e esta é atribuída, em boa parte, aos docentes, 

argumentando que estes trabalham pouco e mal, ignorando e escondendo, dessa forma, as 

verdadeiras causas que são estruturais e históricas.  

As causas da crise do sistema e que leva à crise de valores do professor, ligam-se 

igualmente à falta de uma projeto de sociedade e de uma filosofia educativa pertinente aos 

anseios da nova geração de estudantes que já não vêem mais a instituição como garantia de 

inclusão social e de realização de seu projeto de vida.  

Parece, por conseguinte, não haver dúvida de que o professor vive um momento 

paradoxal e contraditório. De um lado, o aumento das expectativas de sociedade sobre a 

instituição escolar como espaço mágico de solução das mazelas sociais, e, de outro, 

aumenta a descrença sobre o valor dos títulos e das qualificações escolares, afetando 

diretamente a imagem e o valor do professor. 

Para além das especulações, Gentili considera que aqueles que fazem da educação 

seu meio de vida enfrentam, hoje, alguns problemas que vão mais longe do que a evidente 
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e brutal deterioração das condições salariais e da suposta “desorientação”juvenil e da falta 

de motivação dos alunos. 

Para a configuração deste quadro de desvalorização econômica, cultural e simbólica 

do professor, registre-se os baixos salários pagos que acabam colocando em questão a 

própria profissão do professor, com perguntas do tipo: o professor ainda é necessário? 

Deve-se registrar que as políticas públicas, bem como, as reformas educacionais das 

décadas de 80 e 90, ocorridas em toda a América Latina, promovidas por governos 

politicamente neoliberais, e ideologicamente neoconservadores, contribuíram na 

desvalorização progressiva do salário docente, aumento da carga horária, com evidente 

desvalorização social e profissional do professor. 

Para Shiroma (2002), as políticas públicas para a educação da América Latina, 

constituem um autêntico ardil, na medida em que “buscam retirar do mestre a identidade 

construída ao longo da história de seu ofício, esvaziam seu sentido original e em seu lugar 

procuram constituir uma outra mentalidade, competitiva e individualista por excelência” 

(p.99).  

O ensino do professor deve, em decorrência desta orientação (neoliberal, do ponto de 

vista político e econômico e neoconservador), e do ponto de vista social, enfatizar aspectos 

práticos do mercado de trabalho e aumentar o relacionamento, integração e adequação às 

empresas. Ao professor competiria desenvolver competências para resolver problemas 

práticos e desenvolver conhecimentos úteis associados à eficácia e à produtividade. 

O que irá configurar uma nova orientação valorativa para a educação e para a função 

docente, distinta de outras épocas. Uma orientação construída não mais a partir do 

funcionamento das instituições educativas, mas das transformações ocorridas no âmbito do 

capitalismo mundial e do modo de inserção dos países, nesse processo. O elemento central, 

como vimos anteriormente em Ortega (1989), é a perda de confiança dos professores nos 

valores e vias universalistas em favor da ascensão dos valores particularistas. 

De fato, a prioridade das reformas sempre foi pautada na descentralização, leia-se, 

“desregulamentação”, com a perda de responsabilidade do Estado. Ou seja, promoveu-se 

uma privatização, direta ou indireta, da educação, transferindo à família e aos professores a 
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responsabilidade maior dos males da educação, passando os mais pobres a ter uma 

educação pobre, e os ricos, uma educação rica. Neste cenário, a instituição escolar e 

universitária cumpre um papel de reforço e legitimação do status quo social, econômico e 

cultural, reproduzindo a clivagem social existente. 

A desvalorização da imagem docente está intimamente associada à desvalorização da 

escola como instituição social e educativa. Décadas atrás, o professor não somente recebia 

melhor, como a escola tinha prestígio como instituição, observa Gentili (2000). Este autor, 

sustenta sua crítica ao sistema educativo, ancorado em pesquisa realizada em 18 países da 

América Latina constatando que, entre os trabalhadores com nível superior, os professores 

foram os que tiveram os salários mais desvalorizados. Na Argentina, a desvalorização foi 

de (43%) em 10 anos. No Brasil, estima-se, que algo semelhante tenha ocorrido. 

Este contexto e cenário evidencia uma clara incoerência das políticas públicas no 

campo da educação, com evidente depreciação e desvalorização do professor, seja do 

ponto de vista econômico como simbólico. Uma sociedade que sacraliza a tecnologia e na 

qual os mass media atuam como poderosos instrumentos de comunicação e de formação de 

opiniões, a imagem e o papel do professor passam por sério questionamento.  

Com relação à titulação dos professores, dados levantados pelo Censo da Educação 

Superior, do Inep (2003) dão conta de que dos cerca de 254 mil professores de ensino 

superior hoje no Brasil, apenas 21% têm doutorado e 35%, mestrado, assim distribuídos:  

Titulação dos professores 

Mestres   Doutores 

Público  29,6%  64,4% 

Privado 70,4%  35,6% 

Na visão de Perrenoud (1999) não se pode economizar um debate sério e profundo 

sobre o sentido e as finalidades da escola denunciando o profundo divórcio entre as 

condições em que o professor é obrigado a exercer seu ofício e às novas demandas 

colocadas pela sociedade; entre, aquilo que os professores pensam e realizam e aquilo que 

o sistema espera deles. 
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3.2.4 Perfil conservador do professor 

Pesquisa da Unesco (2003) revelou um perfil conservador dos docentes, evidenciado 

nas respostas dadas à questões de ordem ética e moral: tais como: homossexualidade, 

violência, drogas, eutanásia, amor livre, etc. Os docentes continuam arraigados em valores 

tradicionais, não levando em conta a mudança de paradigmas trazidos pelos ventos da pós-

modernidade e as novas realidades e conquistas dos direitos humanos. 

Na lente do educador Miguel Arroyo (2000), o reconhecimento do papel do 

professor, acompanha o reconhecimento social do campo em que ele atua, dos sujeitos com 

quem trabalha, e dos valores a que sua ação se vincula. As novas competências exigidas e 

atribuídas ao professor são referidas a esses valores. 

Desenvolver competências toma um sentido bem mais amplo do que simples 

domínio de conteúdos. Implica o reconhecimento da herança recebida pelo professor, seu 

peso social e cultural, as relações e estruturas que lhe dão forma, inclusive as estruturas 

escolares que a reproduzem. 

Mudar este perfil importa, um longo caminho: redefinir estruturas, relações sociais e 

culturais, alterar condições, afirmar novos traços, redefinir valores. Um processo lento que 

exige um trato pedagógico e político. Para Arroyo, a identidade dos profissionais- 

professores, não consegue apagar os traços de uma imagem social construída 

historicamente. Ser professor, é, acima de tudo uma “forma de ser”. A persistência da 

velha dicotomia: ensinar ou educar, expressa concepções estreitas do “ofício de professor”. 

O que está em jogo: a formação de um indivíduo competitivo, para uma sociedade 

cada vez mais competitiva e excludente, ou a formação de um ser humano com 

sensibilidade social e humana, nos moldes colocados por Hugo Assmann (1998 e 2001)? A 

função e ofício de mestre se situa no confronto que sempre se deu em torno do projeto de 

homem e de sociedade a ser construída, arremata M. Arroyo (2000). 

Para o pedagogo Paulo Freire (1997), o papel que se espera do professor é 

determinado e faz parte da história total da dinâmica mais complexa da sociedade; não é, 

por conseguinte, uma questão restrita apenas aos educadores. Segundo Cunha (1992), o 
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conceito que temos do professor é sempre valorativo e ideológico, isto é, representa a idéia 

que socialmente é construída do professor.  

De acordo com esta autora, o professor nasce inserido em seu cotidiano e a vida 

diária não está fora da história, ao contrário, está no centro do acontecer histórico. Cunha 

(1998) enfatiza as experiências de vida e o ambiente sócio- cultural como componentes 

chave na explicação do desempenho atual do professor. 

Para Cunha, “o conjunto de valores e crenças que dão escopo à performance dos 

docentes são frutos de sua história e de suas experiências e trajetórias de vida e são eles 

que dão contornos ao seu desempenho. Por isso, é inócuo pensar em “modelos”de 

formação que possam apresentar resultados similares em todos os envolvidos” (p. 53).  

Na visão dela existe um estatuto político-pedagógico que dá suporte ao processo de 

ensinar e aprender que acontece na prática universitária. As decisões neste nível, que, 

aparentemente poderiam parecer estritamente pedagógicas, estão imbricadas nas decisões 

sobre as próprias formas de organização e distribuição do conhecimento realizadas na 

sociedade. 

A autora refere-se a um arbitrário anterior que preside as decisões que, na maior 

parte das vezes, não está evidenciada na compreensão do professor universitário, nem 

tampouco tem sido objeto de investigações sistemáticas. De fato, a maioria dos estudos 

sobre a universidade e o papel do professor, ou tem se dirigido para a perspectiva histórico-

política, ou tem se reduzido ao estritamente didático, não discutindo a natureza mesma do 

papel que é esperado do docente. 

Não se pode, portanto, pensar ou definir o papel do professor, desconectado do 

contexto sócio-econômico e da dinâmica das transformações em curso no mundo 

contemporâneo que definem novas relações humanas, crenças e valores. 

Na acepção de Ortega et al. (1991), a discussão do papel do professor, parte do 

pressuposto de que a educação de base seja capaz de homogeneizar a sociedade, dotando-a 

de conhecimentos mínimos e indispensáveis para o mercado laboral, cabendo-lhe treinar os 

estudantes.  
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As conseqüências dessa mudança se fizeram sentir no âmbito pedagógico, com a 

conseqüente perda da autoridade do professor transformado em mero “conselheiro”de seus 

alunos. O professor já não é mais quem sabe e transmite conhecimentos, senão um simples 

mediador entre os escolares e a massa de informações que não têm sua fonte de informação 

na escola, produzida que é em outras instâncias competitivas, pelos “mass-media”, pelos 

modernos meios de comunicação social (MCS: rádio, TV, Informática: Internet, etc.). O 

importante, agora, não é mais o saber, mas facilitar a aprendizagem; professor, um 

facilitador, um líder. 

Para a educadora equatoriana, Rosa M. Torres (1999) o fundamental na análise do 

papel que se espera do professor, discutir o projeto de homem e de sociedade que a 

educação deve ajudar a construir. 

La definición del modelo educativo, a su vez, está en relación al tipo de 
sociedaed a que se aspira. La pregunta educación, para qué?, 
precisamente en un mundo globalizado, dominado por un “pensamiento 
único” Ramonet, (1998) que en el campo educativo, se expresa hoy en la 
retórica del capital humano, no sólo no ha perdido relevancia sino que es 
un terreno a debatir y disputar, tanto desde la política y la economína 
como desde la educacón y la cultura (p. 2). 

A autora questiona o novo design ou paradigma de professor configurado numa 

longa lista de “competências desejadas”, no qual convergem, contraditoriamente, 

“postulados inspirados na retórica do “capital humano”e os enfoques “eficientistas” da 

educação, que passaram a formar parte do discurso da reforma educativa em âmbito 

mundial. 

Neste novo design, professor é chamado ao trabalho em equipe, a participar da 

elaboração do projeto educativo de seu estabelecimento escolar, contribuir a desenhar uma 

visão e missão institucional, a criar um clima de cooperação e uma cultura democrática no 

interior da instituição escolar.  

Na América Latina, como revelam diversos estudos da Unesco-Orealc (1992); as 

atitudes e expectativas dos docentes podem resultar mais determinantes sobre o 

desempenho dos próprios docentes, bem como, dos alunos; mais inclusive do que o 

domínio dos conteúdos”, sublinha (Torres, 1999 p.5).  



 

 483

A forte pressão social a que se submeteu a escola obedece, em boa parte, a confiança, 

e mais, a esperança nela depositada como mecanismo de realização de uma efetiva 

igualdade de oportunidades. O logro, ou sucesso na vida, via escolarização, tem-se 

incorporado na mentalidade social como meio eficaz e, institucionalmente único, de 

mobilidade ou ascensão social. Seguindo esta lógica, caberia ao professor remover os 

múltiplos obstáculos que o meio social interpõe à utilização das oportunidades colocadas 

pelo sistema social. Caberia, pois, à educação cumprir um papel compensatório deixando 

de significar um direito subjetivo de todo cidadão.  

3.2.5 As orientações valorativas dos professores: A crise da profissão 

docente. 

Ortega y Velasco (1991) registram o caráter (neo)conservador da função docente, 

marcado pelo meio cultural e moral dentro do qual vem transcorrendo o ofício do 

professor, carregado por uma áurea que o empurra para atitudes conservadoras. “Não é em 

vão que se trata de uma profissão impregnada de conteúdos moralizadores e esta 

propriedade estrutural se transmite a seus atores, que desenvolvem atitudes e normas 

coerentes com a natureza do trabalho que desempenham” (p.93). 

O controle ideológico do trabalho do professor aparece em todos os níveis do 

sistema: do ensino fundamental à universidade, fazendo com que os mesmos se 

identifiquem e defendam a ordem social estabelecida, convertendo-se em agentes dos 

interesses, valores e ideologia das classes dominantes de uma determinada época.  

Ortega y Velasco (1991, p. 94) explicam o novo papel que a sociedade cobra do 

professor: 

No hay, en suma, solución de continuidad entre lo que es cometido 
propio del ejercicio pedagógico y la dominación social que discurre a su 
través. Se cierra así el círculo que envuelve al maestro y le convierte en 
un seguro defensor de un orden del que no es artífice pero sí un eficaz 
apoyo. Cabría por todo ello atribuir a los enseñantes el rol de agentes 
difusores de la ideología dominante. De seguir los conocidos 
planteamientos de Gramsci (1974, pp. 394 ss), tendríamos que convenir 
que a ellos les corresponde ser un suerte de “gestores” del grupo 
dominante para poducir consentimiento “espontáneo”en las masas en 
virtud de la propagación entre ellas de la ideologia dominante. 
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Sem pretender aprofundar a discussão gramsciana do mecanismo de funcionamento 

da ideologia, aparece claro o papel a ser cumprido pelo professor, ou seja, difundir a 

ideologia dominante para as classes subordinadas, construindo consensos de aceitação 

pacífica do sistema de idéias e de interesses das classes hegemônicas. As idéias dominantes 

de uma determinada época são sempre as idéias da classe dominante, Gramsci (1975).  

Os professores são ao mesmo tempo agentes e produtos da escolarização. O profundo 

engajamento do professor com o sistema escolar, dificulta a ele reconhecer o caráter de 

classe das normas escolares. Dessa forma, ele tende a assumir uma atitude reformista, 

baseado na crença de que pode existir um ensino neutro, fora da questão política. 

Henry Giroux (1996) e Freire (1997) entre outros autores, concebem a escola como 

um espaço (locus) significativo, de certa forma, singular e privilegiado para desvelar as 

ideologias capitalistas e qualquer outro tipo de relação opressiva. Pensamento semelhante 

encontramos em Oliven (1990), para quem, a escola não só pode como deveria servir para 

recriar relações emancipatórias.  

Ortega y Velasco (1991), observaram ainda que o essencial da profissão do 

professor, não é o de propagar a ideologia dominante (doutrinamento), senão, fomentar e 

incutir comportamentos e representações mentais de acordo com a posição social que de 

fato ocupam as classes subalternas e populares. O papel da escola, assim como a função 

precípua do professor será a de tornar natural a divisão e distinção de classe, legitimando a 

divisão social de origem, através das certificações escolares. 

Ao assumir a postura de neutralidade, os professores reforçam práticas escolares 

conservadoras, antes de inovadoras e emancipatórias. Supõem alterrar o atual estado de 

coisas, o que implica inevitavelmente, outras opções, para o qual o professor não está ou 

não se sente devidamente preparado e, da qual sequer está convicto. 

Qual a visão dos professores em relação a seus alunos? É o que Ortega y Velasco 

(1991:108) explicam:  

no solo por lo que de reveladora puede tener pra conecer a los últimos, 
sino también por lo que implica de predicción (y por ello de crear efectos 
en el mismo sentido de lo que se cree). La situación socio-cultural de los 
jóvenes de hoy, según los docentes, viene marcada por una profunda 
crisis, cuyos componentes esenciales son, en orden decreciente de 
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importancia, la falta de trabajo, la pérdida de valores, las drogas y el 
consumismo. 

Parece inegável, que o sistema de ensino, e o próprio professor, vivem hoje uma 

situação paradoxal e contraditória: na medida em que se generalizou e universalizou a 

educação e aumentou a demanda social para obter títulos escolares cada vez mais elevados, 

ao mesmo tempo, surgiu a convicção da ineficácia, quando não da inutilidade dos saberes, 

das certificações e dos diplomas.  

Este clima social não é fortuito, mas responde a um conjunto de fatores. Tentativas 

de explicação deste fenômeno não têm faltado para os distintos analistas da educação. 

Félix Ortega (1991) aponta quatro prováveis hipóteses para explicar o mal estar existente 

no mundo da instituição educativa e a crise de valores do professor: 

- a primeira hipótese sustenta que o rápido crescimento do sistema escolar produziu 

sua massificação, centrando toda atenção no aumento da oferta escolar; 

- em segundo lugar e diretamente ligado a anterior, atribui-se a suposta queda da 

qualidade educativa ao fato de a escola/universidade ter perdido seu caráter elitista;  

- uma terceira modalidade refere-se à interpretação dos problemas que afetam o 

sistema educativo; esta atribui a falta de conexão dos conteúdos escolares com as 

necessidades econômico-empresariais, convertendo rapidamente os alunos egressos em 

produtos obsoletos, de pouco interesse para o mercado laboral, cuja evidência estaria no 

crescente desemprego entre os titulados e diplomados; 

Enfim, a crescente descapitalização e descaracterização do sistema (a falta de 

condições de ensino, baixos salários dos docentes, ausência de motivação e de perspectivas 

de valorização profissional e social), fez com que muitos professores abandonassem a 

profissão e a trocassem por outra profissão mais valorizada no mercado e na sociedade.  

Não obstante, se possa reconhecer tais argumentos constituem somente uma parte da 

realidade, pois, esquecem um aspecto essencial do qual derivam muitos dos problemas da 

educação e do professor. Os verdadeiros problemas da educação são de natureza e de 

ordem cultural e ideológica; tem a ver, sobretudo, com a imagem que se projetou sobre a 

educação, atribuindo a ela um poder mágico na solução dos problemas, gerando um 
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conjunto de expectativas (como a mobilidade e a ascensão social, via educação), promessas 

que acabaram por não se concretizar.  

Disseminou-se, um discurso fundamentado em pressupostos questionáveis, fazendo 

crer que a educação constituía uma das principais vias de ascensão social e de 

enfretamento dos problemas atuais, especialmente os da inserção no mercado de trabalho. 

Gerou-se uma sobrevalorização dos atributos e conhecimentos escolares, como se a 

eficiência da educação fosse, por si só, capaz de promover eficiência e eficácia ou 

resultados da economia.  

Tal teoria esqueceu o recado da “servidão institucional”da educação (Durkheim, 

1975), ou seja, sua subserviência à economia doméstica. Hoje, certamente, devemos 

acrescentar, sua inserção e (inter)dependência de fatores externos, de um mundo 

globalizado, de economia internacionalizada. 

Os problemas, disse Félix Ortega (1998), são de natureza e de ordem cultural e 

ideológica e tem a ver com a própria imagem que se modelou no momento mesmo em que 

se universalizou a educação, gerando um conjunto de expectativas que a educação se 

encarregaria de responder e/ou resolver e, da qual, sem dúvida, derivam muitas das 

distorções e falácias relativas ao poder da escola e das atitudes dos professore.  

Outro aspecto sublinhado por Ortega, deve-se ao fato que o universo moral e 

valorativo vigente hoje em nossa sociedade, é claramente distinto e divergente daquele 

sobre o qual se organizou a expansão escolar. O conflito no terreno das crenças sociais está 

produzindo, especialmente para os professores, efeitos cruciais, como a desvalorização e 

inconsistência de sua posição social, gerando verdadeira crise existencial e de identidade. 

O que os professores consideram problemas (morais) dos estudantes é conseqüência 

da quebra do paradigma cultural, (do ethos ascético de ascendência burguesa) própria da 

profissão docente.  

Ancorados em Pimenta (2002), podemos dizer que a profissão de professor emerge, 

em um dado contexto e momento histórico, tomando contornos conforme necessidades 

apresentadas pela sociedade, com novos significados sociais que lhe são dados. A 

deterioração da imagem, do status social e do estatuto profissional do docente resulta de 
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uma construção histórica, fato presente de modo difuso, mas significativo na consciência 

social e nas políticas educacionais, manifestado no sentimento dos próprios professores. 

Dessa forma Pimenta reforça a concepção dos autores anteriormente citados, Ortega 

y Velasco (1991), entendendo que os professores, de modo geral, encontram-se em 

situação paradoxal e contraditória. 

As mudanças que se produziram na sociedade e no mundo juvenil junto com o 

aumento da população e a progressiva universalização do ensino, levaram a uma 

redefinição das tarefas prioritárias do professor que precisam doravante enfrentar um 

ensino em mutação, que transcende os limites de sua sala de aula e a mera capacitação 

técnica. Se antes o professor era quase o único responsável pelo ensino, agora deve 

compartilhar sua função e conseguir que o aluno analise e integre a variada e dispersa 

informação que recebe.  

A tabela abaixo demonstra bem o atual quadro de valores e de referências que orienta 

a visão e o trabalho do professor: 

Fatores que hoje têm maior influência para alcançar êxito na vida.  

 Opinião de professores e pais: Ortega (1989) 

      Segundo  Segundo 

      os professores   os pais 

 Astúcia/esperteza.................................24,8   19,8 

 Dinheiro...............................................23,7   44,5 

 Notas escolares.................................... 3,1   14,5 

 Inteligência...........................................69,9   77,9 

 Ambiente familiar................................21,5   36,6 

 Sorte.....................................................42,2   39,7 

 Poder político...................................... 23,6   16,8 
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 Ambiente da localidade....................... 7,2    8,4 

 Aparência física.....................................1,2    2,3 

 Influência familiar................................41,6   22,1 

 Outros.................................................. 2,3    2,3 

 Ns/Nc.................................................. 0,8 

 Total.........................   ..(2.162)  (131) 

A ordem dos valores preferenciais, reveladores de crenças, de professores e pais, são 

respectivamente: em 1º lugar, a inteligência (69,9%); sorte (42,2); influência familiar 

(41,6%); astúcia/esperteza (24,8%); dinheiro (23,7). Notas escolares (3,1%); ou seja, 

observa-se fraca valorização do trabalho/resultado escolar, o que revela a crença e a 

valorização do professor quanto ao fator conhecimento. 

Comparativamente à avaliação e concepção dos pais, as notas escolares tiveram 

(14,5%) das escolhas. Os pais depositam mais valor ao fator inteligência do que os 

professores (77,9%) (considerada valor universal); fator: dinheiro (44,5%); sorte (39,7%) 

das opções; influência familiar (22,1%). Em suma, podemos aferir que os docentes 

valorizam mais os valores particularistas do que os valores considerados universais, e com 

proeminência em critérios irracionais. 

3.2.6 As chaves para o êxito: a ascensão dos valores particularistas 

Segundo Ortega y Velasco (1991), o conjunto de concepções valorativas dos 

professores, a orientação mais poderosa e suscetível de produzir efeitos sobre a vida social, 

tem a ver com as qualidades e fatores que possibilitam alcançar êxito na vida, e em sua 

virtude, contribuem a legitimar a ordem de desigualdades sociais. 

La asunción de uno y otro código al respecto tendrá consecuencias 
relevantes sobre las auto-imágenes y predicciones de los profesores en su 
trabajo docente. Porque las convicciones interiorizadas por los maestros 
en este terreno han de traducirse en provocar niveles de aspiraciones 
congruentes con aquéllas, en emplear grupos de referencia adecuados a 
estos niveles y en desarrollar actitudes conformistas o no entre sus 
alumnos (p. 112). 
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O sistema de valores assumidos pelos professores está impregnado por três 

elementos de natureza contraditória: 1) a inteligência (via universalista) aparece em 

primeiro lugar como chave para a consecução do êxito. Seguem, por ordem decrescente de 

importância: 2) a família (via particularista), 3) a sorte e o dinheiro. Esquema este que com 

certas variações concordam também os pais dos alunos e o conjunto da população. 

O curioso é a convicção manifesta dos professores de que as notas escolares não 

certificam o valor intelectual de seus alunos. O aluno vence, triunfa, independente de 

inteligência ou de desempenho acadêmico. Esta concepção nos remete à estrutura social, 

mostrando que a inteligência está ligada ao contexto social familiar, na medida em que esta 

cria as condições do pleno desenvolvimento da inteligência. Infere-se, dessa forma, que a 

herança psicológica (inteligência) somada ao ambiente sócio-familiar, constituem os dois 

pilares autênticos que sustentam o destino dos indivíduos. Na prática, desmente-se o 

princípio da igualdade de oportunidades e a meritocracia ligada a ela. 

A curiosidade é que os professores não dão importância somente aos resultados, às 

notas ou desempenho escolar, na consecução do êxito. As notas escolares não certificam o 

valor intelectual dos alunos. Aquele que vale, vence, triunfa, independente das notas, da 

trajetória acadêmica.  

As convicções interiorizadas dos professores se traduzem em provocar níveis de 

aspirações congruentes com as mesmas. Estas premissas, desmentem, por sua vez, a crença 

de que a escola seja uma instituição que produz mobilidade social, que neutraliza as 

desigualdades sociais de origem. Os próprios professores, já não acreditam mais no poder 

da escola. 

Temos, assim, a seguinte conjugação: herança (psicológica) inteligência somada 

(sócio) familiar, como pilares que sustentam o destino individual. A inteligência, não é, 

portanto, um valor tão universalista na medida em que é mediatizada pela família. Esta tem 

uma função chave, qual seja, a de assegurar e garantir a classe social à qual terão acesso 

seus membros (filhos) mais jovens. 

A que se deve então tanta confiança ao fator familiar? Quiçá, porque a família é 

considerada a instituição decisiva e fundamental. De sua organização interna e posição 
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social dependerá a efetiva atualização e desenvolvimento da inteligência. A família, em 

todos os tempos, e também na contemporaneidade, continua exercendo uma função chave, 

qual seja, a de assegurar e garantir a classe social a que tem acesso seus membros mais 

jovens. O retorno, à crença na família, ou à força da origem social, reforça a tese de que 

não é a escola a instituição capaz de promover a mobilidade social e tampouco neutralizar 

as desigualdades sociais de origem. 

Na interpretação de Ortega (1989), tal postura, crença, e mundo axiológico dos 

professores deve-se ao dualismo social produzido pelo atual estado da economia. 

Os dados da pesquisa realizada por Ortega (1998), se aplicam a outros contexto 

como o Brasil e nos ajudam a entender o motivo porque estão crescendo entre os 

professores os valores particularistas em detrimento dos valores universais e as 

implicações daí decorrentes sobre oquadro de valores dos estudantes, suas espectativas 

defuturo acadêmico e profissional. 

Um dos primeiros aspectos observados é que as camadas sociais menos afortunadas, 

que já não acreditam mais nas promessas e no poder da educação como meio eficaz de 

ascensão social logrando êxito na vida.  

As famílias, por sua vez, estariam enviando os filhos para a escola e para a 

universidade como forma de ocupá-los, já que não têm outra coisa a oferecer aos jovens. 

Enquanto as classes médias, sobretudo, a classe média alta, coloca maior importância na 

educação, por ser ela a principal via que lhes assegura (por meio da pertinente 

qualificação) a transmissão de sua posição social aos filhos. 

A família continua, sendo considerada como a instância chave para ampliar ou 

restringir expectativas, assim como para materializá-las. A confiança num princípio 

universalista (inteligência) do qual irá resultar a diferenciação social, foi substituída pela 

crença na família (valor particularista) como instância de oportunidades vitais e de apoios 

sociais correlatos. Este particularismo converte o logro escolar num prolongamento das 

possibilidades familiares. Logicamente com este sistema valorativo, a inteligência aparece 

como um “dom” herdado e potenciado no seio familiar, antes de ser um “mérito” cultivado 

e legitimado pelo sistema escolar. 
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Tais crenças reforçam a confiança em meios não racionais (não controláveis), para o 

logro daquilo que, na prática, as instituições não têm conseguido cumprir com os objetivos 

propostos. Entre estas se encontra de modo singular a escola/universidade, “na medida em 

que ela beneficia àqueles que já o são por origem familiar” (Ortega 1990 b, p. 114). Assim 

podemos dizer que a desorientação normativa do professor decorre fundamentalmente da 

contradição entre o que o professor idealizou os novos valorese aspirações dos estudantes e 

a realidade social e o próprio contexto do cotidiano, das crenças da instituição escolar. 

O professor perder dessa forma, assim sua identidade profissional, que se torna cada 

vez mais difusa.Explica-se assim a falta de confiança do professor em si e no trabalho que 

realiza Compreende-se, também, porque a opinião, a visão e as expectativas que o 

professor tem do aluno se reflete sobre o futuro de sucesso ou fracasso do mesmo. O 

contrário é igualmente verdadeiro, isto é, a falta de confiança do professor em si mesmo e 

no seu trabalho limita sensivelmente o nível de logro e de aspirações dos alunos. (p. 115). 

Por fim, deve-se destacar que os professores percebem sua desorientação normativa, 

o que gera neles um clima de incertezas. No atual contexto de mudanças de paradigmas e 

de valores, já não se sabe o que é certo e errado, o que é moral ou socialmente aceitável ou 

condenável. É uma época marcada pelo vazio existencial e “não está claro saber qual é a 

função que cabe ao professor neste cenário de crise e de contra-valores da sociedade atual” 

(p.98). 

A discussão e problematização feitas ao longo desta exposição, permite-nos lançar 

alguns pontos de inflexão sobre os fatores que caracterizam e configuram o quadro de 

referências (axiológico) dos docentes e a relação e influência destes no modo de pensar e 

agir dos estudantes. 

Esta discussão ganha profundidade na observação de Da Silva (1999, p. 7-8) coloca 

os professores como “sobreviventes” de uma época que se define como paradoxal.  

3.2.7 O professor e os novos desafios da educação na Amèrica Latina: 

novas indagações 

A discussão do papel do professor no contexto de América- Latina não pode ser 

dissociada das propostas (reformadoras) que corporificam a agenda da modernização 
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conservadora em curso e da qual, como disse Apple (1999) “a educação não existe à 

margem da sociedade e, como salienta Rosa (1992: 144), “olhamos com grande 

expectativa para a escola (e o professor) esperando que ela resolva a crise em que estamos 

metidos” (In: Revista: Educação & sociedade. Vol. 26, Jan/Jun. Porto Alegre, UFRGS, 

2001, p. 5-12). 

Connell (2001), alerta sobre a surpreendente ausência dos professores de boa parte 

do debate a respeito das políticas públicas sobre educação. Essa ausência, disse “é uma 

conseqüência importante da interpretação baseada na noção de déficit e do estilo 

tecnocrático da elaboração de políticas públicas para o setor” (p.28). 

Ante o exposto, parece claro a importância fundamental do professor na formação e 

socialização, das novas gerações tendo presente porém as limitações e contradições em que 

o professor é chamado a desempenhar sua função. A discussão continua, portanto, aberta. 



CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA 





A pesquisa adotará a metodologia descritivo-explicativa objetivando uma melhor 

compreensão do fenômeno estudado. Como irá considerar a conjunção da dinâmica de 

variáveis sociais que influem sobre o fenômeno estudado, entendemos que este estudo terá 

invariavelmente uma abordagem sócio-crítico. Isto porque, como disse Bourdieu 

(1990:159) “o mundo social pode ser visto e construído de diferentes maneiras de acordo 

com diferentes princípios de visão e divisão”. 

Em ciências sociais, a dialética entre teoria e prática é condição fundamental da 

pesquisa e da intervenção na realidade social. Como disse Brandão (2003), quem não volta 

a teoria deixa de ser crítico e auto-crítico, submergindo no ativismo fechado e obtuso. Ao 

mesmo tempo, a prática é elemento metodológico integrante do processo científico, tanto 

no sentido de servir de constante teste para validade da teoria, quanto no sentido de 

assumir que a própria pesquisa é uma intervenção na realidade. Assim, em ciências sociais, 

“a prática é uma forma de conhecimento, porque através dela testamos o conhecimento 

vigente e produzimos o novo, bem como dialogamos dinamicamente com a realidade e 

conosco mesmos, na medida em que também fazemos parte da realidade social”.(p.111) 

Para Triviños (1987:129) a metodologia descritiva “intenta captar não só a aparência 

do fenômeno, como também sua essência”. Já Thiolent (1984) argumenta que as pesquisas 

sociais e educacionais, de forma geral, obedecem a alguns tipos de classificação. A 

descritiva, por exemplo, segundo este autor, implica fazer um discurso sobre um assunto 

dado, salientando que não há neutralidade nas ciências sociais, pois incorpora o modo de 

ver de quem faz o discurso. 

Na acepção de Minayo (1994), a metodologia geralmente é uma parte complexa e 

deve requerer maior cuidado do pesquisador. Mais que uma descrição formal dos métodos 

e técnicas a serem utilizados, indica as opções e a leitura operacional que o pesquisador fez 

do quadro teórico. 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde ao espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 
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A abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados e das ações e 

relações humanas, um lado não perceptível e não casável em equações médias e 

estatísticas. Contudo, o conjunto de dados qualitativos e quantitativos não se opõem. Ao 

contrário e complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, 

excluindo qualquer dicotomia. A presente investigação contudo terá ênfase na abordagem 

qualitativa.  

Conceituar, configurar e relacionar são verbos que expressam as finalidades da 

pesquisa descritiva. Quanto à natureza do problema a ser investigado, foram utilizadas 

descrições quantitativas e qualitativas, dando a metodologia um caráter misto. 

A metodologia quantitativa orienta-se para o projeto educativo das universidades 

pesquisadas, considerando que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. Existe, portanto, 

uma relação dialética entre o sujeito e o objeto no processo do conhecimento, refletindo as 

oposições e as congruências entre os sujeitos envolvidos na questão. 

O aspecto quantitativo se faz presente através da aplicação de um questionário aos 

alunos e professores procurando fundamentalmente conhecer o perfil e a opinião dos 

envolvidos. Esse instrumento de pesquisa “prevê a mensuração de aspectos pré-

estabelecidos, procurando verificar e explicar a influência e inter-relação dos aspectos 

abordados, mediante a análise de freqüência de incidência e de correlações estatísticas” 

(Chizzotti, 1991:52). 

4.1 Hipóteses de Investigação 

As hipóteses ou também chamadas “questões de pesquisa” são prováveis respostas 

ao nosso problema de pesquisa. Como define Kerlinger (1973), as hipóteses são 

instrumentos de trabalho, podem ser testadas, dirigem a investigação tendo relação com a 

teoria e o problema da investigação. Köche (1992) considera as hipóteses como aqueles 

aspectos, propriedades ou fatores mensuráveis ou potencialmente mensuráveis através dos 

valores que assumem, discerníveis em um objeto de estudos. 

Trata-se de constructos, algo que varia, que pode ser medido, testado, verificado, 

comprovado, comparado, podendo ser identificadas por dependentes e independentes. 
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Independentes, é a que influencia, determina ou afeta outra variável, condição ou causa 

para determinado resultado. Dependente, consiste nos valores a serem explicados ou 

descobertos; varia ou desaparece conforme manipulação da variável independente. Como 

exemplo de variáveis podemos citar: idade, classe social, status, salário , inteligência, 

motivos, qualidades, etc. 

4.1.1 Hipótese principal 

Os alunos escolhem determinada carreira universitária como meio para lograr êxito 

na vida, porém, tais escolhas não são arbitrárias, não ocorrem por acaso; são social e 

eticamente condicionadas. Isto é, a carreira de cada um e as oportunidades e chances de 

êxito na vida estão enraizadas na estrutura sócio-econômica e nos valores dominantes da 

cultura. De tal sorte que as diferenças de posição universitária são manifestação escolar das 

diferenças de origem social e dos valores dos estudantes, inclusive no nível de aspiração de 

êxito na vida. 

4.1.2 Hipóteses secundárias: 

O êxito na sociedade atual capitalista e hedonista, centrada na competição e no 

consumo, é facilmente identificado com valores materialistas em detrimento dos valores 

humanos e antropocêntricos, de realização e de felicidade do indivíduo, bem supremo e 

aspiração maior de todo ser humano. 

Existe estreita (co)relação entre habitus de classe, nível sócio-econômico e o quadro 

ou sistema de valores (ethos), determinando em grande parte, aspirações de êxito na vida e 

escolhas de distintas carreiras acadêmicas dos estudantes.  

Alunos oriundos de classes mais favorecidas do ponto de vista sócio-econômico e 

cultural, elegem e disputam as carreiras mais valorizadas, enquanto os alunos oriundos de 

classes menos favorecidas escolhem as carreiras menos valorizadas, pelo fato de estas lhes 

serem acessíveis; vale dizer, ninguém aspira ao impossível.  

As dimensões ou componentes: motivação de logro, sistema de valores e a auto-

estima, são fatores fundamentais nas aspirações e escolhas de projeto de vida e nas eleições 

de carreira dos estudantes, como meio para lograr êxito na vida. 
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A universidade na atual sociedade capitalista vive um situação paradoxal e 

contraditória, pois, de um lado, é instada a formar indivíduos para atender demandas do 

mercado e, de outro, formar sujeitos para os valores humanos e antropocêntricos, o que 

leva a necessidade de redefinir sua filosofia educativa e de vida. 

4.1.3 Explicando as hipóteses: 

A sociedade atual facilmente confunda o êxito na vida com bens materiais, com 

status, prestígio social, ser bem sucedido nos negócios, vencer os demais, isto é, o êxito 

deixa de ser um projeto de vida, de realização pessoal e profissional, e torna-se uma 

obsessão que leva à desvalorização da vida, dos valores humanos e sociais. Vivemos assim 

numa sociedade sem perspectivas, vazia de sentido, de desorientação juvenil, de negação 

de valores, carente de referenciais mais seguros e duradouros.Sobretudo, os jovens sentem 

dificuldade de espelhar-se e seguir os valores do mundo adulto, pois,   

Para tanto, em muito vem contribuindo as instituições educativas e principalmente a 

universidade, ao reforçar os valores do mercado, em prejuízo da dimensão humana e de 

contribuir na construção do projeto de vida dos sujeitos. Isto leva a imperiosa necessidade 

de redefinir e re-configurar a filosofia educativa e formativa da universidade mais de 

acordo com as expectativas e reais necessidades da juventude contemporânea que busca a 

universidade como um meio para concretizar um ideal de vida e de felicidade. Sociedade 

em que o homem e a mulher valem não pelo que são mas pelo que têm e pelo que 

consomem. Ao invés de sujeitos, cidadãos, o consumidor. 

Nesta perspectiva, supomos que o diploma por si só, já não é mais garantia de 

emprego e trabalho, de êxito na vida profissional, logrando um posto brilhante no mercado, 

alcançando status social. Com efeito, hoje existem muitos outros fatores que intervêm no 

processo, como a origem familiar e social, a relação de classe (capital social) poder 

econômico e político.  

Contudo, tudo leva a crer que os alunos buscam algo mais na universidade do que 

mera capacitação técnico-profissional para o mercado, esperam realizar-se como pessoas e 

profissionais, sendo felizes, alcançando a (eudaimonía, em grego), aspiração suprema do 

homem e motivo de suas escolhas de carreira acadêmica. 
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Estas hipóteses ou suposições nos levam a admitir que auto-estima de alguém 

constitui dimensão fundamental para o logro de êxito na vida. Pois, as pessoas com auto-

estima positiva estão mais satisfeitas e tendem a conseguir aquilo que se propõem, ao 

contrário, de quem tem auto-estima negativa. 

De forma semelhante, os valores como guias do comportamento humano, 

constituem crenças duradouras e neste sentido influem e definem o projeto de vida do 

indivíduo, porém são socialmente condicionados, pois, o indivíduo não é uma ilha, mas um 

ser social, historicamente situado num contexto concreto ao qual pertence e sofre as 

influências. O indivíduo tem e é afetado assim por sua cosmo-visão, ou visão de mundo e 

de sociedade com tudo que isto significa. 

A instituição escolar e a universidade, em particular, recebem os filhos oriundos das 

distintas camadas sociais; reforçam e legitimam a divisão, tensão e as contradições da 

família e da sociedade, não sendo os responsáveis primeiros e maiores das desigualdades 

de oportunidades de acesso a determinada carreira acadêmica e futuro profissional.  

Por outro lado, a falta de uma filosofia educativa e de vida claramente definida e 

delineada na universidade, constitui-se, quiçá, no maior problema enfrentado pelos 

estudantes, pois, ficam desorientados quanto ao rumo e futuro a seguir, sendo motivo de 

frustração acadêmica e profissional.  

4.2  População estudada 

A pesquisa foi desenvolvida em duas universidades do Estado de Rio Grande do Sul, 

Brasil.. 

A título de esclarecimento, é conveniente ressaltar que o sistema educacional no 

Brasil divide-se em instituições públicas e privadas. Dito de outra forma, instituições 

governamentais e não-governamentais. Para fins deste estudo é preciso entender esta 

distinção. 

Instituições ou universidades governamentais ou públicas estatais são todas aquelas 

organizadas e sustentadas pelos governos federais, estaduais ou municipais. As instituição 

público não estatais ou privadas são organizadas pela livre iniciativa, seja ela leiga ou 

confessional religiosa. 
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Dito isto, ressaltamos que nesta pesquisa participaram: uma universidade pública 

estatal, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e uma universidade privada, pública 

não-estatal Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) Campus 

de Frederico Westphalen Rio Grande do Sul. 

Optou-se por essas universidades pelas seguintes razões: 

pelo fato de UFSM e URI, constituírem distintas experiências de formação 

universitária; a 1ª pública-estatal e gratuita a 2ª privada-não estatal, com ensino pago pelos 

alunos; 

porque essas universidades acolhem alunos de origem social distintos, com estilos de 

vida diferentes, com aspiração de êxito na vida distintas e conseqüentemente diferentes 

com eleições de estudos universitários. 

Pela formação acadêmica do pesquisador e pela experiência do mesmo em 

Orientação Educacional de jovens universitários, da URI, com 30 anos de experiência 

como professor 

4.3 A amostra  

 a) Alunos (acadêmicos): 

Foram selecionados os seguintes cursos: Administração, Direito, Pedagogia e 

Engenharia Civil alunos 1º e último ano por serem áreas e cursos representativos: 

profissional e Ciências Humanas/educação, com o curso de Pedagogia o que nos permite 

traçar um perfil mais abrangente e significativo. 

Universidades URI/ UFSM 

Curso nº alunos Nº alunos

Direito 56 67 
Pedagogia 61 67 
Engenharia 6 40 
Administração 56 56 
Total 179 230 
Total geral 409 

b) Professores: 
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Universidades URI UFSM 

Cursos nº prof. nº prof. 

Direito 5 4 
Pedagogia 4 11 
Engenharia 7 6 
Administração 4 9 
Total 20 30 
Total geral 50 

4.4 Explicação da amostra 

A pesquisa delimita-se a quatro cursos: Administração, Direito, Engenharia Civil e 

Pedagogia. A amostra envolve professores e alunos destes cursos, 1º e último semestre. 

A escolha dos alunos do 1º e último semestre, dos cursos pesquisados nas duas 

universidades (UFSM e URI) satisfaz as exigências da pesquisa, na medida em que inclui 

alunos iniciantes na universidade e alunos concluintes o que possibilita comparar duas 

experiências universitárias, contexto e sistemas de ensino distintos, bem como estabelecer 

perfis diferenciados quanto a filosofia, valores e concepções de vida dos mesmos. 

É importante destacar que a presente investigação não está centrada na avaliação de 

como acontece a influência da formação acadêmica sobre os alunos, já que isso se 

constituiria em um outro problema de pesquisa, mas tão somente como já foi explicitado, 

ou seja: conhecer os motivos de escolha de carreira de distintos cursos; se os alunos 

voltariam a fazer as mesmas opções/eleições feitas quando do ingresso no curso, ou se 

mudariam de opinião/estilo de vida presente e futuro, considerando que o processo 

formativo é influente das mais diversas maneiras; se a universidade leva em contra 

aspirações de êxito dos estudantes. 

Em outras palavras, investigar alunos do 1º ano de vida acadêmica, vai possibilitar 

identificar seu perfil, expectativas e aspirações, isto é, o que pensam e esperam da 

universidade em relação ao êxito na vida; envolver alunos do último ano, por já terem feito 

sua trajetória de formação acadêmica, o que irá permitir averiguar se ocorreram mudanças, 

e em que sentido. 
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Entendemos também que este estudo poderia ser mais amplo se abrangesse todos os 

cursos das duas universidades ou incluísse outras universidades, mas isso seria um grande 

complicador para o desenvolvimento da pesquisa. A amostra escolhida contempla 3 cursos 

da Área Profissional, a saber: Direito, Administração e Engenharia Civil, e Pedagogia, da 

Área de Ciências Humanas e Educação. Esta escolha deve-se ao fato destes cursos serem 

considerados como clássicos e tradicionais no contexto da universidade brasileira, além 

disso tem o maior número de alunos matriculados, conforme registro oficial da Divisão de 

Registros Acadêmicos das duas universidades. 

Foram aplicados 431 questionários aos alunos; destes 409 foram aproveitados; 22 

excluídos por absoluta incompletude de informações. Aos professores foram aplicados 58 

questionários, dos quais 50 foram aproveitados. 

É importante enfatizar antes do tratamento quantitativo dos dados desta investigação, 

que foram consideradas variáveis: 

sexo 

origem (classe social)  

escolaridade dos pais. 

Renda e classe familiar 

universidade pública e privada 

alunos do 1º e último ano. 

Para determinar os motivos de escolha de curso e as concepções de êxito, valores, e 

auto-estima dos estudantes. 

4.5 Descrição metodológica 

4.5.1 Construção e validação do questionário  

A confecção dum instrumento que nos ajudasse a obter uma informação substantiva 

constituiu uma das nossas principais tarefas nos primeiros passos deste projeto de 

investigação. Esta tarefa constou do processo de leitura e a busca de informações feita 
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tanto na literatura científica como no conhecimento do contexto da pesquisa, isto é, as 

universidades: URI e UFSM, tomando como referência de amostra quatro cursos: Direito, 

Pedagogia, Engenharia Mecânica e Civil e Administração, alunos do primeiro e último ano 

acadêmico, possibilitando responder aos objetivos de nossa proposta e traçar um quadro 

comparativo e explicativo das motivações de escolha de curso e das concepções de êxito 

dos estudantes e dos professores dos respectivos cursos.  

Além de questões de elaboração própria, nos valemos de questões já previamente 

testadas em outras circunstâncias, utilizando a escala de Likert de 5 pontos para obter as 

distintas medidas, como por exemplo, questões: 22: motivo de escolha de curso; 23: 

coletivo de pessoas que influenciaram nas escolhas; 24: expectativas sobre o futuro 

profissional; 37: motivo de Logro – questionário de Motivos Sociais de McClelland (1989) 

baseado em Murray (1938) para medir a intensidade dos motivos das pessoas; item 38: 

Auto-estima e item 41: Escala de Valores (Rokeach 1975). 

A análise fatorial foi outro instrumento utilizado para o tratamento dos itens e dados 

que precisavam de um tratamento estatístico específico, como o itens que procuram 

identificar relações e incidências significativas, quanto aos componentes: motivo de 

escolha de carreira, escala de valores, motivo de logro, auto-estima dos estudantes. Bem 

como, explicar e comprovar a relação entre as variáveis: escolaridade dos país, classe 

social, nível de renda familiar, e vincular tais informações aos motivos de escolha de 

carreira e ao quadro de valores. 

Segundo Ferrán (1997) citado por Montserrat Castro Rodróguez (2004:182) em sua 

tese de doutoramento, entende-se por análise fatorial a técnica que aglutina uma série de 

variáveis quantitativas para representa-las numa dimensão mais reduzida denominada 

“espaço fatorial que permite interpretar as relações entre elas. Esse espaço nos permite 

analisar semelhanças entre os componentes da amostra com respeito a seu comportamento 

no conjunto inicial de variáveis” 

O método de análise fatorial e a análise de componentes principais são duas técnicas 

conceitualmente distintas, porém com procedimento matemático similar para ambos. 

Ademais o método do componentes principais podem ser aceitos como alternativas válidas 

para utilizar como método de extração de fatores. Isto nos possibilita realizar um inventário 
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que avalie a estrutura do sistema de valores dos/as estudantes da URI e da UFSM e de 

distintos carreiras elegidas, contribuindo para indagar em relação às suas características e 

condições pessoais e sociais. 

A matriz de dados originais constituiu o ponto de partida para o estudo. O primeiro 

dos resultados acabados foi a matriz de correlações entre todas as variáveis. Esta matriz 

contém coeficientes de correlações de Pearsons entre as variáveis. 

O coeficiente de correlação múltipla entre as distintas variáveis é um bom indicador 

do grau de intercorrelação, ou seja, de associação linear entre as variáveis. A comunalidade 

indicaremos como se reparte a variança total de cada variável ao longo dos fatores 

extraídos. 

A técnica de análise permite-nos, utilizando um método de varimax, obter 

informação de tal forma que as variáveis fortemente correlacionadas entre si saturações 

elevadas (em valor absoluto) sobre um mesmo fator e baixas sobre o resto. Com este 

sistema, observa Montserrat Casrto Rodríguez (2004) consegue-se que as vaiáveis mais 

significativas foram exclusivamente um fator. O resultado deste processo maximiza a 

variança dos fatores obtidos. 

4.5.2 Variáveis a analisar 

Como constatamos no capítulo II (Estudo teórico-metodológio), são numerosos os 

fatores que intervêm no processo de eleição de carreira universitária. Neste estudo não se 

incluíram todas as variáveis que podem explicar a conduta e os motivos de eleição de 

carreira universitária, senão que analisamos as seguintes: 

1. Motivos de eleição de carreira enfatizando que as escolhas de carreira não ocorrem 

no vazio social, neutras, mas obedecem ao conjunto de variáveis e fatores, isto é, à 

dinâmica sócio-estrutural de determinada economia interna no qual a educação e a 

universidade exercem um papel de reprodução do capital social e cultural herdado da 

família e que a instituição escolar apenas recolhe os filhos das distintas classes sociais, 

reforçando e legitimando os valores de classe através da certificação do diploma.  

Fizemos então uma discussão dos processos e mecanismos em que ocorrem a 

transmissão e aquisição de valores e atitudes dos estudantes e o papel que tem o professor 
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na fixação ou inculcação de determinada visão de mundo aos estudantes. Autores como 

Aristóteles, Durkheim, Max Weber, e sobretudo, Pierrre Bourdieu, Vara Coomonte, entre 

outros, verdadeiros clássicos, nos orientaram nessa análise. 

Durkheim,(1975) considerava a instituição escolar uma realidade, um fato social que 

obedecia à economia interna ou doméstica de um país. Bourdieu (1983, 1986, 1998), 

mostrando e desmistificando os mecanismos e a incidência do social sobre o cultural, 

mostrando o caráter reprodutor do sistema escolar, pois o futuro dos filhos é decidido 

muito cedo. As cartas são dadas muito antes do Vestibular, ou seja, lá na origem familiar e 

social, nos estudos pregressos realizados, nível cultural dos pais, tipo de escola em que se 

realizam os estudos, e o valor do diploma associado à origem do portador e outras 

influências do poder econômico e político. Vara Coomonte (1986, 1997, 1999), mostrando 

a influência dos aspectos culturais na formação de valores e no futuro de escolarização e de 

êxito dos estudantes. 

As variáveis analisadas são:características sócio-demográficas dos alunos e de sua 

origem familiar: estudos dos pais, renda econômica, etc. Posteriormente, trataremos de ver 

se existe alguma relação entre a eleição, as características sócio-econômicas, assim como 

seu posicionamento ante a titulação estudada pelo filho. 

2. No processo de desenvolvimento pessoal, a escola converte-se numa instituição 

socializadora por excelência. Consideramos que a experiência acadêmica de cada pessoa 

pode ser uma informação chave, uma antevisão do processo de escolha de carreira futura. 

Ainda que sejam muitos os fatores ou dimensões que intervêm no processo (motivo de 

logro, valores, auto-estima) selecionamos as variáveis mais significativas para o interesse 

desta investigação: sexo, tipo de estudo feito anteriormente, o nível cultural dos pais, classe 

social e nível de renda, tipo de curso universitário escolhido, a composição dos estudantes 

no âmbito da universidade e se esta contribui para lograr êxito na vida, ou se apenas 

logram êxito os filhos das camadas mais elevadas social economicamente. 

3. A socialização primária (familiar) e a secundária (escolar e social, ou institucional) 

exercem forte influência nos sistema de valores, atitudes dos estudantes frente à 

universidade, determinando, em grande parte, as eleições e as perspectivas de futuro de 

estudos e profissional dos estudantes. Estamos falando de: sistema de valores, habitus, 
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interesses, motivos de logro, auto-estima, expectativas pessoais e profissionais (êxito 

pessoal e profissional).  

Estes três grupos de variáveis respondem à uma premissa básica: a família que desde 

distintas perspectivas condiciona, orienta a vida das pessoas, num período muito 

significativo e importante da vida da pessoa, isto é, a infância e a adolescência, quando se 

configura o sistema de valores ou a visão de mundo e de sociedade dos indivíduos, como 

as características sócio-econômicas, axiológicas, culturais, religiosas. 

É a família que decide o lugar de estudos do filho, se escola pública ou particular, de 

centro e periferia, diurno ou noturno, que no caso do Brasil, é algo fundamental. Crianças e 

jovens com dedicação integral aos estudos (diurno), escola particular, que não necessitam 

trabalhar para ajudar a sustentar a família ou pagar os estudos em escolas e universidades 

particulares (no Brasil, 83% das matrículas na universidade são particulares, pagas. As 

vagas públicas não passam de 17% do total, e os cursos mais valorizadas, a maioria são 

ocupados pelos filhos das classes mais ricas, segundo dados oficiais, (MIEC/Inep – Censo 

escolar 2003,2004). 

Precisávamos também conhecer as políticas e diretrizes, isto é, a missão e função que 

a universidade tem e exerce neste contexto, ou seja, responder a indagação: como a 

universidade contribui na consecução do êxito dos estudantes. Se ela leva em conta os 

interesses, expectativas e aspirações dos estudantes e porque então a desvalorização dos 

diplomas e o desemprego dos estudantes? Com efeito, de quem é a responsabilidade: da 

universidade por não preparar adequadamente os estudantes ou do mercado, da economia 

que não cria novas oportunidades de trabalho, não absorve o contingente de graduados, 

desvalorizando os estudantes e futuros profissionais do ponto de vista pessoal e 

profissional? Daí a discussão do projeto, enfatizando o papel e a missão da universidade e 

os valores dos professores neste contexto. 

Conseqüentemente, o estudante no momento de eleger seu caminho formativo e 

“profissionalizante”, encontra-se ante um problema de difícil solução sobre qual a 

profissão que tem maior perspectiva de futura atuação social e profissional. Reflexão esta 

que tem especial importância frente a um contexto laboral de enorme déficit de 

oportunidades de trabalho e emprego. Estatísticas e projeções dão conta de que nunca 
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como nos próximos anos tantos jovens estarão à procura de emprego, ou de uma 

oportunidade de trabalho. O que dá bem a dimensão da importância e necessidade deste 

estudo e das variáveis explicativas do processo. 

Tais fatores não dependem exclusivamente da universidade, de sua política e 

planificação educativa, senão que também estão sujeitos a outros fatores aleatórios e 

externos que têm distintas origens e causas, como as mudanças no mundo laboral, o uso 

intensivo de conhecimentos e tecnologias, a automação, a globalização neoliberal que 

impede políticas públicas dos Estado-Nação poderem garantir os direitos não apenas 

mínimos de acesso às primeiras letras, mas de acesso e permanência na universidade e 

realizar um curso em condições de igualdade para escolha de cursos que pretendam fazer, 

independentemente das condições familiares e sócio-econômicas que muitas vezes os 

impede fazendo com que acabem cursando carreiras por outros motivos, por serem mais 

fáceis, acessíveis, mas não corresponderem às suas aspirações, sendo motivo de frustração 

e não de alcance de êxito e realização na vida.  

Soma-se a isso a capacidade das empresas produzirem cada vez mais com menos 

gente, a precarização das relações e a instabilidade profissional gerando grande mobilidade 

no mundo das profissões. Trata-se, efetivamente de um momento de grandes mudanças e 

incertezas. Não sabemos exatamente aonde estamos indo. Para uma sociedade “sem 

trabalho”? Se será difícil para os diplomados universitários, que perspectivas terão os “não 

qualificados”? Ruim com diploma, pior sem ele?  

Tudo isto está a indicar o conjunção de variáveis que estão em jogo no processo de 

escolha profissional, que mexem no sistema de valores, crenças no poder e validade do 

diplomas, do papel da universidade, do projeto e da filosofia e praxis educativa posta como 

referência e do futuro que os aguarda no mundo profissional, sendo este cada vez mais 

incerto. 

4.6 Procedimentos metodológicos 

Uma vez contextualizada a nossa investigação procedemos à apresentação do 

informe com os resultados extraídos dos questionários respondidos pelos alunos e 

professores, conforme a amostra anteriormente apresentada. Para a redação do dito informe 

realizaremos inicialmente um perfil do alunado e dos professores que nos permita 
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descrevê-los desde um ponto de vista sociológico, abordando aspectos pessoais e 

familiares, para posteriormente analisar tais informações com as valorações que 

proporcionam sobre as respectivos motivos de escolha de carreira universitária. O que nos 

permitirá conhecer e explicar os motivos da distinta composição dos estudantes no 

universo acadêmico e seu nível de satisfação com os estudos que realizam. 

Como dissemos no capítulo dedicado à metodologia, este estudo consta de duas 

pesquisas distintas porém complementares, por isso estamos falando de duas sub-amostras. 

Neste capítulo IV lembraremos simplesmente como a utilizamos nesta parte da 

investigação. Seguimos as questões do questionário que resolvemos colocar em anexo 

desta tese, mas cujo roteiro e lógica explicamos a seguir. 

O questionário foi escolhido como instrumento de pesquisa, à medida em que 

consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, sistemática e seqüencialmente 

dispostas em itens agrupados em partes para esclarecer o tema de pesquisa, ao mesmo 

tempo, que possibilita atingir grande número de pessoas e também por garantir o 

anonimato das respostas. 

Além disso, o questionário prevê a mensuração de aspectos pré-estabelecidos, 

procurando verificar e explicar a influência e a inter-relação dos aspectos abordados, 

mediante a análise da freqüência de incidência e de correlações estatísticas. 

Segundo Gil (1989) pode-se definir o questionário como instrumento composto por 

um número de questões, apresentado por escrito às pessoas, com a finalidade de conhecer 

suas “opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc. 

Neste sentido, o questionário (ver anexo) dirigido aos alunos e o questionário 

dirigido aos professores ultrapassaram a dimensão bidimensional do falso-verdadeiro, e do 

sim e não, permitindo uma abordagem flexível por parte dos respondentes, possibilitando o 

aparecimento de tópicos distintos, considerando o referencial teórico e vivencial que cada 

um possui. Nesse sentido, segundo FOX (1981) se oferece ao entrevistado alternativas de 

respostas, seguindo uma escala de valoração, percebida a seu modo por quem responde. 

Conforme o mesmo autor questões que envolvem a freqüência de como algo ocorre, são 

muito adequadas para questionários utilizados em pesquisas qualitativas. 
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Há questões novas e validadas, assim como, questões estruturadas e semi-

estruturadas. 

Instrumentos: Utilizamos como instrumentos de investigação dois questionários, uma 

para alunos selecionados na amostra e um questionário aplicado aos professores com 

questões objetivas e descritivas oferecendo aos entrevistados alternativas de respostas 

seguindo uma escala de valoração, percebida a seu modo por quem responde. Conforme 

vimos em Fox (1981), questões que envolvem a freqüência de como algo ocorre, são muito 

adequadas para questionário utilizadas para pesquisas qualitativas. 

4.6.1 Questionário alunos (acadêmicos) 

As questões do questionário dirigido aos alunos foram elaboradas/agrupadas em 

torno das seguintes temáticas. 

Em primeiro lugar constam questões de identificação com dados bibliográficos, sexo, 

estado civil, local dos estudos, Curso que freqüentam, ano (1º e último semestre), 

escolaridade dos pais, renda familiar, classe social. 

- Identificação dos alunos: 1 a 6; 

Escolaridade e situação econômica dos pais: 7 a 11; 

Trajetória de escolaridade e situação social dos alunos: 12 a 21; 

questões relacionadas com (motivos) de eleição de estudos: 22 a 26; 

questões relacionadas com a filosofia de vida, escala de valores, motivação na busca 

de êxito: 27,29,30,36,37 e 41; 

 O questionário depois de redigido foi testado mediante um ensaio informal com 

sujeitos parecidos, isto é, com características semelhantes, mas que não faziam parte da 

clientela alvo de estudo. 

4.6.2 Questionário/professores 

Após este estudo piloto, verificou-se a fidedignidade das questões propostas, por 

nenhuma delas ter apresentado qualquer problema de interpretação. Também o 
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questionário foi submetido à apreciação de três professores doutores que opinaram 

favoravelmente a aplicação do mesmo (um professor Estatístico, um prof. de Filosofia, e 

um prof. de Sociologia) juntamente com o Diretor da tese, professor Vara Coomonte. 

O questionário dirigido aos professores foi elaborado visando colher a opinião dos 

mesmos e, através delas verificar a influência que eles exercem sobre de aspiração de êxito 

na vida fatores/motivos de escolha carreira dos alunos. 

Para isso, o questionário dos professores foi elaborado com 17 questões, seguindo a 

mesma lógica do questionário aplicado aos alunos. 

O questionário aplicado aos professores (URI e UFSM) é composto de 17 questões 

semi-estruturados, isto é, com questões objetivas e subjetivas, (qualitativas), tendo em vista 

conhecer: opiniões, crenças e atitudes dos professores com relação: a concepção de êxito e 

ao seu papel de docente universitário na formação da nova geração estudantil. 

O questionário está assim estruturado 

dados de identificação: 1-0; 

formação acadêmica e experiência profissional: 06 a 09; 

fatores considerados relevantes para a obtenção de sucesso profissional:10; 

questões relacionadas à concepção do professor sobre: expectativas de êxito a vida e 

carreira profissional de docente, e como ele percebe a questão do êxito para o estudante: 15 

e 16; 

papel do professor na formação dos estudantes e a missão da universidade em relação 

ao êxito: 11 e 16; 

a opinião e visão dos professores com relação às expectativas dos alunos em relação 

ao papel da universidade: 12; 

Problemas existenciais vivenciados pelos docentes:14; 
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Percepção do professor sobre problemas e preocupações existenciais dos 

estudantes:13; 

Opiniões do professor sobre “êxito na vida”: 17; 

Questões comuns (professores e alunos):- 

que consideras importantes para encontrar um bom emprego: quest. Nº 10 prof. e 28 

alunos; 

expectativas sobre a Universidade: item 12 professores,:24 al.; 

problemas e preocupações dos alunos: 14 prof. e 33 al.; 

êxito na vida: Prof. (item 17,) alunos, 30; 

missão/função da universidade com relação ao êxito: 16 Prof. e 31al 

Portanto, há relação entre os itens 10,12,17,16: questionário dos professores, com 

itens: 28, 24,33,30,31 do questionário dos alunos. 

4.6.3 Aplicação dos questionários: 

A pesquisa foi desenvolvida em dois níveis: 

junto aos alunos dos Cursos e turmas mencionadas, da URI e da UFSM; 

junto aos professores; - mesma amostra e Cursos dos alunos. 

Quanto a execução da aplicação dos mesmos, pode-se dizer que houve boa 

receptividade, tanto por parte dos alunos quanto dos professores. 

Os alunos demonstraram interesse pelo tipo de trabalho que estava sendo feito. Em 

depoimento disseram que esta fora a 1ª oportunidade de se manifestarem sobre um tema de 

seu maior interesse de futuro profissional. Manifestaram interesse pelos resultados da 

pesquisa. Houve pronta colaboração para responder as questões do questionário. 

Quanto aos professores, encararam o trabalho como um importante momento para 

reflexão e análise de seu papel de educadores universitários, e para uma revisão de seus 
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conceitos sobre o papel e a missão da própria universidade com relação ao atendimento das 

expectativas de êxito dos alunos com os estudos e carreiras que realizam. Não houve 

obstáculos quanto sua disposição em responder às questões constantes do questionário. 

4.7 Tratamento quantitativo das informações 

Foram aplicados 431 questionários aos alunos; destes 409 foram aproveitados; 22 

foram excluídos por absoluta incompletude de informações. Aos professores foram 

aplicados 58 questionários, dos quais 50 foram aproveitados. Os questionários uma vez 

aplicados aos alunos e professores, foram submetidos ao programa SPSS e os resultados 

transformados em gráficos e tabelas. 

O número total de questionários (aproveitáveis) aplicado aos alunos (409) e (50) aos 

professores, sendo:15 Pedagogia, 13 Engenharia, 13 Administração e 09 Direito, foi 

considerado parâmetro de percentualização, levando em conta que as não-respostas foram 

em número muito pequeno, o que estatisticamente não alteraria as possibilidades de 

ocorrência de cada alternativa, e nem mudaria de forma significativa os resultados. 

As tabelas dos resultados que serão apresentados a seguir, exibem tanto os números 

parciais e o total de ocorrências de cada categoria de resposta, bem como, a porcentagem 

que relaciona a distribuição destas ocorrências com o total de respostas dadas para a 

questão em consideração. 

Os questionários para alunos e professores foram aplicados durante o ano de 1997, 

após ter se esboçado as temáticas mais relevantes do marco teórico. 



CAPÍTULO V 

O ESTUDO EMPÍRICO 





5.1 Situando as universidades pesquisadas - O contexto empírico 

As universidades pesquisadas (UFSM e URI) estão localizadas no Estado do Rio 

Grande do Sul, no extremo sul do Brasil. 

A Universidade Federal de Santa Maria está localizada no centro geográfico do 

Estado do Rio grande do Sul. Distante, 290 Km da capital, Porto Alegre. A cidade de Santa 

Maria é o pólo de uma importante região geo-econômica e cultural que ocupa a parte 

centro-oeste do Estado. A UFSM tem sua sede na Cidade Universitária “Professor José 

Mariano da Rocha Filho”, bairro Camobi, Rodovia RS 509, onde se realiza a maior parte 

das atividades acadêmicas e administrativas. Existem, no centro da cidade, outras unidades 

acadêmicas e de atendimento à comunidade, além de uma instituição agregada: o Centro 

Universitário Franciscano – UNIFRA.  

A extensão do Campus Universitário da UFSM é de 1.906,57 hectares, com 

edificações que perfazem um total de 270.032,00 m² de área construída. 

Criada pela lei 3.834-C, de 14 de dezembro de 1960, e instalada m 18 de março de 

1961, UFSM é uma autarquia federal de regime especial, destinada ao desenvolvimento do 

ensino, da pesquisa pura e aplicada, da extensão e à prestação de serviços a comunidade. 

Desde sua origem, a UFSM está voltada para a formação profissional, visando ao cultivo 

da ciência e da tecnologia em função do desenvolvimento regional e do saber universal, 

como reza seu Estatuto. 

A UFSM veio construindo e aperfeiçoando seu modelo de administração acadêmica, 

procurando cumprir com a missão de capacitar o homem e fixá-lo à terra, dando-lhe a 

possibilidade de gerar seu próprio desenvolvimento e de provocar as mudanças necessárias 

em seu contexto social. (Manual Acadêmico-UFSM, 2002, p. 6). 

A universidade possui 270.32 m² de área construída. A cidade universitária abrange 

14.968 estudantes, 1.101 professores, 2.381 funcionários. A instituição possui: 37 Curso de 

Graduação, com 59 habilitações, 44 de Pós-Graduação permanentes: 10 de Doutorado, 20 

de Mestrado e 14 de Especialização. Oferece ensino médio, pós-médio e tecnológico nas 

Escolas Agrícolas de Santa Maria e Frederico Westphalen e no Colégio Técnico Industrial, 

distribuídos em diversos cursos profissionalizantes.  
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A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- URI, instituição 

multicampi, reconhecida pela Portaria Nº 708, de 19 de maio de 1992, com sede na cidade 

de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, mantida pela Fundação Regional Integrada, 

(FURI) entidade de caráter-técnico-educativo-cultural, de fins não lucrativos e pessoa 

jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Santo Ângelo, RS.  

O Campus da URI de Frederico Westphalen está localizado na cidade de Frederico 

Westphalen, RS na região norte do Rio Grande do Sul, distante 450 Km da capital de Porto 

Alegre e 300 Km de Santa Maria. 

A universidade possui 112.857,34 m² de área construída. Mantém 32 

cursos/habilitações de graduação, 4 Cursos de Mestrado, 1 Curso de Doutorado, 43 Cursos 

de Especialização; 4 Campi Universitários nas cidades de Erechim, Frederico Westphalen, 

Santo Ângelo e Santiago: com Extensões em São Luiz Gonzaga e Cerro Larga. Conta com 

16.390 alunos, 768 professores, 485 funcionários. Universidade privada, mas de caráter 

comunitário, pública não-estatal. Considerada pública, por sua finalidade educativa. 

Educação é um bem-público. (Fonte: Manual Acadêmico, URI 2002) 
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Mapa 1: Brasil 

 
Mapa 2: Localização dos Campi da URI 

 
Observa-se pelo mapa 2 a localização dos Campi da URI – Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões. A URI atua em seis (6) municípios-sede e numa 
abrangência de mais de cem (100) municípios na região norte/noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil.  
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Mapa 3 – Logotipo da Universidade (URI) 

 
O mapa apresenta o logotipo que identifica a URI projetando-se na perspectiva 

de sua integração na região do MERCOSUL- Mercado Comum do Sul, integrado pelos 

países: Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Situada no extremo Norte do Estado do Rio 

Grande do Sul – Brasil 

Mapa 4 –Localização UFSM 

 
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, situada na região Central do 

Estado do Rio Grande do Sul – Brasil. 
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5.2 Análise e discussão dos resultados das investigações: acadêmicos 

Faz-se agora uma análise e discussão dos resultados das investigações no que diz 

respeito às informações obtidas junto aos acadêmicos através do questionário (Anexo IV).  

5.2.1 Tratamento Estatístico   

Para o tratamento estatístico dos dados optou-se pelo uso do programa 

informático SPSS, que serviu-nos para a tabulação, interpretação e traçar correlações entre 

as diversas variáveis selecionadas. 

5.2.2 Perfil sócio-demográfico dos alunos 

Neste momento, serão apresentados gráficos e tabelas, bem como as 

respectivas interpretações a respeito das variáveis sócio-demográficas dos acadêmicos, que 

foram perquiridas nas questões 1 a 21 do questionário (Anexo IV). 

Gráfico 10: Percentual de alunos da UFSM/URI 
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O gráfico mostra o percentual de alunos da UFSM (56,20%) da amostra e a 

URI (43,80%). Observa-se um percentual maior de alunos da UFSM, Instituição Pública-

Estatal, Federal de estudos gratuitos, localizada num centro urbano, região central do 

Estado do Rio Grande do Sul.  A URI é uma Instituição Comunitária/particular, 

interiorana: extremo-norte do Estado do RS.,com estudos pagos pelos alunos. 
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Tabela 9: Número de alunos por Curso englobando as duas Universidades (URI e 
UFSM) 

Curso Número de Alunos 

DIREITO 123 

PEDAGOGIA 128 

Engenharia 46 
Administração 112 

Total 409 
Ao todo são 409 alunos estando assim distribuídos: 123 Direito, 128 Pedagogia, 

46 Engenharia e 112 Administração. 

Gráfico 11: Percentual dos alunos por curso – URI/UFSM 
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O gráfico evidencia os percentuais da amostra dos alunos participantes da 

pesquisa empírica, englobando as duas Universidades URI e UFSM. Os acadêmicos estão 

assim distribuídos: Curso de Pedagogia, 31,38; Direito, 30,10%; Administração, 27,40% e 

Engenharia, 11,20%. O curso de Pedagogia aparece com maior percentual de alunos, 

enquanto o Curso de Engenharia Civil tem o menor percentual.  
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Gráfico 12: Percentual de alunos no inicio e no final do curso 
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Pelo gráfico, observa-se maior número de estudantes no início do Curso 62% e 

37,20% no final do Curso. Isto sinaliza uma perda significativa de alunos matriculados 

entre o 1º ano e o último ano do Curso. Esta perda tem vários fatores: evasão, repetência, 

abandono de curso, transferências, entre outros. As causas da baixa taxa da sucesso escolar 

foi discutida na primeira parte da investigação, onde procuramos explicar as possíveis 

causas desse fenômeno, especialmente as dificuldades que os estudantes enfrentam na 

Universidade particular (URI) para manter-se na universidade; sem condições sócio-

econômicas para sua manutenção e dedicação maior aos estudos.  

Gráfico 13: Distribuição dos alunos por universidade e curso 
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O gráfico mostra a distribuição ou composição dos alunos por Universidade 

(URI e UFSM) Cursos, período: início e fim. Não há maiores diferenças entre os distintos 

cursos/carreiras, com exceção da Engenharia que na URI representa 3,35% contra 17,39% 

na UFSM. O baixo percentual de alunos nesse curso na URI, deve-se, em grande parte, às 

dificuldades dos estudantes em manterem-se num curso caro e diurno, com tempo integral, 

impedindo que os alunos tenham outra ocupação. O fator sócio-econômico, certamente é 

um peso considerável para a compreensão desta realidade. 

Tabela 10: Residência dos alunos durante o curso 

A maioria 88,5% dos alunos residem no meio urbano (Centro ou Bairros Residenciais) 
durante a realização do curso. A taxa de procedência dos universitários acompanha o 
processo de  urbanização em curso no País e no Estado do Rio Grande do Sul (RS) 
registrando 80% do conjunto da população residindo na cidade e 20% no meio rural. 
(IBGE, Censo – 2000)  

Os dados revelam o grau de urbanização da sociedade brasileira e não 

necessariamente o grau ou  nível  de industrialização. Houve nas últimas  décadas um forte 

movimento migratório gerado pelo êxodo rural. 

Tabela 11: Distribuição dos alunos quanto ao gênero 

A tabela (variável gênero) mostra que 71,9% dos acadêmicos são do sexo 

masculino e  28,1% do sexo feminino. O fato da  maioria ser do sexo masculino deve–se a 

especificidade da amostragem;  Cursos de Engenharia, Administração e Direito,   

historicamente têm-se caracterizado como profissões tipicamente masculinas. A amostra 

teve predominância  do turno noturno.  Estes percentuais fogem da média observada na 

composição e distribuição do alunado nos diferentes cursos universitários, com leve 

predominância  do sexo feminino. No conjunto dos cursos da URI, (segundo dados 

362 88,5 91,2 91,2
18 4,4 4,5 95,7
17 4,2 4,3 100,0

397 97,1 100,0
12 2,9

409 100,0

1  medio urbano-centro
2  medio urbano-periferia
3  medio rural
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

294 71,9 71,9 71,9
115 28,1 28,1 100,0
409 100,0 100,0

1  Masculino
2  Feminino
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Coperve/ 1997),  55%   são do sexo feminino. Dos candidatos aprovados no Concurso 

Vestibular de Verão 2001, no Campus de Frederico Westphalen, 60% são do sexo 

feminino (Coperves/ 2001 ). Na universidade brasileira  51% são do sexo feminino (Censo 

Ensino Superior/Inep - 1999). 

Apesar de todas as mudanças e  progresso ocorrido, o mercado de profissões 

mantém uma fronteira muito clara entre atividades masculinas e femininas, explica a 

socióloga Maria Celi Scalon, do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 

Iuperj. O fenômeno é curioso. “Na média,  as mulheres têm mais estudo do que os homens. 

Entram mais tarde no mercado e, como se preparam melhor, alcançam boas colocações  no 

início de carreira”, admite a economista Flávia  Drumond Andrade, mestre em mobilidade 

ocupacional (UFMG). (Veja, 16.06.99, p. 77). 

A propósito da variável  gênero, Olabuénaga (1980) pondera que um dos 

elementos, que talvez melhor caracteriza nossas sociedades, são os esforços pela 

equiparação de homens e mulheres com relação a: seus comportamentos, desempenho de 

papéis, status social, atitudes e valores. O autor atribui essa mudança ao processo de 

industrialização, complexificação e os avanços tecnológicos, afirmando: que: “abanderados 

en su vértice más evidente por un movimento de liberación femenina, que es al mismo 

tiempo consecuencia de ellos; dan lugar a la idea de que no existe justificación social o 

biológica para dividir ambas categorias” (Olabuénaga, 1980, p. 199) . 

Tabela 12: Sexo x Universidade 

Crosstab

126 168 294

70,4% 73,0% 71,9%

53 62 115

29,6% 27,0% 28,1%

179 230 409

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Masculino

Feminino

Sexo

Total

URI UFSM

UNIVERSIDADE

Total

 
Não existem relações significativas entre as variáveis Sexo e Universidade em 

que o aluno estuda. A predominância do número de alunos do sexo masculino (70,4) na 

URI, e (73,0%) na UFSM, deve –se a especificidade da amostra, isto é, ao tipo de cursos 
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escolhidos, por exemplo, Engenharia Mecânica e Civil, de tradição um curso do sexo 

masculino, assim como o caso da Administração e Direito; enquanto, Pedagogia tende a 

ser um curso cada vez mais do sexo feminino.  

Nos cursos diurnos e de maior concorrência, prestígio ou status social, 

predomina o sexo feminino, exemplificando: Direito (60%), Farmácia (66%), e Psicologia 

(87%). O que confirma a hipótese de tese e de acordo com o que disse Pierre Bourdieu (in: 

Pozuelo(1999), que a origem define as possibilidades de escolarização, bem como, os 

modos de vida de alguém e que essa influencia se irradia em todas as direções e alcança à 

todos os aspectos da vida estudantil 

Tabela 13: Estado civil dos alunos 

361 88,3 88,3 88,3
46 11,2 11,2 99,5

2 ,5 ,5 100,0
409 100,0 100,0

1  Solteiro
2  Casado
3  Outro
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Infere- se da tabela   que  88,3% dos acadêmicos são solteiros e 11,2%, casados 

. Os solteiros são ampla maioria. Pesquisa / Diagnóstico dos Vestibulandos da URI, (Blatt, 

2001 )  revelou que  63,8 % têm menos de 21 anos. O que explica e alto índice de solteiros 

e de jovens constatado no presente estudo. A idade é um fator representativo do trabalho de 

pesquisa sobre: aspiração ao êxito na vida, desde os estudos universitários. A maioria dos 

jovens chega muito cedo, isto é, precocemente,  aos bancos da universidade, com poucas 

informações sobre as carreiras / cursos e exigências do mercado de trabalho, para  fazer 

opções e escolhas mais  conscientes  de carreiras definitivas. Desistências,  mudanças de 

cursos, insatisfação com a carreira e a futura profissão, têm a haver com a questão da 

idade, e da maturidade para as opções feitas, entre outras causas, como falata de 

conhecimento de suas reais aptidões, gostos, preferências, aspirações. 
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Gráfico 14: Prática religiosa por universidade 

46,52%

38
,24

%

53,48%
61

,76
%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

URI UFSM

Sim
Não

 
O gráfico mostra um comparativo entre “a prática religiosa” dos alunos por 

Instituição: URI e UFSM. A UFSM apresente índice superior de não-praticantes 61,76%. 

O que poderá ser explicado pelo fato e circunstância de que a URI situa-se numa região de 

interior do Estado, constituída de pequenas comunidades, com mais influência da 

dimensão religiosa na vida do jovem, enquanto a UFSM situa-se num centro urbano, com 

menor influência familiar e dos valores e inclusive da pressão social com relação à prática 

de uma crença ou religião. 

Trata-se de realidades sociais e familiares distintas. Os alunos da URI vivem 

no interior onde a prática religiosa é mais forte, convívio com os pais, maior pressão ou 

controle social. Enquanto estudantes da UFSM têm maior autonomia individual, distantes 

dos familiares, isso pode representar enfraquecimento dos vínculos e influência do fator 

crença.  
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Gráfico 15: Percentual de alunos praticantes ou não de religião por curso 
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Quanto ao item religião, “és praticante”, de acordo com o gráfico, não se observam 

maiores diferenças entre os praticantes e não praticantes. Alunos dos Cursos de Direito e 

Pedagogia declaram-se mais praticantes em relação aos alunos dos Cursos de 

Administração e Engenharia.  

Tabela 14: Escolaridade dos pais dos alunos........................................................................................  

153 37,4 38,2 38,2
40 9,8 10,0 48,1
74 18,1 18,5 66,6

103 25,2 25,7 92,3
28 6,8 7,0 99,3

3 ,7 ,7 100,0
401 98,0 100,0

8 2,0
409 100,0

1  Primário
2  1º grau
3  2º grau
4  Superior completo
5  Pós graduação
7
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Pela tabela  observa – se  que 37,4% dos pais  têm somente estudos primários 

(1º a 5º séries) do Ensino Fundamental; 9,8% têm 1º grau completo, 18,1%  com 2º Grau 

completo, sendo que 25,2% dos pais dos alunos têm Ensino Superior,  e  6,8% têm Pós – 

Graduação.    É significativo, por um lado, que   37,4% dos pais  tenham apenas estudos 

primários, elementares; enquanto, no outro extremo  25,2% têm   Ensino Superior.  A  

média de escolaridade da população economicamente ativa (PEA ) no Brasil  é de 4,8 anos. 

A escolaridade  dos pais é importante fator para explicar e entender o perfil dos 

alunos que aspiram e demandam aos cursos superiores, bem como, sua posição em 

determinada carreira, determinada pela origem sócio – cultural .   
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A escolaridade dos pai evidencia, segundo pesquisa (ProGRAD /UFRGS/ 

1994, p. 18)  que a universidade continua a desempenhar uma função  importante de 

mobilidade social para a família brasileira e de acesso a certas carreiras. Na Universidade 

de São Paulo - USP, 50% dos alunos têm pai e mãe com formação superior (Andifes84, 

Folha SP,17.8.97, p. 3) 

Segundo Bourdieu apud Nogueira (1999), “prova indireta do fato de que  as 

oportunidades de chegar ao ensino secundário ou superior e as chances de ser bem 

sucedido são função, fundamentalmente, do nível cultural do meio familiar” (p. 44). 

Tabela 15: Escolaridade das mães dos alunos 

126 30,8 30,8 30,8
37 9,0 9,0 39,9

110 26,9 26,9 66,7
131 32,0 32,0 98,8

5 1,2 1,2 100,0
409 100,0 100,0

1  Primário
2  1º grau
3  2º grau
4  Superior completo
5  Pós graduação
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Percebe –se que 30,8% das mães têm somente  estudos primários 1º a 5º série, 

contra  37,4% da escolaridade dos pais; 9,0%  das mães têm 1º grau completo, 26,9% com 

2º grau completo, 32,0% têm   ensino superior e , 1,2% são Pós – Graduadas. Existem mais 

mães 32,0% com ensino superior do que pais 25,2%. Mas, são menos mães com Pós – 

Graduação comparativamente aos pais, cuja índice é de 6,8%. 

Deve-se registrar também que 2/3 dos pais e mães não lograram atingir o nível 

superior de estudos na geração passada. A universidade representa, assim,  a real 

possibilidade usufruída pelos seus filhos de galgar posições sociais na escala social. A 

universidade, “vem contribuindo decisivamente para atenuar as desigualdades sociais no 

Brasil, mantendo aberta as possibilidades de ascensão social”, conclui pesquisa (UFRGS, 

ProGrad, 1994, p. 18)  

A socióloga Norma Hermínia Kreling85 também constatou maior crescimento 

do nível de escolarização das mulheres no período de 1993 a1997, a nível de 2º grau (de 

38,7%) para (45,2%) das mulheres e  (40,1%) para (45,8%) dos homens.  

                                                 
84 Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior. 
85 Observa–se maior escolaridade na região metropolitana contra o nível de escolaridade de 2º grau na região 
da UFSM e URI)   No entanto, observou existir maior fragilidade da mão–de- obra feminina na População 
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Tabela 16: Renda Familiar (URI e UFSM) 

12 2,9 2,9 2,9
26 6,4 6,4 9,3
71 17,4 17,4 26,7

113 27,6 27,6 54,3
187 45,7 45,7 100,0
409 100,0 100,0

1  Até 1 sm
2  1 a 2 s.m
3  2 a 5 s.m
4  5 a 10 s.m
5  Mais de 10 s.m
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Registra - se que 45,7% declararam renda familiar do casal acima de 10 

salários mínimos' O que poderia significar, a primeira vista,  um percentual  elevado.  No 

entanto, deve –se considerar dois aspectos: a renda é familiar é do casal, e o valor baixo do 

salário mínimo no Brasil, de 300,00 R$, aproximadamente 100 dólares. No Brasil, 70% 

dos assalariados percebem menos de três salários mínimos. (Censo IBGE86 – 2000)  A 

renda familiar dos universitários, está, assim,  acima da média salarial do país. O que 

reforça a tese da “elitização” do ensino superior e de que as condições sócio – econômicas 

de origem condicionam as eleições de carreira, tipo de curso e de universidade. 

Dos estudantes, 27,6% declararam renda familiar de 5 a 10 salários mínimos. 

Significa que 73,3% tem renda familiar superior a 5 salários mínimos. As mensalidades 

escolares em universidade particulares, como a URI, custam em média, 300R$. isto é,  

50% da renda familiar estaria sendo utilizada somente no pagamento das mensalidades, 

fora os demais custos: transporte, moradia, alimentação, livros, etc. Para Ortega y Gasset 

(1992, a Universidade significa um privilégio dificilmente justificável” (p. 31-32). 

Além disso, aproximadamente 30%, ou exatos 28,7% dos pais têm menos de 5 

salários mínimos de renda mensal, o que dificulta e por vezes inviabiliza  manter um filho 

numa universidade particular e, em especial, freqüentar cursos considerados mais nobres e 

por isso mais caros como Engenharia, Direito, Administração, sem nos referirmos à 

Medicina, Odonto, Farmácia, Psicologia, todos com mensalidade  acima de 1000,00 R$ 

mensais. (Setor Financeiro – URI 2001)  

Dessa forma, a questão socioeconômica  e cultural constitui fator 

condicionante na escolha de carreira.  O que nos leva a inferir que eleições de cursos, não 

                                                                                                                                                    
Economicamente Ativa (PEA). (FEE / Pesquisa Emprego e Desemprego de Porto Alegre (PED – 
RMPA)  - 1998).  
 
86 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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são arbitrárias, obra do acaso ou do azar.  Isso tende a reforçar  nossa hipótese  de   que 

“eleições de carreira são ética, social e culturalmente condicionadas”. 

De acordo com  P.  Bourdieu, (1990) “as pessoas estão situadas num espaço 

social, e, em função da posição que ocupam nesse espaço muito complexo, pode – se 

entender a lógica de suas práticas e determinar, como elas vão classificar e  se classificar, 

e, se for o caso, se pensar como membros de uma classe.” (p.67). Pozuelo (1999), 

corrobora essa assertiva destacando que todo mundo ajusta suas aspirações a suas 

expectativas, inclusive com sua situação econmica. 

Tabela 17: Tipo de formação de 2º Grau dos Alunos 

244 59,7 61,6 61,6
112 27,4 28,3 89,9
19 4,6 4,8 94,7
12 2,9 3,0 97,7
9 2,2 2,3 100,0

396 96,8 100,0
13 3,2

409 100,0

1  Preparação p/trabalh
2  Técnico ou auxiliar
3  Habilitação Magistério
4  Supeltivo
5  Outro Curso
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 Tabela  revela que, 61,6% cursaram Habilitação  - Formação Geral. É um curso voltado 

para o Vestibular, para o prosseguimento dos estudos a nível de 3° Grau, ou Universidade; 

27,4% freqüentaram Curso Técnico ou Auxiliar Técnico, 4,6% Habilitação Magistério, 

2,9% Supletivo, os demais não informaram. 

Percebe - se que a maioria, (61,6%) direcionaram seus estudos já no 2°grau 

para a Universidade. Aspiração esta já manifesta na escolha de 2° grau.  O verdadeiro 

Vestibular se decide muito antes, na família pela escolha feita no 2° grau. O  tipo de escola 

freqüentada de 2º grau  define o futuro da carreira e das expectativas de carreira e de êxito 

na vida dos jovens. Na UFRGS, para lograr êxito, aprovação nos Vestibular, cursos 

considerados mais prestigiados, ou nobres, os  Pré – Vestibulares, são  praticamente um 

pré – requisito.    

A escola permanece uma das instituições principais de manutenção dos 

privilégios, porque separa os educandos segundo o itinerário escolar. É o que se observa 

pelos dados da escolarização de Ensino Médio e as chances, oportunidades de acesso e de 

êxito escolar na Universidade.  
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Tabela 18: Formação de 2º Grau dos alunos – Escolas Públicas e Privadas 

290 70,9 71,1 71,1
118 28,9 28,9 100,0
408 99,8 100,0

1 ,2
409 100,0

1  Pública
2  Particular
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Registra - se que 71,1 % freqüentaram escola pública em contraponto a 28,9% 

da escola particular.   Segundo dados publicados pela Revista Veja, (28 de julho de 1999, 

p.44,47) nos cursos mais disputados nas universidades públicas, 80% dos alunos estudaram 

em escolas particulares. Nas carreiras menos procuradas, esse número cai para  40%.  

A chance de entrar numa faculdade pública, para alunos provenientes de 

escolas particulares e públicas, é de 1 em 9 e de 1 em 104, respectivamente. 

Tabela 19: Dedicação aos Estudos 

235 57,5 57,5 57,5
174 42,5 42,5 100,0
409 100,0 100,0

1  Sim
2  Não
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Observa-se que 57,5% só estudam e 42,5 % não se dedicam unicamente aos 

estudos. O fato, portanto, de 57,5% do estudantado só estudar, revela alta seletividade 

social. Face invisível de um sistema social injusto e elitizante, em contraponto aos 42,5% 

que precisam trabalhar para custear seus estudos em instituições particulares, noturnas e 

pagas.  
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5.2.3 Escolha do Curso: Motivos 

Gráfico 16: Motivo de escolha de curso – “é um curso fácil” 
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O gráfico trata dos motivos de escolha de carreira acadêmica e profissional, 

mostrando equilíbrio entre os alunos que estão “de acordo” e os que “não estão de 

acordo”de tratar se de um curso fácil. Há um percentual expressivo de alunos de 

Administração “indiferentes” em relação ao componente “ser um curso fácil”. Nos demais 

cursos há uma pequena diferença no sentido de que mais alunos estão “em desacordo” do 

que “em acordo”.  

Deve se registrar que a escala de Likert procura captar o grau ou a intensidade 

das escolhas, opiniões e percepções dos indivíduos sobre determinado aspecto ou dimensão 

a ser observada, captada ou avaliada. 
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Gráfico 17: Motivo de escolha de curso – “sempre gostei” 
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O Curso de Direito e o de Pedagogia mostram maior grau de discordância (42,18%), 

com relação a opção “sempre gostei”; enquanto no Curso Engenharia e Administração 

houve maior concordância de tratar-se um curso do qual sempre gostaram. 

Gráfico 18: Motivo de escolha de curso – “profissão social e 
economicamente valorizada” 

25,40%

29,30%

32,50%

28,20%
30%

33,50%

12,70% 12,90%

9,60%

33,80%

27,90%

24,40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Direito Pedag og ia Engenharia Ad minis t ração

É uma profissão social e  economicamente valorizada

Muito  o u em d esaco rdo
Ind iferente
Muito  o u em d e aco rdo

 

De acordo com o gráfico, os alunos de Direito e Pedagogia manifestam tratar-se de 

uma profissão valorizada, isto é “estão de acordo” com a proposição. Enquanto Engenharia 

e Administração apresentam índices superiores de “muito em desacordo”; consideram 

tratar-se de carreiras que atualmente não são valorizadas; estando, portanto, “em 

desacordo” em relação a este item. 
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Gráfico 19: Motivo de escolha de curso – “satisfação de valores pessoais” 
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Verifica-se que alunos dos Cursos de Direito e Pedagogia estão “em 

desacordo”, isto é, enquanto Engenharia e Administração estão “de acordo”, isto é, 

consideram que os cursos que realizam podem satisfazer seus valores pessoais. Como se 

trata de satisfação de valores pessoais, o Curso de Pedagogia por ter menos concorrência e 

tratar-se de um curso mais barato, poderá ser um indicador do baixo grau de satisfação e 

falta de perspectivas de valorização profissional. Enquanto estudantes do Curso de Direito, 

mesmo com forte concorrência de ingresso, não visualizam melhores perspectivas, talvez 

pelo excesso de formandos nessa área. Enquanto Pedagogia trata-se de uma profissão 

desvalorizada; alunos de Direito têm expectativas muito elevadas, dentro de uma cultura de 

sucesso que predomina no país. 



 

 534

Gráfico 20: Motivo de escolha de curso – “competição pelas vagas” 
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O gráfico mostra significativas diferenças nas respostas entre alunos de Direito 

e Pedagogia em relação ao Curso de Engenharia e Administração; os primeiros estão 

“muito em desacordo” com o item: competição, enquanto os demais, sobretudo, 

Administração está “muito em desacordo” trata-se de uma carreira de baixa procura; na 

URI, Administração sequer preenche as vagas. Trata-se de dados globalizados das duas 

instituições. 

Gráfico 21: Motivo de escolha de curso – “prestígio social e econômico da 
profissão” 
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Com relação à dimensão “prestígio social e econômico”, observa-se: Direito e 

Pedagogia, discordam da proposição, enquanto Engenharia e Administração estão mais de 

acordo. 



 

 535

Gráfico 22: Motivo de escolha de curso – “profissão acessível” 
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Componente não apresenta distinções significativas com relação a tratar-se da 

“única carreira acessível”, observa-se ligeira vantagem para a opção “em desacordo”, isto 

é, não tratar da única opção acessível. Há um significativo percentual de “indiferentes”, 

com exceção do Direito.  

Gráfico 23: Motivo de escolha de curso – “mais adequado as aptidões e 
interesses” 
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Direito e Pedagogia estão mais em “desacordo” de tratar-se de carreira 

adequada às suas aptidões e interesses, - o que leva a supor a existência de outros motivos 

de escolha de curso: como valores mercantis, no caso do Direito e valores altruístas na 

Pedagogia, como temos observado no estudo teórico desta pesquisa. Enquanto: Engenharia 

e Administração estão mais “de acordo” tratar-se de um curso que atende aptidões e 
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interesses. Isto mostra a complexidade de fatores que intervêm na escolha e na valorização 

de carreiras acadêmicas e profissionais. 

Tabela 20: Motivos de escolha do curso – Médias por Curso, por Universidade, por 
semestre 

URI/UFSM 

1º e 10º Sem. 
 

 

ITEM 

 

 

 D
ire

ito
 

 
Pe

da
go

gi
a 

En
ge

nh
ar

ia
 

A
dm

in
is

tra
çã

o 

Média 

Geral 

dos 

Alunos 

da URI 

1º e 10º 

Sem. 

Média 

Geral 

dos 

Alunos 

da 

UFSM 

1º e 10º 

Sem. 

Média Geral 

da 

URI/UFSM 

Início de 

Curso 

Média Geral 

da 

URI/UFSM 

Final de 

Curso 

É um curso muito 
fácil 

1,54 1,49 1,30 1,51 1,54 1,45 1,23 1,94 

Sempre gostei 4,02 4,05 4,28 4,17 4,11 4,09 4,29 3,77 

É uma profissão 
social e 

economicamente mais 
valorizada 

3,44 3,43 3,26 3,24 3,39 3,34 3,31 3,46 

Porque considero que 
pode satisfazer meus 

valores pessoais 

4,20 4,21 4,37 4,31 4,26 4,,24 4,40 4,00 

A competição pelas 
vagas é menor 

1,67 1,68 1,87 2,03 1,76 1,81 1,90 1,60 

Prestígio social e 
econômico da 

profissão 

3,26 3,25 3,26 3,14 3,25 3,20 3,19 3,28 

É a única que me é 
acessível 

1,87 1,86 1,67 1,84 1,90 1,79 1,65 2,15 

É mais adequada às 
minhas aptidões e 

interesses 

4,20 4,20 4,50 4,42 4,28 4,30 4,51 3,92 

A tabela mostra que há uma concordância muito significativa a nível das 

respostas, revelando e desvelando intenções e opiniões dos alunos com relação ao futuro de 

carreira escolhido, bem como valores subjacentes às eleições feitas. 

Os aspectos, fatores, considerados mais significativos para nosso estudo 

obtiveram respostas semelhantes.  

Sempre gostei, reflete aspectos vocacionais; 

Considero que pode satisfazer meus valores pessoais; 



 

 537

É a mais adequada às minhas aptidões e interesses; mereceram a mais alta 

pontuação. Isto é, acima de 4. O que revela alto índice de consciência, maturidade na 

escolha de carreira, que traduz o projeto de vida que os jovens tem em mente realizar com 

os estudos eleitos e o diploma que esperam obter com tais estudos.  

A seguir registram – se motivos de menor significância e influência na escolha 

de curso: 

Profissão social e economicamente mais valorizada; 

Prestígio social e econômico da profissão; receberam respectivamente 

pontuação menor, isto é, média levemente superior a 3, o que indica certa indiferença. As 

respostas traduzem relativa pouca importância atribuída a estes fatores. 

Os demais fatores: 

É um curso fácil, menor competição pelas vagas, é a única que me é acessível; 

mereceram indicações muito baixas. O que vale dizer: alto índice de discordância ou 

rejeição, e baixo percentual de concordância.  

. A menor média (1,54) ficou por conta do item : tratar –se de um curso muito 

fácil.  

Os alunos não escolhem, portanto, o curso por ser mais fácil. Vêem o Curso e a 

futura carreira como uma profissão social e economicamente mais valorizada, associada a 

valores pessoais. 

Por ordem de preferência registram – se: aptidões e interesses, satisfação de 

valores pessoais, sempre gostei, satisfação pessoal (3,43). Alunos de Pedagogia 

consideram, ainda, o magistério como uma profissão social e economicamente valorizada. 

Apostam, crêem, tratar - se de carreira digna de ser feita. Sobrepõem - se os valores 

pessoais. A escolha de curso entre os acadêmicos de Pedagogia prendem - se a valores 

pessoais, aptidões, gosto e interesse. 

Os principais motivos de escolha do curso indicados foram, por ordem de 

preferência: aptidões e interesses e satisfação pessoal. Tratar – se de um curso fácil, obteve 

média baixa de (1,51). 

A média geral de escolha de curso na URI foi: (4,28) ser mais adequado às 

minhas aptidões e interesses, (4,26) satisfazer valores pessoais, (4,11) sempre gostaram do 

curso. O item, é um curso fácil, obteve a menor média, a saber (1,54)  
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Os motivos de escolha de curso ou carreira, dos acadêmicos da UFSM, 

apresentam muitas semelhanças com as médias constatadas entre os alunos da URI. 

Destacam – se: aptidões e interesses, valores pessoais, e gosto pela carreira, com médias 

acima de 4, isto é, (4,30 e 4,24) e (4,09) respectivamente. A escolha da variável, “curso 

fácil”, foi rejeitada pela maioria dos acadêmicos, com média foi de 1,45. 

5.2.4 Escolha do Curso: Fatores que influíram 

Gráfico 24: Fatores que influíram na escolha de curso – “influência da 
família” 
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O item família tem maior percentual de concordância como fator que influi na 

escolha de curso, com exceção do Curso de Engenharia, onde predomina a opinião 

“indiferente”, ou não sabem. A influência familiar é significativa na maioria dos Cursos. 
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Gráfico 25: Fatores que influíram na escolha de curso – “influência dos 
amigos(as)” 
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Os alunos não consideram à influência dos amigos como fator relevante na 

escolha de carreira; muitos são indiferentes, e poucos estão de acordo. 

Gráfico 26: Fatores que influíram na escolha de curso – “influencia dos 
professores na escola” 
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A opção “indiferente” predomina, significa pouca influência atribuída aos 

professores no processo de escolha de curso. Isto, em princípio contraria alguns autores 

como Felix Ortega e A. Velasco (1991) e muitos outros, consideram que as atitudes dos 

professores têm forte influência sobre o sucesso escolar e profissional dos estudantes. Mais 

uma vez, precisamos relativizar e não tirar conclusões apriori, porque tratamos de 

realidades distintas, ou seja, alunos que estão iniciando e alunos concluintes. 
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Gráfico 27: Fatores que influíram na escolha de curso – “influência de 
orientação educacional” 
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Orientação Educacional é um fator “indiferente”, isto é, não exerce maior 

influência na escolha de curso. Pequena parcela considera relevante a Orientação 

vocacional em sua decisão pela escolha de um curso.  

Tabela 21: Fatores que influenciaram os alunos na escolha do Curso - Médias por 
Curso, por Universidade, por semestre 

URI/UFSM 
1º e 10º Sem. 

 
 

ITEM 
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A
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o 

Média 
Geral dos 
Alunos 
da URI 
1º e 10º 

Sem. 

Média 
Geral dos 
Alunos 

da UFSM 
1º e 10º 

Sem. 

Média 
Geral da 

URI/UFSM 
Início de 

Curso 

Média 
Geral da 

URI/UFSM
Final de 
Curso 

Minha família 3,38 3,39 2,93 3,19 3,35 3,23 3,23 3,38 

Amigos e amigas 2,61 2,60 2,57 2,55 2,63 2,55 2,46 2,81 
Professores 2,56 2,56 2,52 2,62 2,62 2,53 2,58 2,56 

Orientação 
educacional 

2,76 2,67 2,83 2,66 2,71 2,71 2,64 2,83 

Profissionais da 
área 

3,44 3,45 3,30 3,49 3,46 3,43 3,63 3,13 

Não ocorrem discrepâncias e significativas nas respostas ao item, enunciado na 

tabela e demais itens sobre: “de que forma influíram na tua escolha as distintas pessoas” 

para todos os cursos, nas distintas instituições, e no conjunto dos alunos, (1º e último ano).  
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O que mais influiu na escolha de curso foram: profissionais da área (3,44), a 

família (3,38) orientação educacional (2,76) professores e amigos (2,61). 

A média geral da URI relativa ao item, explicita por ordem, a influência dos 

profissionais da área, a família, e a orientação educacional, na média de 3,43/ 3,35/ e 2,71. 

Os itens relativos a influência de distintos coletivos tem – se mantido estáveis 

em todos os cursos. A influência de amigos e professores não tem sido muito 

representativa. 

A média das opiniões dos acadêmicos da UFSM sobre as influências havidas 

na escolha de carreira, pelas distintas pessoas ou coletivos. Comparando com a tabela da 

URI, verifica –se que são os mesmos itens com média acima ou abaixo de 4. A influência 

de profissionais da área é a indicação mais citada, respectivamente 3,46 na URI e 3,43 na 

UFSM. Assim como a influência de familiares: 3,35 na URI, ligeiramente inferior (3,23) 

na UFSM. 

Os dados da mostram a média de influência dos fatores (pessoas ou coletivos) 

na escolha de curso universitário: Profissionais da área (3,63), a família (3,23), Félix 

Ortega y A.Velasco (1991), atribuem baixa pontuação para o fator Professores, 

Orientadores Educacionais, a postura dos próprios educadores à falta de confiança dos 

atores docentes em si mesmos e naquilo que fazem, isto reduzirá o nível de logro e de 

aspirações dos estudantes. 
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5.2.5 Expectativas quanto ao curso escolhido 

Gráfico 28: Expectativa em relação ao curso escolhido – “exercer profissão 
para a qual esta estudando” 
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Constata-se que em todos os cursos “exercer a profissão” constitui-se num 

motivo forte, principal razão para escolha do curso. 

Gráfico 29: Expectativa em relação ao curso escolhido – “facilidade em 
obter emprego estável” 
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Observa-se que em todos os cursos analisados, a grande maioria dos alunos, 

está “de acordo” de que o curso escolhido oferta mais facilidade para obter emprego 

estável. O que leva a inferir que o emprego é um fator importante na escolha de curso, 
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considerando a situação de desemprego estrutural criada pelas políticas econômicas postas 

em prática pela globalização neoliberal que gerou o paradoxo de que as empresas possam 

produzir cada vez mais com menos gente. Num contexto de economia e de mundo 

marcado pela instabilidade e incertezas com relação ao futuro, sobretudo, para as novas 

gerações, a busca e a perspectivas de lograr emprego torna-se verdadeira obsessão. Nunca 

tantos jovens estiveram em busca de um emprego como hoje.  

Gráfico 30: Expectativa em relação ao curso escolhido – “obter formação 
técnica profissionalizante”  
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A maioria absoluta dos estudantes de todos os cursos buscam formação técnica 

profissionalizante. Preocupação coerente com a necessidade de qualificação profissional 

para lograr um emprego numa economia altamente competitiva, seletiva e excludente 

como a vigente. Isto não nos autoriza a deduzir que a universidade deva limitar sua ação ao 

treinamento ou domesticação para os alunos se inserirem no mercado de trabalho. Na 

acepção de Freire (1997) limitar a ação da universidade ao treinamento técnico-científico-

profissional, seria “apequenar”a ação educativa e formadora da universidade. 
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Gráfico 31: Expectativa em relação ao curso escolhido – “curso sirva de 
meio de ascensão social e profissional” 
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Coerente com a resposta do item anterior, aqui também constatamos a 

predominância e convicção de que o curso universitário ainda se constitui em caminho de 

ascensão social e profissional, motivo maior de escolha de curso. Isto também reflete o 

quadro axiológico de uma sociedade “hiper-moderna” na expressão de Lipovetsky (1994), 

fincada nos valores do mercado, do sucesso, do vencer na vida. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 22: Expectativas sobre o meu futuro em relação à carreira/curso - Médias 
por Curso, por Universidade, por semestre 

 

ITEM URI/UFSM 1º e 10º 
Sem. 

Média Geral 
dos Alunos da 
URI 1º e 10º 
Sem. 

Média 
Geral 
dos 
Alunos 

Média 
Geral da 
URI/UFSM 
Início de 

Média 
Geral da 
URI/UFSM 
Final de 
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Não se observam variâncias significativas neste item. Todos os fatores / 

alternativas consideradas ficaram acima de 4, exceto, “mais facilidade para obter emprego 

estável”. Os alunos manifestam pouca confiança a variável: facilidade para obter emprego 

estável. Se já é difícil obter emprego, mais difícil é bom emprego.  

Pelo que se depreende da tabela, na média geral da URI, as expectativas sobre 

o futuro em relação a carreira escolhida, centram –se no exercício da profissão para a qual 

se estuda, (4,42) ; curso universitário como meio de ascensão social e profissional (4,27); e 

a questão da formação técnica específica nos estudos realizados. Formação técnica não 

significa, e nem se limita a cursos técnicos profissionalizantes. O item “formação” é 

tomado, aqui, num sentido mais amplo e abrangente referindo – se ao exercício de uma 

profissão. Formação profissional ocupa a 3º indicação, enquanto, facilidade de obter 

emprego ocupa a última posição (3,74 e 3,75) respectivamente.  

As expectativas sobre o futuro pessoal, em relação a carreira, na opinião de 

alunos do 1º ano, de acordo com a Tabela caracteriza: (4,68) exercer a profissão, (4,35) que 

o curso sirva de meio de ascensão social e profissional, (4,19) formação técnico – 

profissionalizante específica. 
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Exercer a 
profissão para 
qual estou 
estudando 

4,34 4,40 4,40 4,48 4,42 4,44 4,68 4,01 

Mais facilidade 
para obter 
emprego estável 

3,74 3,73 3,73 3,76 3,74 3,75 3,92 3,45 

Obter formação 
técnica- 
profissionalizante 
especifica nos 
estudos 
realizados 

4,15 4,14 4,14 4,10 4,16 4,11 4,19 4,03 

Que o curso 
universitário 
sirva de meio de 
ascensão social e 
profissional 

4,23 4,23 4,23 4,36 4,27 4,29 4,35 4,16 
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5.2.6 Motivo de logro 

Neste tópico, serão apresentados gráficos e tabelas referentes às respostas dos 

acadêmicos quanto à questão 37  do questionário (Anexo IV), bem como as respectivas 

interpretações. 

Gráfico 32: Motivo de logro –  tentar alcançar objetivos difíceis; 
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A grande maioria dos pesquisados responderam que estão de acordo com a 

afirmativa ou seja, passam a vida fixando objetivos difíceis de serem alcançados. 

Grafico 33: Motivo de logro – Realização completa dos trabalhos 
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A grande maioria indicou a alternativa “totalmente de acordo”, isto é, 

consideram importante concluir o trabalho ou compromisso assumido como fator e motivo 

de logro na vida. 



 

 547

Gráfico 25: Motivo de logro – Trabalha até obter o resultado desejado 
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Constata-se que em todos os cursos a maioria dos alunos está de acordo com a 

proposição: de somente estar satisfeita com a obtenção de um resultado satisfatório com 

aquilo que realiza., como sinal e garantia de logro ou de êxito na vida.  

Gráfico 34: Motivo de logro – Satisfação em estar trabalhando 
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A maioria dos estudantes declara estar satisfeito com o trabalho. Isto indica que 

o trabalho é importante fator de logro na vida e, para tanto, apostam na formação 

acadêmica como meio de lograr êxito na vida, realizando-se como pessoas e profissionais. 

Numa sociedade capitalista como a nossa, o trabalho é fator fundamental de realização e de 

logro na vida. Haja visto o espectro de desemprego existente no mundo. Quem não estiver 
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inserido no mundo laboral, estará excluído da sociedade da produção e do consumo, 

portanto, desvalorizado, simples “sobrante”. 

Tabela 23: Média por curso – motivo del logro 

URI/UFSM 
1º e 10º Sem. 
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Média Geral 
dos Alunos 

da URI 
1º e 10º 

Sem. 

Média Geral 
dos Alunos 
da UFSM 
1º e 10º 

Sem. 

Média 
Geral da 

URI/UFSM 
Início de 

Curso 

Média 
Geral da 

URI/UFSM
Final de 
Curso 

Sou do tipo de 
pessoa que passa 
sua vida fixando 
objetivos difíceis 

para tentar 
alcançá-las 

3,46 3,5
1 

3,4
1 

3,5
0 

3,50 3,47 3,65 3,20 

Somente sou 
capaz de 

descansar após 
Ter concluído 
totalmente o 

trabalho 

4,02 4,0
0 

3,9
6 

3,8
9 

3,99 3,96 3,89 4,11 

Não paro de 
trabalhar em tudo 

aquilo que 
começo até que 

me sinto satisfeito 
com o resultado 

4,04 4,0
5 

3,9
3 

3,8
9 

4,03 3,96 3,94 4,07 

Sou do tipo que 
se sentem 
satisfeito 

trabalhando 

4,28 4,2
5 

4,1
7 

4,1
8 

4,21 4,25 4,07 4,25 

Os motivos “de logro” são respectivamente: satisfação no trabalho, satisfação 

com o resultado do trabalho, e descansar somente após ter concluído totalmente um 

trabalho. Segundo M. Argyle (1992), a satisfação é maior quando, os logros se aproximam 

das aspirações e diminuem quando se afastam Logro está ligado a desempenho, 

competência e êxito. Os motivos de logro mais indicados foram respectivamente: sentir – 

se satisfeito trabalhando; satisfação de logro com o resultado do trabalho, e descansar 

somente após ter concluído totalmente a tarefa. 
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A maior média foi 4,25  satisfação com o trabalho (UFSM) e de 4,18 (URI), 

ligeiramente inferior. Já os itens / alternativas nº 2 e 3, apresentam 3,96 na UFSM e 3,97 e 

3,99 respectivamente, na URI.  

5.2.7 Medindo a Auto-estima 

Os gráficos que seguem foram elaborados a partir dos dados obtidos e 

analisados da questão nº 38 do questionário aplicado aos alunos (Anexo IV) 

Gráfico 35: Medindo a autoestima – “sou uma pessoa digna de autoestima” 
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O fator ou componente auto-estima aparece como um aspecto chave e 

fundamental de lograr êxito na vida. A maioria dos alunos mostra estar totalmente de 

acordo com a relevância e influência da auto-estima (positiva) e consideram-se “pessoa 

digna de estima” pelos demais. 
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Gráfico 36: Medindo a autoestima – “tendencia a sentir-se fracassado”  
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Trata-se de uma questão negativa: 

A grande maioria dos alunos declaram não possuírem tendência de sentirem-se 

fracassados. Declaram-se pessoas não-fracassadas, ao contrário, mostram alto grau de 

confiança em si. 

Gráfico 37: Medindo a autoestima – “creio que tenho muitas qualidades 
boas” 
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Os alunos declaram possuir muitas qualidades boas, o que expressa um elevado 

grau de auto-estima de si próprios e dignos de estima dos demais. 
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Gráfico 34: Medindo a autoestima – “com relação às demais pessoas” 
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Este item demonstra alto grau de confiança na capacidade de realizar as tarefas 

que lhe são postas. 

Gráfico 38: Medindo a autoestima – “creio que não tenho muitos motivos 
para orgulhar-me” 
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Questão invertida, ao reverso: A maioria está em desacordo com a proposição: 

que não tenho muitos motivos para orgulhar-me, isto é, os alunos possuem auto-confiança, 

a despeito de tudo. 
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Gráfico 39: Medindo a autoestima – “tenho uma atitude positiva comigo 
mesmo” 
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A maioria está de acordo com o fato de possuírem uma atitude positiva consigo 

mesmo. 

Gráfico 40: Medindo a autoestima – “estou satisfeito comigo mesmo” 
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O gráfico mostra alto índice de satisfação pessoal da maioria dos estudantes de 

todos os cursos da amostra. 
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Gráfico 41: Medindo a autoestima – “ter mais respeito consigo mesmo” 
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A maioria está “em desacordo” no sentido de necessitarem ou reclamarem mais 

respeito consigo mesmo; Porém, há também um significativo número de alunos que 

mostram estar de acordo, isto sinaliza que os estudantes gostariam de ter melhores 

condições e oportunidades com cuidados pessoais, o que revela uma disposição positiva. 

Gráfico 42: Medindo a autoestima – “às vezes me sinto realmente um inútil” 
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Item negativo: Coerentes com a auto-avaliação anterior, os estudantes estão em 

desacordo com a assertiva de se “sentirem inúteis”; ao contrário, mostram forte 

discordância com o item negativo, mostrando, ao contrário, sentimento de utilidade, de 

estarem de bem com a vida, confiando em si próprios. 
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Gráfico 43: Medindo a autoestima – “às vezes penso não ser grande coisa” 
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Item negativo ou ao reverso: predomínio da alternativa “em desacordo” quanto 

a uma auto-avaliação negativa de suas qualidades e possibilidades. Apesar de tudo os 

jovens confiam em si e no futuro. 

Tabela 24: Média Geral - Autoestima 

URI/UFSM 
1º e 10º Sem. 

ITEM 

D
ire

ito
 

 
Pe

da
go

gi
a 

En
ge

nh
ar

a 

A
dm

in
is

tra
çã

o 

Média 
Geral 
dos 

Alunos 
da URI 
1º e 10º 

Sem. 

Média 
Geral 
dos 

Alunos 
da 

UFSM 
1º e 10º 

Sem. 

Média 
Geral da 

URI/UFSM 
Início de 

Curso 

Média 
Geral da 

URI/UFSM
Final de 
Curso 

Creio que sou uma 
pessoa digna de 

estima, ao menos 
na mesma medida 

das demais 

4,26 4,20 4,24 4,12 4,20 4,21 4,14 4,31 

*tenho tendência a 
sentir que sou um 

fracassado 

1,93 1,93 1,65 1,79 1,86 1,87 1,70 2,14 

Creio que tenho 
muitas qualidades 

boas 

4,48 4,45 4,48 4,33 4,42 4,43 4,33 4,59 

Sou capaz de fazer 
as coisas tão bem 
como a maioria 

das pessoas 

4,50 4,48 4,43 4,34 4,46 4,43 4,40 4,51 
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*Creio que não 
tenho muitos 
motivos para 
orgulhar-me 

2,02 2,02 1,83 2,02 2,04 1,97 1,88 2,21 

Tenho uma atividade 
positiva comigo 

mesmo 

3,97 3,96 4,13 3,96 3,99 3,98 3,93 4,07 

Ao todo, estou 
satisfeito comigo 

mesmo 

3,78 3,79 3,98 3,75 3,79 3,80 3,81 3,78 

* Desejaria Ter mais 
respeito comigo 

mesmo 

2,57 2,60 2,54 2,53 2,59 2,55 2,54 2,61 

*Ás vezes me sinto 
realmente um 

inútil 

2,10 2,15 2,07 2,15 2,13 2,12 2,34 1,76 

* Ás vezes penso 
que não sou grande 

coisa 

2,48 2,47 2,33 2,36 2,41 2,43 2,55 2,21 

A tabela revela índices positivos de “auto – estima” entre os alunos dos 

distintos cursos, universidades e períodos de estudos. Os aspectos negativos tiveram baixa 

pontuação. Auto-estima positiva “é a base da felicidade e do êxito” (Verdu, 1991, p. 179).  

A auto-estima reflete o juízo implícito que cada um faz de sua habilidade para 

enfrentar os desafios da vida (para compreender e superar os problemas) e seu direito de 

ser feliz. Ter alta auto-estima é sentir –se confiante e capaz para a vida. O contrário ocorre 

quando alguém se sentir com baixa auto-estima, significa sentir-se inútil para a vida. É 

sentir-se equivocado como pessoa. 

Como os alunos se percebem, sentem, como administram este sentimento. 

Como se sentem como pessoas, com valor próprio, com capacidade, confiança. O que tem 

a haver auto-estima com o que fazem e pretendem fazer os alunos com os estudos que 

realizam? Os resultados nos darão conhecer o perfil dos alunos e a partir daí planejar e 

estabelecer uma filosofia e prática educativa mais adequada, coerente e pertinente.  

Na análise da tabela sobre auto-estima dos alunos da (URI/ UFSM) percebe –

se, existir auto – estima positiva, pelo sentimento de ser capaz de fazer bem as coisas, 

qualidades positivas, ser pessoa digna de estima. O sentimento negativo de fracasso 

aparece em último lugar com somente (1,93) das respostas. As variáveis ou aspectos 

positivos são mais em “acordo” do que os em “desacordo”.  
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5.2.8 Variáveis relacionadas com a escolha da Universidade 

As tabelas que seguem têm por objetivo verificar a relação entre as variáveis 

sócio-demográficas e a escolha da instituição de ensino. 

Tabela 25: Conclusão do 2º Grau (Escola Públicas e Privadas) e escolha da 
Universidade 

Crosstab

125 165 290

70,2% 71,7% 71,1%

53 65 118

29,8% 28,3% 28,9%

178 230 408

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Escola Pública

Escola Particular

Concluiu
o 2º grau

Total

URI UFSM

UNIVERSIDADE

Total

 
Não existem relações significativas entre as variáveis “local”onde concluiu o 2º 

Grau e Universidade em que estuda. 

Observa – se que a maioria dos alunos (70,2%) da URI e (71,1%) na UFSM, 

estudaram em escolas públicas, com leve índice superior na UFSM. Estes dados 

desmentem, em tese, a afirmação de que os alunos oriundos da escola pública não teriam 

oportunidade na universidade. A hipótese, no entanto se confirma segundo pesquisa feita 

por Geraldo Ignácio Filho (1998), “A seleção é feita pelo próprio candidato, fazendo com 

que a elite dispute entre a elite os cursos também de elite, e os pobres disputem as vagas 

nos cursos de menor procura”, (p. 155). Os alunos da escola pública têm maiores chances, 

apenas em cursos considerados de 2º linha.  
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Tabela 26: Exercício de atividade remunerada X Universidade 

Não existem relações significativas entre as variáveis “Exerce atividade 

remunerada e Universidade em que estuda”. Contudo, constata – se um índice levemente 

superior de alunos da URI, universidade particular de estudos papos, que trabalham 

(porque precisam, para pagar os estudos universitários) (43,6%) da URI, e (41,7%) na 

UFSM.  

Tabela 27:  Se dedica unicamente aos estudos X Universidade 

Não existem relações significativas entre as variáveis “se dedica unicamente aos 

estudos e Universidade em que estuda”. Registre – se, que entre os alunos que não 

precisam trabalhar, e que se dedicam exclusivamente aos estudos, 58,3% são da UFSM, 

contra 56,4% da URI.  

Crosstab

101 134 235

56,4% 58,3% 57,5%

78 96 174

43,6% 41,7% 42,5%

179 230 409

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Sim

Não

Se dedica unicamente
aos estudos

Total

URI UFSM

UNIVERSIDADE

Total

Crosstab

65 81 146

36,3% 35,2% 35,7%

113 149 262

63,1% 64,8% 64,1%

178 230 408

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Sim

Não

Exerce
atividade
remunerada

Total

URI UFSM

UNIVERSIDADE

Total
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Tabela 28: Renda própria do aluno X Universidade 

Crosstab

45 61 106

39,1% 41,8% 40,6%

16 16 32

13,9% 11,0% 12,3%

13 20 33

11,3% 13,7% 12,6%

22 20 42

19,1% 13,7% 16,1%

10 17 27

8,7% 11,6% 10,3%

9 12 21

7,8% 8,2% 8,0%

115 146 261

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Não resposta

Até 1 sm

1 a 2 sm

2 a 5 sm

5 a 10 sm

Mais de 10 s.m

Se exerce
atividade
remunerada.
Renda

Total

URI UFSM

UNIVERSIDADE

Total

 
Comparando a tabela  “variáveis renda própria do aluno e Universidade em que 

estuda”, constata – se que não existem relações e diferenças significativas. 

Por outro lado, percebe – se ligeira melhoria no nível de renda dos alunos que 

estudam na UFSM (observável através de duas variáveis: mais gente na URI tem menor 

renda (13,9%), contra (11%) na UFSM, e, na outra ponta, entre os maiores salários, 

observa – se que mais alunos da UFSM (8,2%) contra (7,8%) na URI, têm renda média 

superior à dez salários mínimos. Este item trata da renda própria. 
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Tabela 29: Renda Familiar X Universidade 

Crosstab

6 6 12

3,4% 2,6% 2,9%

12 14 26

6,7% 6,1% 6,4%

33 38 71

18,4% 16,5% 17,4%

51 62 113

28,5% 27,0% 27,6%

77 110 187

43,0% 47,8% 45,7%

179 230 409

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Até 1 sm

1 a 2 sm

2 a 5 sm

5 a 10 sm

Mais de 10 s.m

Renda
familiar

Total

URI UFSM

UNIVERSIDADE

Total

 
A análise da renda familiar, é mais significativa e sintomática, da influência dos 

condicionamentos sócio – econômicos na escolha de carreira universitária e na distribuição 

dos alunos das distintas categorias sociais, no universo acadêmico, a saber: até 1 sl. 

mínimo, são (3,4%) URI, contra (2,6%) UFSM. Enquanto os alunos cujas famílias têm 

renda familiar superior a dez salários mínimos: URI (43,0%), e UFSM (47,8%), o que 

confirma nossa hipótese: alunos de classe social mais abonada estudam na universidade 

pública e gratuita. 
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Tabela 30: Classe social a que acha que pertence 

Crosstab

6 6 12

3,4% 2,6% 2,9%

12 17 29

6,7% 7,4% 7,1%

84 117 201

46,9% 50,9% 49,1%

60 76 136

33,5% 33,0% 33,3%

17 14 31

9,5% 6,1% 7,6%

179 230 409

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Count

% within UNIVERSIDADE

Alta

Média Alta

Média

Média baixa

Baixa

Classe social
que crê que
pertence

Total

URI UFSM

UNIVERSIDADE

Total

 
A tabela  configura os seguintes índices: classe média  URI (46,9%), contra (50,9%) 

UFSM. Portanto, é superior o número de alunos da universidade Federal que “crê, acha” 

que pertence a classe média. Enquanto, (9,5%) dos alunos da URI, contra apenas (6,1%) 

dos que se consideram classe baixa. 

5.2.9 Variáveis relacionadas com a escolha do curso 

As tabelas a seguir têm por objetivo verificar a relação entre as variáveis sócio-

demográficas e a escolha do curso. 

Tabela 31: Onde concluiu o 2º Grau X Curso escolhido (URI / UFSM)  

Crosstab

90 92 31 77 290

73,2% 71,9% 67,4% 69,4% 71,1%

33 36 15 34 118

26,8% 28,1% 32,6% 30,6% 28,9%

123 128 46 111 408

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within CURSO

Count

% within CURSO

Count

% within CURSO

Escola Pública

Escola Particular

Concluiu
o 2º grau

Total

DIREITO PEDAGOGIA
ENGENH

ARIA
ADMINIS
TRAÇÃO

CURSO

Total
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Neste item também se observa que não existem diferenças significativas entre as 

variáveis “tipo de escola de Ensino Médio freqüentado e Curso universitário em que 

estuda. 

Tabela 32: Exercício atividade remunerada X Curso 

Crosstab

52 49 12 33 146

42,3% 38,3% 26,1% 29,5% 35,7%

71 79 34 78 262

57,7% 61,7% 73,9% 69,6% 64,1%

123 128 46 111 408

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sim

Não

Exerce
atividade
remunerada

Total

DIREITO PEDAGOGIA
ENGENH

ARIA
ADMINIS
TRAÇÃO

CURSO

Total

 
Verifica-se que existem uma relação significativa entre o fato de exercer atividade 

remunerada e o curso escolhido pelo aluno.  

Tabela 33: Se dedica unicamente aos estudos X Curso 

Crosstab

52 49 12 33 146

42,3% 38,3% 26,1% 29,5% 35,7%

71 79 34 78 262

57,7% 61,7% 73,9% 69,6% 64,1%

123 128 46 111 408

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sim

Não

Exerce
atividade
remunerada

Total

DIREITO PEDAGOGIA
ENGENH

ARIA
ADMINIS
TRAÇÃO

CURSO

Total

 
Verifica-se que existem uma relação significativa entre o fato dedicar-se totalmente e 

o curso escolhido pelo aluno. Observa-se que os alunos dos cursos Direito e Pedagogia 

possuem uma menor freqüência de alunos que dedicam-se totalmente ao curso, enquanto 

que os cursos Engenharia e Administração possuem maior freqüência de alunos que 

dedicam-se totalmente ao curso. (p. 0.03) 
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Tabela 34: Classe social a que acha que pertence X Curso (URI / UFSM) 

Crosstab

4 4 1 3 12

3,3% 3,1% 2,2% 2,7% 2,9%

7 8 3 11 29

5,7% 6,3% 6,5% 9,8% 7,1%

55 60 24 62 201

44,7% 46,9% 52,2% 55,4% 49,1%

45 44 16 31 136

36,6% 34,4% 34,8% 27,7% 33,3%

12 12 2 5 31

9,8% 9,4% 4,3% 4,5% 7,6%

123 128 46 112 409

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within CURSO

Count

% within CURSO

Count

% within CURSO

Count

% within CURSO

Count

% within CURSO

Count

% within CURSO

Alta

Média Alta

Média

Média baixa

Baixa

Classe social
que crê que
pertence

Total

DIREITO PEDAGOGIA
ENGENH

ARIA
ADMINIS
TRAÇÃO

CURSO

Total

 
A tabela revela igualmente não existir diferenças significativas entre as variáveis 

classe social e Curso em que estuda. 

Alunos do Curso de Direito, consideram – se fazer parte de classe social mais alta, 

porque, supomos, tratar –se de um curso de “status”. Os bacharéis egressos do Direito, são 

impropriamente chamados de “doutor”, isto estigmatiza sua visão de sociedade, 

considerando – se classe mais elevada, pela distinção social do curso, mais do que pela 

posição social efetiva ocupada na hierarquia ou estrutura social.  

Podemos concluir, com P. Bourdieu, in Escritos de Educação (1999), que as atitudes 

dos membros das diferentes classes sociais a respeito da cultura escolar e do futuro 

oferecido pelos estudos são, em grande parte, a expressão do sistema de valores implícitos 

ou explícitos que eles devem à sua posição social. 
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Tabela 35: Renda Familiar X Curso 

Crosstab

4 4 1 3 12

3,3% 3,1% 2,2% 2,7% 2,9%

8 8 3 7 26

6,5% 6,3% 6,5% 6,3% 6,4%

25 23 9 14 71

20,3% 18,0% 19,6% 12,5% 17,4%

35 36 13 29 113

28,5% 28,1% 28,3% 25,9% 27,6%

51 57 20 59 187

41,5% 44,5% 43,5% 52,7% 45,7%

123 128 46 112 409

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within CURSO

Count

% within CURSO

Count

% within CURSO

Count

% within CURSO

Count

% within CURSO

Count

% within CURSO

Até 1 sm

1 a 2 sm

2 a 5 sm

5 a 10 sm

Mais de 10 s.m

Renda
familiar

Total

DIREITO PEDAGOGIA
ENGENH

ARIA
ADMINIS
TRAÇÃO

CURSO

Total

 
Não existem diferenças ou relações significativas entre as variáveis Renda Familiar e 

Curso em que estuda. (52,7%) dos alunos do curso de Administração expressaram ter 

renda familiar acima de 10 salários mínimos, a mais elevada entre os cursos considerados. 

(20,3%) e (28,5%) situa – se entre 2 a 10 salários, opção mais indicada pelos alunos do 

Direito. 
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Tabela 36: Resultados das médias das respostas “influência dos distintos coletivos 
ou pessoas, que influíram na escolha do curso” 

Descriptives

123 3,38

128 3,39

46 2,93

111 3,19

408 3,28

123 2,61

128 2,60

46 2,57

111 2,55

408 2,59

123 2,56

128 2,56

46 2,52

111 2,62

408 2,57

123 2,76

128 2,67

46 2,83

111 2,66

408 2,71

123 3,44

128 3,45

46 3,30

111 3,49

408 3,44

DIREITO

PEDAGOGIA

ENGENHARIA

ADMINISTRAÇÃO

Total

DIREITO

PEDAGOGIA

ENGENHARIA

ADMINISTRAÇÃO

Total

DIREITO

PEDAGOGIA

ENGENHARIA

ADMINISTRAÇÃO

Total

DIREITO

PEDAGOGIA

ENGENHARIA

ADMINISTRAÇÃO

Total

DIREITO

PEDAGOGIA

ENGENHARIA

ADMINISTRAÇÃO

Total

Minha família

Amigos e amigas

Professores

Orientação Educacional

Profissionais da área

N Mean

  
Comentários que tiveram resultados significativos na comparação das médias ao 

nível de significância de 5%: 

A tabela identifica e mede o nível de influência dos distintos coletivos, (família, 

amigos (as), professores, orientadores educacionais e profissionais da área) na escolha de 

curso. Os coletivos ou grupos com maior influência são a família e os profissionais da área, 

acima de 3 pontos percentuais, de uma escala de 1 a 5. Os alunos atribuem pouca 

influência para amigos, professores e orientadores educacionais, com médias abaixo de 2 

pontos percentuais.  
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Tabela 37: Resultados das médias das respostas, “Expectativas sobre o meu futuro 
na escolha do curso”:  

Descriptives

123 4,34 ,81

128 4,40 ,75

46 4,65 ,53

111 4,48 ,75

408 4,43 ,75

123 3,74 1,01

128 3,73 ,99

46 3,78 1,01

111 3,76 ,98

408 3,75 ,99

123 4,15 ,82

128 4,14 ,83

46 4,13 ,78

111 4,10 ,85

408 4,13 ,82

123 4,23 ,80

128 4,23 ,79

46 4,37 ,61

111 4,36 ,68

408 4,28 ,75

DIREITO

PEDAGOGIA

ENGENHARIA

ADMINISTRAÇÃO

Total

DIREITO

PEDAGOGIA

ENGENHARIA

ADMINISTRAÇÃO

Total

DIREITO

PEDAGOGIA

ENGENHARIA

ADMINISTRAÇÃO

Total

DIREITO

PEDAGOGIA

ENGENHARIA

ADMINISTRAÇÃO

Total

Exercer a profissão para
o qual estou estudando

Mais facilidade para obter
emprego estável

Obter a formação
técnica-profissionalizante
esp. nos estudos

Que o curso univ. sirva de
meio de ascensão social
e prof.

N Mean Std. Deviation

 
Comentários que tiveram resultados significativos na comparação das médias ao 

nível de significância de 5%: 

Exercer a profissão para a qual estou estudando - observa-se que o curso de 

Engenharia está mais em acordo (4,65%) com esta afirmativa do que os outros cursos. 

Exercer a profissão para a qual estou estudando, obter formação técnica – 

profissional e que a universidade sirva de meio para a ascensão social, obtiveram 

pontuação mais alta do conjunto dos distintos cursos, o que revela a preocupação e a 

aspiração dos jovens, alunos num contexto e conjuntura desfavorável em que se encontra o 

país, o que corrobora Emile Durkheim (1975: 76) in Vara Coomonte (1999, p. 52), ao 

afirmar, que “a realidade dos fatos educativos, é similar `a dos fatos sociais, e não algo 

arbitrário” 
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De acordo com o professor Vara Coomonte: “as práticas educativas não são 

estritamente educativas, são estruturalmente educativas, estão implicadas numa estrutura 

na qual se justificam” (idem, p. 52).  

Tabela 38: Resultados das médias das respostas - Motivo Del Logro na escolha do 
curso 

Descriptives

123 3,46 1,18

128 3,51 1,14

46 3,41 1,26

112 3,50 1,15

409 3,48 1,17

123 4,02 ,90

128 4,00 ,90

46 3,96 ,97

112 3,89 ,93

409 3,97 ,92

123 4,04 ,81

128 4,05 ,81

46 3,93 ,80

112 3,89 ,86

409 3,99 ,83

123 4,28 ,84

128 4,25 ,87

46 4,17 1,06

112 4,18 ,94

409 4,23 ,90

DIREITO

PEDAGOGIA

ENGENHARIA

ADMINISTRAÇÃO

Total

DIREITO

PEDAGOGIA

ENGENHARIA

ADMINISTRAÇÃO

Total

DIREITO

PEDAGOGIA

ENGENHARIA

ADMINISTRAÇÃO

Total

DIREITO

PEDAGOGIA

ENGENHARIA

ADMINISTRAÇÃO

Total

Sou do tipo de pessoa
que passa sua vida
fixando obj. difíceis
para tentar alcançá-los

Somente sou capaz de
descansar após ter
concluído totalmente
um trabalho

Não paro de trabalhar
em tudo aquilo que
começo até que me
sinto satisf. com result.

Sou do tipo que se
sentem satisfeitos
trabalhando

N Mean Std. Deviation

 
Comentários que tiveram resultados significativos na comparação das médias ao 

nível de significância de 5%: 

Não houveram diferenças significativas neste bloco entre os cursos estudados. 

Motivo de logro é uma tendência para conseguir êxito, ou boa execução.  

Motivo de logro, é um fator explicativo e capaz de predizer e ao mesmo tempo fator 

desencadeante da conduta, da ação, do agir humano. Explica e motiva a tomada de 

decisões existenciais. 
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Do conjunto dos cursos estudados não se observou discrepância significativa na 

atribuição de fatores de “logro de êxito na vida”, assim como, a média das variáveis ficou 

acima de 3 pontos percentuais, e em muitas situações acima de 4. O que revela disposição 

positiva para a ação.  

5.2.10 Comparações por período do curso: início e fim 

Tabela 39: Motivos de escolha de curso, considerando o conjunto dos cursos da 
URI e da UFSM, (início e fim)  

Group Statistics

257 1,23 ,63

151 1,94 ,93

257 4,29 ,55

151 3,77 1,19

257 3,31 ,82

151 3,46 1,00

257 4,40 ,49

151 4,00 ,93

257 1,90 ,89

151 1,60 ,84

257 3,19 ,98

151 3,28 ,87

257 1,65 ,84

151 2,15 1,15

257 4,51 ,55

151 3,92 ,96

PERIODO NO CURSO
INICIO

FIM

INICIO

FIM

INICIO

FIM

INICIO

FIM

INICIO

FIM

INICIO

FIM

INICIO

FIM

INICIO

FIM

É um curso fácil

Sempre gostei

É uma profissão social e
econ. mais valorz.

Considero que pode satisf.
meus valores pessoais

A competição pelas vagas
é menor

Prestígio Social e
econômico da profissão

É a única que me é
acessível

É a mais adequada às
minhas aptidões e
interesses

N Mean Std. Deviation

 
Comentários que tiveram resultados significativos na comparação das médias ao 

nível de significância de 5%: 

É um curso fácil - alunos do fim do curso estão mais em acordo do que os do início 

Sempre gostei - alunos do inicio do curso estão mais em acordo do que os do fim 

Porque considero que pode satisfazer meus valores pessoais - alunos do inicio do 

curso estão mais em acordo do que os do fim. 

A competição pelas vagas é menor - alunos do início do curso estão mais em acordo 

do que os do fim 
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É a única que me é acessível - alunos do fim do curso estão mais em acordo do que 

os do início 

É mais adequada às minhas aptidões e interesses - alunos do início do curso estão 

mais em acordo do que os do fim 

Tabela 40: Expectativas sobre o Futuro da carreira profissional X período do curso 
(início e fim)  

Group Statistics

257 4,68 ,47

151 4,01 ,93

257 3,92 ,92

151 3,45 1,04

257 4,19 ,80

151 4,03 ,85

257 4,35 ,59

151 4,16 ,95

PERIODO NO CURSO
INICIO

FIM

INICIO

FIM

INICIO

FIM

INICIO

FIM

Exercer a profissão para o qual estou
estudando

Mais facilidade para obter emprego estáv

Obter a formação técnica-profissionalizan
esp. nos estudos

Que o curso univ. sirva de meio de ascen
social e prof.

N Mean
Std.

Deviation

 
Comentários que tiveram resultados significativos na comparação das médias ao 

nível de significância de 5%: 

Exercer a profissão para o qual estou estudando - alunos do início do curso estão 

mais em acordo do que os alunos finalistas: a proximidade dos alunos finalistas com a 

profissão, o mercado aumenta interesse em exercer a profissão para a qual estão estudando. 

Alunos do 1º ano ainda não tem certeza do que vá a ser o curso e o futuro profissional.  

Mais facilidade para obter emprego estável - alunos do inicio do curso estão mais 

em acordo do que os do fim. Alunos de final de curso estão cientes de que não existem 

mais empregos estáveis na era da economia e mercados globalizados.  

Obter a formação técnica específica nos estudos realizados - alunos do inicio do 

curso estão mais em acordo do que os do fim de curso. Alunos finalistas de curso, já 

perceberam que não basta mera profissionalização técnica. Outras competências e aptidões 

precisam ser desenvolvidas. As explicações técnica já não são suficientes.   
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Que o curso sirva de meio de ascensão social e profissional - alunos do inicio do 

curso estão mais em acordo do que os do fim 

Alunos de início de curso ainda não têm a real percepção e visão do futuro 

profissional, daí a pouco relevância para a questão. Ainda não estão motivados no embate 

direto por uma vaga na universidade. Alunos finalistas, com visão mais realista, já 

perceberam a dificuldade do momento para a ascensão social e profissional.  

5.2.11 Preocupações com o futuro 

Gráfico 44: Motivos de preocupação com o futuro 

Com relação ao futuro, registra-se que os alunos do Curso de Pedagogia demonstram 

maior preocupação com a “falta de solidariedade”, um valor tipicamente humano e social. 

“Encontrar trabalho” é a preocupação maior no Direito e Pedagogia. “Fracassar na vida” é 

outra dimensão destacada como motivo de preocupação; assim, como medo de sair da 

universidade sem preparo adequado para a inserção no mundo laboral, bem com, “não 

poder fazer aquilo que se gosta”. Nos demais itens não se observa maior discrepância. 

O conjunto das respostas nos possibilita inferir alto grau de insegurança com relação 

ao futuro profissional e com as turbulências de uma sociedade e economia mutante e 
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calcada em valores materialistas e imediatistas de lograr êxito a qualquer custo mesmo 

com sacrifício de valores pessoais e transcendentes. Estamos numa sociedade da 

“intranscendência”, de valores do efêmero e da imediatez de uma sociedade competitiva e 

consumista, contribuindo com o quadro de desorientação vocacional e profissional dos 

estudantes. 

5.2.12 Correlações com a auto-estima 

Tabela 41: Comparação escala auto-estima – alunos (uri/ufsm) 

 UNIVERSIDA
DE 

N Mean Std. 
Deviation 

Creio que sou uma pessoa digna de 
estima 

URI 
UFSM 

179 
230 

4,20 
4,21 

1,02
,96

*Tenho a tendência de sentir que sou um 
fracasso 

URI 
UFSM 

179 
230 

1,86 
1,87 

1,12
1,10

Creio que tenho muitas qualidades boas URI 
UFSM 

179 
230 

4,42 
4,43 

,74
,72

Sou capaz de fazer as coisas tão bem 
como a maioria das pessoas 

URI 
UFSM 

179 
230 

4,46 
4,43 

,71
,72

*Creio que não tenho muitos motivos 
para orgulhar-me 

URI 
UFSM 

179 
230 

2,04 
1,97 

1,26
1,22

Tenho uma atitude positiva comigo 
mesmo 

URI 
UFSM 

179 
230 

3,99 
3,98 

1,09
1,06

Ao todo, estou satisfeito comigo mesmo URI 
UFSM 

179 
230 

3,79 
3,80 

1,14
1,13

*Desejaria ter mais respeito comigo 
mesmo 

URI 
UFSM 

177 
228 

2,59 
2,55 

1,32
1,35

*As vezes me sinto realmente um inútil URI 
UFSM 

179 
230 

2,13 
2,12 

1,31
1,29

*As vezes penso que não sou grande 
coisa 

URI 
UFSM 

179 
230 

2,41 
2,43 

1,35
1,33

Resultado geral da escala de auto-estima URI 
UFSM 

179 
230 

3,1916 
3,1782 

,4037
,3793

* Questões “al revés” ou negativas.  

Não foram encontrada diferenças significativas entre as médias de auto-estima entre 

as Universidades pelo teste de comparação de médias t-student. 

Para verificar se existe relação entre auto-estima e motivo de logro, foi feita a análise 

de correlação. Os resultados demonstram existir uma correlação significativa entre a auto – 

estima dos alunos da URI e da UFSM. O resultado geral da escala / tabela mostra, na URI 

(3,19) e na UFSM (3,17). A tabela revela que a auto-estima positiva é maior do que a 

negativa. Questões negativas são assinaladas com *, ou “al revés”, em ambas as 
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universidades: URI e UFSM. As variáveis de auto-estima positiva são acima de 4, 

enquanto os negativos são de menos 2 percentuais. Quanto maior atuo – estima, maior o 

motivo del logro.   

Tabela 42: Autoestima – análise de variância por curso (UFSM/URI) 

 CURSOS N Mean Std. 
Deviation 

Creio que sou uma pessoa digna de 
estima 

Direito 
Pedagogia 
Engenharia 
Administração 
TOTAL 

123 
128 
46 
112 
409 

4,26 
4,20 
4,24 
4,13 
4,20 

,97 
,97 
,97 
1,03 
,99 

Tenho a tendência de sentir que sou 
um fracasso 

Direito 
Pedagogia 
Engenharia 
Administração 
TOTAL 

123 
128 
46 
112 
409 

1,93 
1,93 
1,65 
1,79 
1,86 

1,16 
1,15 
,92 
1,08 
1,11 

Creio que tenho muitas qualidades 
boas 

Direito 
Pedagogia 
Engenharia 
Administração 
TOTAL 

123 
128 
46 
112 
409 

4,48 
4,45 
4,48 
4,33 
4,43 

,69 
,73 
,62 
,80 
,73 

Sou capaz de fazer as coisas tão bem 
como a maioria das pessoas 

Direito 
Pedagogia 
Engenharia 
Administração 
TOTAL 

123 
128 
46 
112 
409 

4,50 
4,48 
4,43 
4,34 
4,44 

,64 
,66 
,69 
,84 
,72 

Creio que não tenho muitos motivos 
para orgulhar-me 

Direito 
Pedagogia 
Engenharia 
Administração 
TOTAL 

123 
128 
46 
112 
409 

2,02 
2,02 
1,83 
2,02 
2,00 

1,27 
1,25 
1,12 
1,24 
1,24 

Tenho uma atitude positiva comigo 
mesmo 

Direito 
Pedagogia 
Engenharia 
Administração 
TOTAL 

123 
128 
46 
112 
409 

3,97 
2,96 
4,13 
3,96 
3,98 

1,12 
1,13 
,91 
1,01 
1,07 

Ao todo, estou satisfeito comigo 
mesmo 

Direito 
Pedagogia 
Engenharia 
Administração 
TOTAL 

123 
128 
46 
112 
409 

3,78 
3,79 
3,98 
3,75 
3,80 

1,12 
1,13 
1,13 
1,17 
1,14 

Desejaria ter mais respeito comigo 
mesmo 

Direito 
Pedagogia 
Engenharia 
Administração 
TOTAL 

121 
126 
46 
112 
405 

2,57 
2,60 
2,54 
2,53 
2,57 

1,35 
1,36 
1,28 
1,32 
1,33 

As vezes me sinto realmente um 
inútil 

Direito 
Pedagogia 
Engenharia 

123 
128 
46 

2,10 
2,15 
2,07 

1,33
1,33
1,25
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Administração 
TOTAL 

112 
409 

2,15 
2,12 

1,25
1,30

As vezes penso que não sou grande 
coisa 

Direito 
Pedagogia 
Engenharia 
Administração 
TOTAL 

123 
128 
46 

112 
409 

2,48 
2,47 
2,33 
2,36 
2,43 

1,36
1,36
1,33
1,29
1,33

 
Resultado geral da escala de auto-
estima 

Direito 
Pedagogia 
Engenharia 
Administração 
TOTAL 

123 
128 
46 
112 
409 

3,2113 
3,2062 
3,1674 
3,1657 
3,1841 

,4087
,4014
,3700
,3619
,3897

Os itens 2, 5, 8, 9, 10 são itens negativos. 

Através do teste Análise de Variância não foram encontrada diferenças significativas 

entre os itens da escala de auto-estima entre os cursos estudados. Alunos de Engenharia 

consideraram que “não têm muitos motivos para orgulhar-me (1,83), levemente inferior a 

média desta variável. No entanto, consideram ter “uma atitude positiva comigo mesmo” 

(4,13), acima da média dos demais cursos. Quanto maior auto–estima, maior o motivo del 

logro. 

O resultado geral da escala de auto-estima revela a seguinte variação entre os cursos: 

Direito (3,21), pedagogia (3,20), Engenharia (3,16), Administração (3,18). Alunos do curso 

de Direito têm auto-estima levemente mais positiva e alunos de Administração (3,18) 

menos positiva em comparação aos demais.  

Tabela 43: Autoestima – variância por período de curso (início/fim) 

 PERÍODO 
NO CURSO 

N Mean Std. 
Deviation 

Creio que sou uma pessoa digna de estima INÍCIO 
FIM 

257 
152 

4,14 
4,31 

,98
,99

Tenho a tendência de sentir que sou um 
fracasso 

INÍCIO 
FIM 

257 
152 

1,70 
2,14 

,99
1,24

Creio que tenho muitas qualidades boas INÍCIO 
FIM 

257 
152 

4,33 
4,59 

,80
,56

Sou capaz de fazer as coisas tão bem 
como a maioria das pessoas 

INÍCIO 
FIM 

257 
152 

4,40 
4,51 

,71
,73

Creio que não tenho muitos motivos para 
orgulhar-me 

INÍCIO 
FIM 

257 
152 

1,88 
2,21 

1,06
1,47

Tenho uma atitude positiva comigo 
mesmo 

INÍCIO 
FIM 

257 
152 

3,93 
4,07 

,99
1,19

Ao todo, estou satisfeito comigo mesmo INÍCIO 
FIM 

257 
152 

3,81 
3,78 

1,20
1,03

Desejaria ter mais respeito comigo mesmo INÍCIO 257 2,54 1,33
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FIM 148 2,61 1,33
As vezes me sinto realmente um inútil INÍCIO 

FIM 
257 
152 

2,34 
1,76 

1,29
1,23

As vezes penso que não sou grande coisa INÍCIO 
FIM 

257 
152 

2,55 
2,21 

1,30
1,36

Resultado geral da escala de auto-estima INÍCIO 
FIM 

257 
152 

3,1619 
3,2216 

,3372
,4641

Correlação dos alunos por período do Curso: início e fim, constatamos diferenças 

significativas ao nível de significância de 5%. Alunos de final de curso têm “resultado 

geral da escala de auto-estima”mais positiva (3,22), contra (3,16) dos alunos de início de 

curso. O que pode revelar que alunos têm grande expectativa com relação aos estudos 

universitários, fixaram objetivos altos, no entanto, logo no início do curso, percebem que a 

universidade não é o que pensavam ou esperavam. Daí as razões da desmotivação de 

muitos, troca de curso, abandono, insatisfação e desmotivação. Ainda não têm clareza 

sobre o curso que estão fazendo.  

O estudo da auto-estima é de alto interesse além de científico, pedagógico, porque 

oferecesse importantes subsídios para o planejamento, orientação e implementação de 

ações educativas ao longo do curso, buscando auto-estima e auto-satisfação com os estudos 

que realizam. Há predomínio das variáveis positivas sobre as negativas, havendo uma 

correlação significativas entre as variáveis estudadas.  

Tabela 44: Autoestima – variância por sexo 

 SEXO N Mean Std. 
Deviation 

Creio que sou uma pessoa digna de estima Masculino 
Feminino 

294 
115 

4,10 
4,47 

1,06
,70

Tenho a tendência de sentir que sou um 
fracasso 

Masculino 
Feminino 

294 
115 

1,65 
2,42 

,93
1,32

Creio que tenho muitas qualidades boas Masculino 
Feminino 

294 
  115 

4,45 
4,38 

,80
,49

Sou capaz de fazer as coisas tão bem 
como a maioria das pessoas 

Masculino 
Feminino 

294 
115 

4,44 
4,46 

,75
,63

Creio que não tenho muitos motivos para 
orgulhar-me 

Masculino 
Feminino 

294 
115 

2,05 
1,86 

1,25
1,18

Tenho uma atitude positiva comigo 
mesmo 

Masculino 
Feminino 

294 
115 

4,07 
3,77 

1,00
1,22

Ao todo, estou satisfeito comigo mesmo Masculino 
Feminino 

294 
115 

3,92 
3,48 

1,16
1,03

Desejaria Ter mais respeito comigo 
mesmo 

Masculino 
Feminino 

290 
115 

2,40 
2,97 

1,29
1,36

As vezes me sinto realmente um inútil Masculino 
Feminino 

294 
115 

2,04 
2,35 

1,29
1,28
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As vezes penso que não sou grande coisa Masculino 
Feminino 

294 
115 

2,32 
2,70 

1,36
1,21

Resultado geral da escala de auto-estima Masculino 
Feminino 

294 
115 

3,1441 
3,2861 

,3461
,4701

Relações / diferenças significativas ao nível de satisfação. 5%  

A tabela mostra que alunos do sexo feminino têm, na média, autoestima superior aos 

alunos do sexo masculino, respectivamente 3,28 contra 3,14. Observa - se leve autoestima 

mais positiva do sexo feminino. Mulheres “exigem mais respeito consigo mesmo” (2,97), 

contra (2,40) dos homens, o que revela aspectos culturais e de valores tradicionais, e que 

contradizem movimento pela emancipação, princípios de igualdade defendidas pelas 

mulheres. Isto é o estudo revela: escala de valores, estilos, filosofia de vida, o que 

determina escolhas de curso e nível de aspiração dos alunos de sexos distintos. “Creio que 

sou uma pessoa digna de estima” (4,47) feminino, contra 4,10) dos homens. Variável 

indica busca de afirmação e necessidade de ser reconhecida, traços femininos de 

personalidade. Feminino tem maior “tendência de sentir que sou um fracasso; às vezes me 

sinto um inútil, as vezes penso que não sou grande coisa”. No entanto, a média geral teve 

predomínio de autoestima positiva maior das mulheres.  

Tabela 45: Autoestima – variância quanto à prática religiosa 

 É praticante 
de religião 

N Mean 

Creio que sou uma pessoa digna de estima SIM 
NÂO 

273 
136 

4,25 
4,10 

Tenho a tendência de sentir que sou um 
fracasso 

SIM 
NÂO 

273 
136 

1,77 
2,04 

Creio que tenho muitas qualidades boas SIM 
NÂO 

273 
136 

4,57 
4,15 

Sou capaz de fazer as coisas tão bem 
como a maioria das pessoas 

SIM 
NÂO 

273 
136 

4,52 
4,28 

Creio que não tenho muitos motivos para 
orgulhar-me 

SIM 
NÂO 

273 
136 

1,95 
2,10 

Tenho uma atitude positiva comigo 
mesmo 

SIM 
NÂO 

273 
136 

4,18 
3,60 

Ao todo, estou satisfeito comigo mesmo SIM 
NÂO 

273 
136 

4,01 
3,37 

Desejaria ter mais respeito comigo mesmo SIM 
NÂO 

269 
136 

2,54 
2,62 

As vezes me sinto realmente um inútil SIM 
NÂO 

273 
136 

1,93 
2,51 

As vezes penso que não sou grande coisa SIM 
NÂO 

273 
136 

2,15 
2,99 

Resultado geral da escala de auto-estima SIM 273 3,1886 
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NÂO 136 3,1750 
Foram encontradas diferenças significativas de 5% neste item. 

Constata-se: quem é praticante está mais de acordo com os aspectos positivos, isto é, 

tem auto-estima positiva, por exemplo, creio que tenho muitas qualidades positivas (4,57) 

contra (4,15) de quem não é praticante. O inverso ocorre nas questões al revés ou 

negativas: “As vezes me sinto realmente um inútil”, não praticante (2,51), praticante (1,93) 

Praticantes apresentam atitudes mais positivas, têm satisfação geral ante a vida, mais 

positivas. São pessoas mais felizes. Pessoas que praticam religião, os que têm fé, crenças, 

tem auto-estima mais positiva.  

Sugerimos, a propósito da prática de religião, reportagem publicada por Folha de São 

Paulo87. 

Tabela 46: Correlação autoestima e motivo de logro 

   Resultado 
geral da 
escala de 

Auto Estima 

Motivo Del 
Logro Geral 

Spearman’s rho Resultado geral da 
escala de Auto 

Estima 

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

N 

1,000 
, 

409 

,200** 
,000 
409 

 Motivo Del Logro 
Geral 

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

N 

,200** 
,000 
409 

1,000 
, 

409 
**. Correlation is significant at the 01 level (2-tailed) 

Com o objetivo de verificar se existe correlação entre a auto-estima e o Motivo Del 

Logro foi feita a análise de correlação. 

Os resultados demonstram uma correlação significativa entre estas variáveis. Ou 

seja, quanto maior a auto-estima, maior é o Motivo Del Logro. 

                                                 
87 Leitura de recente análise feita por um grupo de filósofos, relatando experiências de grupos que se reúnem 
nos chamados “cafés filosóficos”, buscando respostas ante a “supervalorização deste mundo que gerou nas 
pessoas um vazio existencial que só a filosofia pode ajudar a preencher porque as explicações técnico-
científicas não são mais suficientes”, afirma o filósofo e colunista da Folha Mario Sergio Cortella. 
A abordagem estritamente racional e pragmática não dá conta de responder a uma série de questões em uma 
época em que a felicidade é sinônimo de consumo de bens materiais.” 
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O motivo de logro é, pois, uma tendência para conseguir um bom desempenho, com 

normas, padrões ou níveis de excelência, em que a execução é avaliada como êxito ou 

fracasso. Precisamos considerar, segundo Spinar (1993) “que todo processo motivacional 

está condicionado por uma série de características tanto do indivíduo, como do seu 

contexto ambiental.” (p. 386) 

La motivación del logro: “es una de las formas que adopta la motivación del 

desarollo de la persona (idem, 388). Sugerimos a leitura da explicação de McClelland apud 

Piotr Sztompka, ( )88  

Coeficiente de Person entre V4 (sexo) e V32 (éxito na vida) 

0,096 

Coeficiente de Pearson entre V7 (escolaridade do pai) e V32 (éxito na vida) 

0,324 

Coeficiente de Pearsom entre V9 (escolaridade da mãe) e V32 (éxito na vida) 

0,221 

Coeficiente de Pearson entre V21 (classe social) e V32 (éxito na vida) 

0,224 

Coeficiente de Pearson entre V6 (região) e V32 (éxito na vida) 

0,324 

Coeficiente de Pearson entre V3 (residência) e V32 (éxito na vida) 

                                                 
88 No livro Sociologia del cambio social, “la motivación del éxito es la prosecución del éxito a través del 
esfuerzo personal en situaciones que implican la evaluación de la propia ejecución en ralación com algún 
patrón de excelencia. 
Hay varios correlatos de coportamiento y conducta de la motivación de éxito, que dan como resultado el 
síndrome de personalidad compleja. Tanto en el lado de comportamientos [...] como, en el lado de la actidud 
encontramos el impulso innovador, [...] una disposición hacia los riesgos de tipo medio.”O mais provável, 
aponta P.Sztompka, “es que presenciemos una grave crisis de aspiraciones y expectativas o una experiencia 
amplia de aguda privación relativa. Esto puede conducir a la pasividad, a la apatia o, bajo condiciones 
específicas, a una explosión de activismo revolucionario.” (p. 269).  
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0,321 

Coeficiente de Pearson entre V11 (renda do casal) e V32 (éxito na vida) 

0,216 

Coeficiente de Pearson entre V20 (automóveis) e V32 (éxito na vida) 

0,085 

 

Tabela 47: Comparação escala auto-estima – Alunos (URI/UFSM) 

 
 UNIVERSIDA

DE 
N Mean Std. 

Deviation 
Creio que sou uma pessoa digna de 
estima 

URI 
UFSM 

179 
230 

4,20 
4,21 

1,02
,96

*Tenho a tendência de sentir que sou um 
fracasso 

URI 
UFSM 

179 
230 

1,86 
1,87 

1,12
1,10

Creio que tenho muitas qualidades boas URI 
UFSM 

179 
230 

4,42 
4,43 

,74
,72

Sou capaz de fazer as coisas tão bem 
como a maioria das pessoas 

URI 
UFSM 

179 
230 

4,46 
4,43 

,71
,72

*Creio que não tenho muitos motivos 
para orgulhar-me 

URI 
UFSM 

179 
230 

2,04 
1,97 

1,26
1,22

Tenho uma atitude positiva comigo 
mesmo 

URI 
UFSM 

179 
230 

3,99 
3,98 

1,09
1,06

Ao todo, estou satisfeito comigo mesmo URI 
UFSM 

179 
230 

3,79 
3,80 

1,14
1,13

*Desejaria ter mais respeito comigo 
mesmo 

URI 
UFSM 

177 
228 

2,59 
2,55 

1,32
1,35

*As vezes me sinto realmente um inútil URI 
UFSM 

179 
230 

2,13 
2,12 

1,31
1,29

*As vezes penso que não sou grande 
coisa 

URI 
UFSM 

179 
230 

2,41 
2,43 

1,35
1,33

Resultado geral da escala de auto-estima URI 
UFSM 

179 
230 

3,1916 
3,1782 

,4037
,3793

* Questões negativas.  

Não foram encontrada diferenças significativas entre as médias de auto-estima entre 

as Universidades pelo teste de comparação de médias t-student. 

Para verificar se existe relação entre auto-estima e motivo de logro, foi feita a análise 

de correlação. Os resultados demonstram existir uma correlação significativa entre a auto – 
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estima dos alunos da URI e da UFSM. Quanto maior auto – estima, maior o motivo de 

logro.  

A propósito explica Michel Argyle (1987), “a satisfação é maior quando os logros se 

aproximam das aspirações e diminui quando se afastam” (p.205).  

Não encontramos diferenças significativas entre ao auto-estima de alunos da URI, 

que pagam seus estudos, provém de classes mais modestas, trabalha de dia e estudam de 

noite  em comparação dos estudantes da universidade federal (UFSM) que se dedicam, a 

maioria, exclusivamente aos estudos.  

5.2.13 A escala de valores 

Explicando a Escala de Valores (Rokeach) 

A Escala de Valores de Rokeach apresenta uma série de palavras e frases que 

representam metas distintas que alguém pode aspirar na vida. Pedimos que qualifique cada 

uma delas em uma escala de 1 a 10, segundo a importância, o valor que você concede as 

mesmas. Leve em conta que :  

Uma pontuação baixa (por exemplo, de 1 a 2) significa que não lhes dá nenhuma 

importância.  

Uma pontuação alta (por exemplo, de 9 a 10), significa que é algo muito importante 

para você: (Bolívar 1995, p. 50 e 149)  

A partir das respostas do ítem 41 do questionário dos alunos, os mesmos 

manifestaram-se atribuindo valores de 1 a 10 sobre cada um dos valores (iniciais e 

instrumentais).  

Segundo as respostas foi calculada a média que cada valor recebeu, sendo que 

através da análise fatorial (método de extração: análise de componentes principais) e da 

rotação varimax os valores foram agrupados segundo sua natureza nos seguintes grupos: 

afiliativos; teóricos; hedonísticos; tradicionais; altruístas. 

Tabela 48: Escala de valores segundo a natureza 

Componente 
  1 2 3 4 5 
V1 amizade ,456 -,147 ,245 ,296 ,214 
V2 amor ,407 -,316 ,147 ,141 ,413 
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V3 Harmonia interna ,456 -,271 ,156 8,694E-02 ,293 
V4 democracia ,583 -,235 ,260 -3,454E-02 -3,894E-02
V5 direitos humanos ,544 -,321 ,357 -,234 -,176 
V6 dinheiro e bens 
materiais ,218 ,679 ,197 -2,918E-02 ,103 

V7 educação ,526 -5,431E-02 ,313 -,336 -,116 
V8 emprego/trabalho ,571 ,202 -3,441E-02 -,375 -8,387E-02
V9 família ,470 -,219 ,116 -2,182E-02 4,944E-02
V10 igualdade social ,585 -,277 ,284 -9,387E-02 -,229 
V11 lei e ordem ,607 2,911E-02 -3,081E-03 -6,226E-02 -,175 
V12 liberdade ,498 -6,862E-03 ,299 -,153 ,126 
V13 mundo e paz ,649 -,213 ,259 -,128 -5,349E-02
V14 natureza e meio 
ambiente ,588 -,162 ,228 -5,547E-02 -4,272E-02

V15 ócio/viagens ,193 ,470 ,312 ,219 -6,547E-02
V16 patriotismo/nascimento ,429 7,767E-02 9,173E-02 ,391 -,439 
V17 progresso cientifico ,556 ,124 ,165 ,102 -,354 
V18 religião ,441 -,101 4,821E-02 ,426 -,358 
V19 saúde ,371 1,492E-02 ,199 -7,535E-04 ,164 
V20 sexualidade ,381 ,355 ,284 ,251 4,787E-02
V21 solidariedade ,651 -,386 3,718E-02 ,147 -,120 
V22 respeito e admiração 
dos irmãos ,565 2,584E-02 -5,442E-02 ,370 2,702E-02

V23 vida cômoda e 
confortável ,296 ,532 ,159 ,136 5,444E-02

V24 vida excitante e ativa ,454 ,519 7,241E-02 ,101 ,191 
V25 ser ambicioso ,196 ,633 8,749E-02 ,105 6,694E-02
V26 ser alegre ,584 -3,397E-02 -,158 ,173 ,418 
V27 ser capaz e competente ,671 9,613E-02 -,142 -,229 ,265 
V28 ser carinhoso e 
afetivos ,638 -8,446E-02 -,176 ,154 ,381 

V29 ser controlado ,406 ,117 -,310 -1,171E-02 6,628E-02
V30 ser educado e cortês ,679 -8,613E-02 -,274 -,104 9,007E-02
V31 ser honesto e sincero ,564 -,276 -,258 3,065E-02 ,152 
V32 ser imaginativo e 
criativo ,572 ,291 -3,147E-02 -,161 -6,339E-03

V33 ser independente ,530 ,274 5,995E-02 -,324 8,167E-02
V34 ser inteligente ,454 ,394 -5,275E-02 -,147 4,909E-02
V35 ser liberal e 
compreensivo ,676 4,164E-02 -,168 ,161 5,382E-02

V36 ser honesto ,572 -,251 -,287 -3,737E-04 7,498E-02
V37 ser lógico ,481 ,321 -,281 7,500E-02 -,107 
V38 ser obediente ,374 ,159 -,475 ,253 -,266 
V39 ser responsável ,587 3,615E-02 -,265 -,178 -,212 
V40 ser solidário ,654 -,367 -,182 ,202 -,116 
V41 ser trabalhador ,575 8,686E-02 -,289 -,229 -,221 
V42 ser corajoso ,551 ,118 -,241 -,265 -,106 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

a 5 componentes extraídos 
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Tabela 49: Média geral por curso 

Item 
Valores Finais  

Média 
Direito 

Média 
Pedagogia 

Média 
Engenharia 

Média 
Administração 

Amizade 9,34 9,31 9,46 9,25 
Amor 9,52 9,48 9,73 9,43 
Harmonia interna 9,44 9,40 9,62 9,36 
Democracia 8,65 8,67 9,15 8,11 
Direitos humanos 9,01 9,01 9,45 8,52 
Dinheiro e bens materiais 7,76 7,16 7,74 7,89 
Educação  9,56 9,63 9,75 9,32 
Emprego / trabalho 9,36 9,32 9,54 9,45 
Familia 9,63 9,64 9,78 9,34 
Igualdade social 8,74 8,76 9,19 8,27 
Lei e orden 8,59 8,74 8,60 8,25 
Liberdade 9,19 9,42 9,30 9,23 
Mundo e paz 9,31 9,32 9,47 9,18 
Natureza e meio ambiente  9,07 8,93 9,27 8,84 
Ócio/ viagens 6,69 6,79 6,37 6,89 
Patriotismo / Nascimento 7,38 7,53 7,50 6,84 
Progresso cientifico 8,38 8,71 8,54 8,36 
Religião 7,62 7,53 7,72 7,45 
Saúde 9,63 9,71 9,56 9,52 
Sexualidade 8,76 8,72 8,80 8,68 
Valores / Instrumentais:      
Solidariedade 9,15 9,18 9,57 8,66 
Respeito e admiração dos irmãos 8,91 8,72 9,09 9,00 

VIDA CÔMODA E 

CONFORTÁVEL 

8,20 8,38 7,96 8,73 

Vida excitante e ativa 8,24 8,02 8,37 8,77 
Ser ambicioso 7,26 7,67 6,53 7,52 
Ser alegre 9,27 9,26 9,54 9,16 
Ser capaz e competente 9,53 9,41 9,78 9,68 
Ser carinhoso e afetivo 9,37 9,31 9,57 9,39 
Ser controlado 8,42 8,53 8,34 8,73 
Ser educado e cortês 9,08 9,10 9,27 9,16 
Ser honesto e sincero 9,46 9,35 9,68 9,61 
Ser imaginativo e criativo 9,04 8,81 9,38 9,25 
Ser independente 9,14 9,06 9,33 9,23 
Ser inteligente 9,09 8,90 9,21 9,07 
Ser liberal e compreensivo 8,41 8,26 8,70 8,30 
Ser honesto 9,58 9,55 9,67 9,66 
Ser lógico 8,46 8,55 8,58 8,77 
Ser obediente 7,14 7,02 7,12 7,02 
Ser responsable 9,54 9,43 9,72 9,64 
Ser solidário 8,97 8,85 9,38 8,68 
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Ser trabalhador 9,32 9,29 9,44 9,41 
Ser corajoso 9,07 9,00 9,21 9,14 

O estudo dos valores começa a maior importância a partir da década de 1960 e a 

partir das pesquisas de caráter científico, mostrando a relação que os valores têm com as 

atitudes e as condutas. Para Milton Rokeach (1973) o conceito de valor, além de sua 

capacidade de entender o mundo da motivação e das atitudes, contribui para a consciência 

da própria identidade.  

A escala de valores de Rockeach, universalmente aceita, consiste em apresentar duas 

listas de valores, terminais e instrumentais, que devem ser ordenados em função da 

importância que alguém lhes atribui. Cada uma delas é composta por 18 valores. Serrano, 

chama atenção, também, para o caráter histórico – cultural em que se inscrevem. Os 

valores, portanto, não podem reduzir – se a ideais abstratos.  

Explicando a escala de valoração por Curso, temos a seguinte posição: 

Alunos: Curso Direito: 

O valor “família e saúde”, - valores finais, - tiveram a pontuação maior (9,63), seguido de 

“ser honesto” (9,58), Educação (9,56), “ser responsável” (9,54), Ser capaz e competente 

(9,53), Amor (9,52) harmonia interna (9,44) Emprego e trabalho, ficou em 8º posição com 

(9,36). Valores como liberdade, a lei e a ordem, religião, sexualidade, ser inteligente, 

trabalhador, mereceram fraca valorização e pontuação.  

Alunos: Curso Pedagogia: 

Elegeram por ordem: “saúde, família, educação, amor”, - valores finais - ser responsável, 

liberdade, ser capaz e competente, (= 6º lugar) harmonia interna, ser honesto e sincero. 

Emprego e trabalho (9,32) aparece em 10º lugar. Há um predomínio dos valores 

humanistas o que é compreensível por tratar –se de um curso de formação de novos 

pedagogos.  

Alunos: Curso Engenharia Civil:  

Elegeram a “família” (9,78) como maior valor; seguido de: educação, Dinheiro e bens 

materiais, aparece em 3º lugar, com (9,74) pontos. Amor, ser responsável, honestidade, 

harmonia interna, solidariedade e saúde (9,56). Chama atenção o valor dado pelos alunos 

da engenharia ao dinheiro e bens materiais. Trata –se de um curso técnico - 

profissionalizante e revela uma concepção de vida bastante materialista. 

Alunos: Curso Administração:  
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Indicaram em primeiro lugar (9,78) como valor maior “ser capaz e competente”. O que 

também, a nosso ver, revela a visão pragmática e utilitarista do curso. A seguir aparecem 

os valores de : Ser honesto, (9,66); ser responsável (9,64) ; saúde, emprego e trabalho 

(9,45) ; seguido de amor, ser trabalhador, ser carinhoso e afetivo, harmonia interna, 

educação. 

Tabela 50: Média por período de curso 

Início do Curso e Final (último semestre) do Curso:  

Item Média 
Inicio de Curso 

Média 
Fim de Curso 

Amizade 9,34 9,33 
Amor 9,49 9,58 
Harmonia interna 9,45 9,42 
Democracia 8,69 8,57 
Direitos humanos 9,13 8,79 
Dinheiro e bens materiais 7,67 7,94 
Educação  9,52 9,62 
Emprego / trabalho 9,35 9,37 
Família 9,62 9,65 
Igualdade social 8,70 8,80 
Lei e ordem 8,71 8,34 
Liberdade 9,26 9,09 
Mundo e paz 9,28 9,36 
Natureza e meio ambiente  9,08 9,04 
Ócio/ viagens 6,63 6,80 
Patriotismo / Nascimento 7,44 7,27 
Progresso cientifico 8,44 8,24 
Religião 7,67 7,55 
Saúde 9,59 9,72 
Sexualidade 8,65 8,93 
Solidariedade 9,13 9,20 
Respeito e admiração dos irmãos 8,91 8,32 
Vida cômoda e confortável 8,08 8,40 
Vida excitante e ativa 8,24 8,25 
Ser ambicioso 7,26 7,25 
Ser alegre 9,18 9,40 
Ser capaz e competente 9,56 9,48 
Ser carinhoso e afetivo 9,34 9,42 
Ser controlado 8,24 8,70 
Ser educado e cortês 9,08 9,09 
Ser honesto e sincero 9,42 9,54 
Ser imaginativo e criativo 9,04 9,05 
Ser independente 9,26 8,95 
Ser inteligente 9,07 9,11 
Ser liberal e compreensivo 8,35 8,52 
Ser honesto 9,54 9,66 
Ser lógico 8,38 8,58 
Ser obediente 7,18 7,08 
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Ser responsável 9,57 9,50 
Ser solidário 8,97 9,98 
Ser trabalhador 9,40 9,15 
Ser corajoso 9,10 9,01 
 

A tabela mostra a média por período de curso, alunos do 1º e do último ano, nos 

mostra a valoração distinta destes alunos, o que reflete mudanças de opinião e de visão de 

vida destes alunos:  

1º Ano: destacaram:    Último ano / finalistas  

Família    Ser solidário 

Saúde      Saúde 

Ser responsável   ser honesto 

Ser capaz e competente  família 

Ser honesto    Educação 

Educação    Amor 

Amor     ser honesto e sincero 

Ser trabalhador   ser responsável 

Emprego e trabalho   ser capaz e competente 

Amizade    Ser carinhoso e afetivo 

 

Alunos 1º Ano, assinalaram, “ser capaz e competente”, em 4º lugar, enquanto, alunos 

finalistas, em 9º lugar. 

Interessa – nos identificar diferenças entre aspirações no início e no fim do curso. 

Não encontramos diferenças significativas entre alunos do 1º ano e alunos em fim de curso. 

Semelhante constatação já haviam feito pesquisadores entre estudantes de Medicina da 

Universidade de Auckland / NovaZelândia (Zero Hora, 6.02. 00, p. 3)  
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Tabela 51: Média por universidade 

Item Média 
UFSM 

Média 
URI 

Amizade 9,35 9,33 
Amor 9,53 9,51 
Harmonia interna 9,51 9,34 
Democracia 8,70 8,57 
Direitos humanos 8,99 9,04 
Dinheiro e bens materiais 7,79 7,72 
Educação  9,59 9,50 
Emprego / trabalho 9,45 9,21 
Família 9,61 9,65 
Igualdade social 8,64 8,87 
Lei e ordem 8,57 8,60 
Liberdade 9,31 9,04 
Mundo e paz 9,25 9,38 
Natureza e meio ambiente  9,07 9,06 
Ócio/ viagens 6,65 6,75 
Patriotismo / Nascimento 7,21 7,61 
Progresso cientifico 8,52 8,14 
Religião 7,40 7,92 
Saúde 9,60 9,69 
Sexualidade 8,77 8,74 
Solidariedade 9,10 9,22 
Respeito e admiração dos irmãos 8,82 9,05 
Vida cômoda e confortável 8,17 8,24 
Vida excitante e ativa 8,28 8,19 
Ser ambicioso 7,23 7,28 
Ser alegre 9,25 9,30 
Ser capaz e competente 9,62 9,41 
Ser carinhoso e afetivo 9,40 9,32 
Ser controlado 8,57 8,22 
Ser educado e cortês 9,13 9,01 
Ser honesto e sincero 9,45 9,48 
Ser imaginativo e criativo 9,07 9,01 
Ser independente 9,22 9,03 
Ser inteligente 9,12 9,04 
Ser liberal e compreensivo 8,39 8,43 
Ser honesto 9,59 9,58 
Ser lógico 8,53 8,35 
Ser obediente 7,04 7,28 
Ser responsável 9,58 9,50 
Ser solidário 8,96 9,00 
Ser trabalhador 9,38 9,22 
Ser corajoso 9,07 9,07 

 

A ESCALA DE VALORES, isto é, as valorações de vida entre alunos da 

Universidade Federal – UFSM (pública e gratuita) e os alunos da URI – universidade 

(particular e paga), são respectivamente:  
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UFSM:    URI  

Ser capaz e competente               saúde  

Família                      família  

Saúde                 ser honesto 

Ser honesto     ser responsável 

Educação    Amor 

Ser responsável    Educação 

Amor      Ser honesto e sincero 

Harmonia interna   Ser capaz e competente 

Emprego e trabalho    Mundo de paz 

Ser honesto e sincero    Amizade  

Comparando as respostas dos alunos da UFSM e da URI, dos diferentes cursos 

(Direito, Pedagogia, Engenharia e Administração, alunos do 1º ano e alunos do último 

ano), é possível constatar as diferentes valorações de vida: Ex. (UFSM) valorizam em 1º 

lugar “capacidade e competência”; URI (8º). Constantino Arce (1972) enfatiza que medir a 

satisfação vital das pessoas é uma idéia de alto interesse científico e, poderíamos 

acrescentar, familiar e social. 

Tabela 52: Correlações dos valores com a renda familiar e escolaridade dos pais 

 Renda Familiar Escolaridade dos Pais
V1 Amizade 0,1992 -0,3892 
V2 Amor -0,2488 -0,0864 
V3 Harmonia Interna -0,3296 -0,1489 
V4 Democracia -0,3986 -0,5513 
V5 Direitos Humanos -0,4553 -0,5193 
V6 Dinheiro e Bens Materiais 0,0344 0,5426 
V7 Educação -0,6593 -0,1569 
V8 Emprego/Trabalho -0,8121 0,5206 
V9 Família -0,5225 -0,3434 
V10 Igualdade Social -0,3018 -0,6608 
V11 Lei e Ordem -0,5591 -0,0530 
V12 Liberdade -0,6578 0,0236 
V13 Mundo e Paz -0,5669 -0,4049 
V14 Natureza e Meio Ambiente -0,4978 -0,4677 
V15 Ócio/Viagens 0,5281 0,0085 
V16 Patriotismo/Nascimento 0,8149 -0,7098 
V17 Progresso Científico 0,3348 -0,5989 
V18 Religião 0,7607 -0,8171 
V19 Saúde -0,4533 0,0992 
V20 Sexualidade 0,5026 0,0398 
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V21 Solidariedade -0,0947 -0,6314 
V22 Respeito e Admiração dos Irmãos 0,6182 -0,1641 
V23 Vida Cômoda e Confortável 0,2735 0,4345 
V24 Vida Excitante e Ativa 0,0160 0,7145 
V25 Ser Ambicioso 0,2274 0,5325 
V26 Ser Alegre -0,1345 0,3061 
V27 Ser Capaz e Competente -0,9020 0,7862 
V28 Ser Carinhoso e Afetivo -0,3652 0,4526 
V29 Ser Controlado -0,4118 0,7634 
V30 Ser Educado e Cortes -0,7264 0,4728 
V31 Ser Honesto e Sincero -0,4723 0,1577 
V32 Ser Imaginativo e Criativo -0,6687 0,7745 
V33 Ser Independente -0,8086 0,6778 
V34 Ser Inteligente -0,4755 0,8566 
V35 Ser Liberal e Compreensivo -0,2229 0,4630 
V36 Ser Honesto -0,4909 0,1594 
V37 Ser Lógico -0,0008 0,6329 
V38 Ser Obediente 0,3082 0,1774 
V39 Ser Responsável -0,5476 0,3013 
V40 Ser Solidário -0,0493 -0,3958 
V41 Ser Trabalhador -0,5652 0,3787 
V42 Ser Corajoso -0,7219 0,5513 

Os dados acima mencionados mostram os coeficientes de Pearson medindo 

correlações entre: os valores e a renda familiar do casal (pais dos acadêmicos) e do seu 

nível de escolaridade.  

Entre os resultados encontrados para as correlações: renda familiar e os valores, 

constata-se:  

 Primeiro: A existência de correlações altamente significativas (fortes) e negativas 

com: 

  - Educação; 

  - Emprego e trabalho; 

  - Liberdade; 

  - Ser Capaz e Competente; 

  - Ser Educado e Cortez; 

  - Ser Imaginativo e Criativo; 
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  - Ser Independente; 

  - Ser Corajoso; 

    Segundo: A existência de correlações altamente significativas (fortes) e positivas 

com: 

  - Patriotismo/Nascimento; 

  - Respeito e Admiração dos Irmãos; 

Entre os resultados encontrados para as correlações entre o nível de escolaridade dos 

pais e os valores, constata-se:  

Primeiro: A existência de correlações altamente significativas (fortes) e negativas 

com: 

  - Igualdade Social; 

  - Patriotismo/Nascimento; 

  - Solidariedade 

Segundo: A existência de correlações altamente significativas (fortes) e positivas 

com: 

   - Ser Capaz e Competente; 

  - Ser Controlado; 

  - Ser Imaginativo e Criativo; 

  - Ser Independente; 

  - Ser Inteligente; 

  - Ser Lógico; 



 

 588

Observação: Um coeficiente de correlação positivo indica que o aumento de uma 

variável acarreta no aumento da outra; e, um coeficiente de correlação negativo indica que 

o aumento de uma variável acarreta na diminuição da outra. 

A seguir são apresentadas as médias de cada um dos grupos de valores, bem como as 

médias em relação aos Cursos (Direito, Pedagogia, Engenharia, Administração), período 

inicial e final, Universidades (URI e UFSM). 

Tabela 53: Média Geral dos Grupos de Valores 

Estadísticos descriptivos

362 5,86 10,00 9,3366 ,7536
362 5,83 10,00 8,8748 ,8738
362 3,00 10,00 8,0797 1,2684
362 2,25 10,00 8,0891 1,4555
362 4,70 10,00 9,1964 ,8756
362

AFILIATI
TEÓRICO
HEDONIST
TRADICIO
ALTRUIST
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

 
Maior média: Grupo de Valores Afiliativos (9,33) 
Tabela 54: Media dos Grupos de Valores – Curso de Direito 

Estadísticos descriptivosa

95 5,86 10,00 9,2662 ,8641
95 6,17 10,00 8,8456 ,9060
95 3,00 10,00 8,1509 1,3885
95 2,25 10,00 8,1579 1,6317
95 4,70 10,00 9,2442 ,8544
95

AFILIATI
TEÓRICO
HEDONIST
TRADICIO
ALTRUIST
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

CURSO  CURSO = 1  DIREITOa. 

 
Maior média: Grupo de Valores Afiliativos (9,26) 
Tabela 55: Média dos Grupos de Valores – Curso de Pedagogia 

Estadísticos descriptivosa

112 6,71 10,00 9,5268 ,6184
112 6,42 10,00 8,9955 ,7883
112 3,83 10,00 7,9926 1,2843
112 3,25 10,00 8,2857 1,2988
112 5,90 10,00 9,4491 ,6958
112

AFILIATI
TEÓRICO
HEDONIST
TRADICIO
ALTRUIST
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

CURSO  CURSO = 2  PEDAGOGIAa. 
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Maior média: Grupo de Valores Afiliativos (9,52) 
Tabela 56: Média dos Grupos de Valores – Curso de Engenharia 

Estadísticos descriptivosa

44 7,71 10,00 9,3149 ,6648
44 7,33 10,00 8,9337 ,7472
44 5,67 9,67 8,3258 ,9428
44 4,25 10,00 7,8352 1,4203
44 6,00 10,00 8,9000 ,8648
44

AFILIATI
TEÓRICO
HEDONIST
TRADICIO
ALTRUIST
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

CURSO  CURSO = 3  ENGENHARIAa. 

 
Maior média: Grupo de Valores Afiliativos (9,31) 
Tabela 57: Média dos Grupos de Valores – Curso de Administração 

Estadísticos descriptivosa

111 6,43 10,00 9,2136 ,7815
111 5,83 10,00 8,7545 ,9629
111 4,17 10,00 8,0090 1,2567
111 3,25 10,00 7,9324 1,4468
111 5,00 10,00 9,0180 ,9886
111

AFILIATI
TEÓRICO
HEDONIST
TRADICIO
ALTRUIST
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

CURSO  CURSO = 4  ADMINISTRACAOa. 

 
Maior média: Grupo de Valores Afiliativos (9,21) 
Tabela 58: Média Geral dos Grupos de Valores no início do Curso 

Estadísticos descriptivosa

239 6,43 10,00 9,3054 ,7690
239 5,83 10,00 8,8727 ,9048
239 3,00 10,00 8,0572 1,2583
239 3,25 10,00 8,1308 1,3760
239 5,00 10,00 9,1979 ,8756
239

AFILIATI
TEÓRICO
HEDONIST
TRADICIO
ALTRUIST
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

ANO  SITUAÇÃO NO CURSO = 1  INÍCIOa. 

 
Maior média: Grupo de Valores Afiliativos (9,30) 
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Tabela 59: Média Geral dos Grupos de Valores no final do Curso 

Estadísticos descriptivosa

123 5,86 10,00 9,3972 ,7221
123 6,33 10,00 8,8787 ,8137
123 4,17 10,00 8,1233 1,2918
123 2,25 10,00 8,0081 1,6017
123 4,70 10,00 9,1935 ,8792
123

AFILIATI
TEÓRICO
HEDONIST
TRADICIO
ALTRUIST
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

ANO  SITUAÇÃO NO CURSO = 2  FIMa. 

 
Maior média: Grupo de Valores Afiliativos (9,39) 
Tabela 60: Média dos Grupos de Valores - URI 

Estadísticos descriptivosa

223 5,86 10,00 9,3299 ,7851
223 5,83 10,00 8,9111 ,8432
223 3,00 10,00 8,1278 1,2266
223 2,25 10,00 8,0213 1,5447
223 4,70 10,00 9,1852 ,8594
223

AFILIATI
TEÓRICO
HEDONIST
TRADICIO
ALTRUIST
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

FACULDAD  FACULDADE = 1  UFSMa. 

 
Maior média: Grupo de Valores Afiliativos (9,32) 
Tabela 61: Média dos Grupos de Valores - UFSM 

Estadísticos descriptivosa

139 6,86 10,00 9,3474 ,7028
139 5,92 10,00 8,8165 ,9208
139 3,83 10,00 8,0024 1,3336
139 3,25 10,00 8,1978 1,2978
139 5,00 10,00 9,2144 ,9039
139

AFILIATI
TEÓRICO
HEDONIST
TRADICIO
ALTRUIST
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

FACULDAD  FACULDADE = 2  URIa. 

 
Maior média: Grupo de Valores Afiliativos (9,34) 

As tabelas revelam o quadro valorativo (axiológico) dos alunos nas duas 

Universidades (URI e UFSM), por período do Curso (início e fim) dos Cursos 

Pesquisados. O Grupo de Valores “Afiliativos” obteve a maior média geral, bem como as 

maiores médias quanto aos cursos e períodos. Assim, podemos inferir que os valores que 

compõem o referido grupo foram decisivos na escolha do curso e refletem a cosmologia, 

isto é, a visão de mundo dos acadêmicos e as aspirações de êxito na vida. 
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5.2.14 Questionário Acadêmicos: conclusões 

A análise de variância encontrada tende a comprovar nossa hipótese central de que as 

eleições não ocorrem por acaso, nem são frutos da sorte ou do azar, senão que resultam de 

um amplo espectro de fatores, influências e variáveis de ordem socioeconômico e cultural. 

Os pobres continuam sendo excluídos do acesso e permanência na universidade, sobretudo 

das carreiras mais valorizadas e competitivas. Os filhos das camadas mais ricas da 

sociedade estudam em universidades públicas ou em instituições particulares, disputando 

as melhores carreiras do ponto de vista da valorização de seus diplomas.  

Em termos gerais os alunos (URI/UFSM) apresentam o seguinte perfil: freqüentaram 

colégios públicos do Ensino Médio: (70,2%) da URI e (71,7%) da UFSM; a maioria 

pertence à classe média baixa, com renda abaixo de 5 salários mínimos, poucos exercem 

atividade remunerada. 

A escolha de curso, segundo afirmam nas respostas aos questionários da pesquisa, as 

variáveis: sempre gostei, satisfaz meus valores, é a mais adequada às minhas aptidões e 

interesses, prestígio social e econômico. Já os fatores: amigos (as), professores, e 

orientadores educacionais têm pouca influência na escolha de carreira universitária. 

Exercer a profissão para a qual estão estudando, obter formação técnica – 

profissional, escolha do curso como meio para a ascensão social, todas estas variáveis 

registram média acima de 4 (escala de Likert); a facilidade para obter emprego estável, ser 

um curso fácil, teve pouca incidência de respostas. 

Dos alunos finalistas (4,01%) esperam exercer a profissão para a qual estão 

estudando, contra  (4,68%) dos alunos do início do curso. Alunos iniciantes (3,92%) 

consideram que o  curso superior torna “mais fácil para obter emprego”, contra (3,45%) 

dos finalistas; obter formação técnica – profissional: alunos 1º ano (4,19%) e (4,03%) 

concluintes; curso sirva de meio para a ascensão social (4,35%) alunos do 1º ano, contra 

(4,16%) dos finalistas. Não há evidências claras da influência da universidade na mudança 

de concepção, visão de futuro e expectativas dos alunos em relação ao início da carreira. 

As diferenças de valoração devem ser atribuídas ao fato de alunos finalistas terem 

opiniões mais formadas, críticas, enquanto alunos 1 º anos, ainda, têm opiniões mais 
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ingênuas sobre a realidade que os espera amanhã no mercado e na sociedade (capitalista, 

individualista e competitiva), para satisfazer demandas do mercado e exigências da 

sociedade. A inclusão social e profissional, com efeito, requer algo mais do que mera 

capacitação profissional. A propósito, pesquisa feita por Vox Populi dá conta de que a 

maioria (82%) dos estudantes brasileiros, opina que a universidade poderia ter exigido 

mais dos estudantes.  

5.3 Análise e discussão dos resultados das investigações: professores 

Neste tópico, analisamos e discutimos os resultados das investigações relativas aos 

professores participantes da pesquisa por meio do respectivo questionário (Anexo IV). 

5.3.1 Perfil sócio-demográfico dos professores 

São analisados dados relativos à condição econômica, social e cultural dos 

professores. 

Gráfico 45: Quadro descritivo dos professores por universidade 
(URI/UFSM) e curso 

O gráfico mostra a distribuição/composição do corpo de professores por Instituição e 

curso, total geral 50, nos 4 cursos e nas duas universidades pesquisadas (URI e UFSM), 

como se observa da tabela abaixo. 

Tabela 62: Distribuição dos professores por curso acadêmico  

Cursos N.º de entrevistados % 
Pedagogia 15 30,0 
Engenharia 13 26,0 

25%
20%

35%

20%
13,30%

36,70%

20%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

URI UFSM

Professores por Curso

Direito

Pedagogia

Engenharia

Administração
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Administração 13 26,0 
Direito 9 18,0 
TOTAL 50 100 

São 50 professores assim distribuídos: cursos de Pedagogia 15, Engenharia Mecânica 

e Civil 13, Administração 13, e Direito 9. Foram aplicados 55 questionários, tendo sido 

aproveitados 30. 

Gráfico 46: Relação professores por universidade (UFSM/URI) 

60%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

UFSM URI

Universidade

A UFSM conta com ou 30 professores entrevistados (60%) e a URI 20 professores (40%) 
Tabela 63: Distribuição dos professores por universidade 

Universidade N.º de Entrevistados % 
UFSM 30 60 
URI 20 40 
TOTAL 50 100 

Há predominância numérica de 10 professores da UFSM em relação à URI 
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Tabela 64: Distribuição dos professores por universidade e por gênero 

URI: Professores/Gênero

13 65,0 65,0 65,0
7 35,0 35,0 100,0

20 100,0 100,0

1  MASCULINO
2  FEMININO
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
UFSM: Professores/Gênero

14 46,7 46,7 46,7
16 53,3 53,3 100,0
30 100,0 100,0

1  MASCULINO
2  FEMININO
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

  
A tabela mostra a distribuição dos professores por universidade quanto ao gênero, 

sendo 27 do sexo masculino (54%) e 23 do sexo feminino (46%).Havendo, portanto, 

predominância de professores do sexo masculino na URI e feminino na UFSM. 

Gráfico 47: Percentual dos professores por universidade (URI/UFSM) e por 
gênero 

65%

35%

47%
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Feminino

 
A representaçção dos professores por gênero é respectivamente, masculino (54%) 

contra (46%) feminino. A ascensão do sexo feminino é explicada por Edgar Morin (1997), 

“Podemos ver nisso o reflexo de um traço de evolução bem conhecido: “a feminização” 

das civilizações que atingiram um certo nível de bem – estar ou de riqueza.” (p. 139). 
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Tabela 65: Distribuição dos professores quanto à pratica religiosa 

És Praticante Nº Entrevistados 
URI 

Nº Entrevistados 
UFSM %Total 

Sim 15 14 60,0 
Não 5 15 40,0 
TOTAL 20 29 100 

 

A tabela demonstra que 40% dos professores consideram-se “não praticantes” de 

religião, enquanto 60% se dizem “praticantes”, quanto ao número de professores 

englobando as duas universidades. 

Gráfico 48: Percentual dos professores e pratica religiosa por universidade 
(URI/UFSM) 

Percebe-se que os professores da URI declararam-se mais praticantes do que os 

professores da UFSM. 

Tabela 66: Distribuição dos professores quanto ao tempo de trabalho 

Tempo N.º de Entrevistados % 
Menos de 2 anos 7 14,0 
Entre 2 e 5 anos 5 10,0 
Entre 6 e 10 anos 17 28,0 
Entre 11 e 20 anos 7 14,0 
Mais de 20 anos 17 34,0 
TOTAL 50 100 
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Com relação ao tempo de trabalho do professor na universidade observa-se que 34% 

tem mais de 20 anos, seguidos de 28% entre 6 e 10 anos, faixas com maior concentração 

de docentes. A tabela mostra relativa homogeneidade na distribuição dos professores por 

tempo de trabalho.  

Gráfico 49: Percentual dos professores por tempo de serviço e por 
universidade (URI E UFSM) 
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De acordo  com o gráfico, predomina na UFSM (40%) professores com mais de 20 

anos de docência, enquanto na URI (40%) têm entre 6 e 10 anos. 

5.3.2 Titulação dos professores 

Neste tópico, serão apresentados e analisados dados referentes a titulação dos 

professores participantes da pesquisa. 

Gráfico 50: Titulação dos professores (URI e UFSM) 

Titulação dos professores - total geral (URI e UFSM)

12% 0%
10%

26%

52%

Graduação
Especialização
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Pós- Doutorado

 
A titulação dos professores é um dos indicadores e requisitos chave para o 

desempenho das funções, e dos novos papéis esperados dos docentes. (64%) têm Mestrado 
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ou Doutorado sendo, (52%) com Mestrado e (12 %) com Doutorado. Comparativamente: 

no Estado do RGS Doutores (34%), e Mestres (58%). (Estatísticas Básicas do Ensino 

Superior RS – 1998 – SEC/Rs. P. 103) A titulação isoladamente não é tudo, mas constitui, 

inapelavelmente, um pré – requisito importante na percepção da realidade educativa e da 

visão de mundo com reflexos e conseqüências sobre o nível de aspirações dos jovens.  

Tabela 67: Titulação dos professores por universidade 

Titulação N.º de 
Entrevistados URI 

N.º de 
Entrevistados 

UFSM 

Total de 
Entrevistados % 

Graduação 1 4 5 10,0 
Especialização 9 4 13 26,0 
Mestrado 8 18 26 52,0 
Doutorado 2 4 6 12,0 
Pós- Doutorado 0 0 0 - 
TOTAL   50 100 

URI tem oito mestres e dois doutores atuando nos cursos pesquisados, enquanto na 

UFSM são 18 Mestres e 4 Doutores. Isso mostra significativa diferença nessa variável 

titulação entre uma instituição pública e privada. 

5.3.3 Opinião sobre o que crêem ser mais importante para obtenção de 

bons empregos 

Tabela 68: Opinião dos professores sobre o que é importante para encontrar um 
bom emprego 

Item Mais importante Indiferente Menos importante 
Inteligência 14,0% 25,5% 17,0% 
Esforço disciplinar 6,3% 33,3% 22,9% 
Boa aparência física - - 2,2% 
Boas notas escolares - 2,2% - 
Pertencer a uma família influente - 4,3% 2,2% 
Sorte 2,2% - 4,4% 
Competência profissional 60,4% 10,4% 16,7% 
Relações pessoais 8,5% 17,0% 23,4% 
Outros fatores - - 4,4% 

A competência profissional (60,4%) é considerada a variável mais importante para 

obter um bom emprego.Enquanto a dimensão Inteligência é relativamente indiferente, 

como esforço (33,3%) Fatores “menos importantes” são: relações pessoais, esforço, 

competência.  
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5.3.4 Papel do Professor Universitário 

Gráfico 51: Papel do professor – “transmitir conhecimento”  
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Transmitir conhecimento: UFSM aparece em 2º lugar e na URI aparece em 3º lugar, 

ocupando lugar menos importante. É significativamente alto o universo de professores que 

colocam ênfase na transimissão de conhecimentos em detrimento de outras dimensões 

educativas e formativas como, a formação de valores e atitudes e o preparo para a inserção 

ativa e crítica na sociedade dos  futuros profissionais. 

Gráfico 52: Papel do professor – “Desenvolver Hábitos” 
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Desenvolver hábitos de modo geral aparece como entre as maiores preocupações e 

valorizações dos professores no seu trabalho. Contudo, o questionário não permite uma 

avaliação mais precisa deste item sobre o significado “desenvolver hábitos”. 
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Gráfico 53: Papel do professor – “desenvolver o espírito crítico” 
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Desenvolver o espírito crítico aparece como a maior indicação e preocupação entre 

os professores da URI, enquanto,  na UFSM, está e terceiro lugar por ordem de 

importância. 

Gráfico 54: Papel do professor- “Ajudar o Universitário a integrar-se na 
sociedade” 
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Na UFSM, ajudar o universitário é um valor menos valorizado do que na URI. 
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Gráfico 55: Papel do professor – “capacitar os alunos” 
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Professores/as da UFSM apontam em 1º lugar a capacitação dos alunos, na URI 

aparece em 3º lugar. Isto mostra uma clara inversão do papel que se espera do professor 

como guia, motivador da construção de aprendizagens significativas para a vida da polis, 

exercendo seu papel de cidadania buscando a realização plena dos educandos.  

Gráfico 56: Papel do professor – “colaborar na formação ética e da 
cidadania” 
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O papel do/a professor/a na formação do estudantes aparece respectivamente como 

2º e 3º valor. Isto merece uma reflexão e revisão do papel que se espera cumpra o professor 

no atual cenário de enormes desafios de preparação das novas gerações para uma 

sociedade em profundas transformações de paradigmas e valores.   
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Aspectos mais relevantes do papel que se espera do professor: “Competência 

profissional” foi assinalado por (60,4%,) como sendo o item mais importante para lograr 

um bom emprego. “Inteligência” (14%), “Relações pessoais” (8,5%) e Esforço / disciplina 

(6,3%); já o fator “sorte” é desprezível (2,2%) Chama a atenção o alto índice de 

Indiferença manifestado com relação aos aspectos: esforço disciplinar (33,3%) e 

inteligência (25,5%). As opiniões dos docentes (URI e UFSM) contrastam e contradizem 

estudos e pesquisas realizadas, por (F. Ortega et alii, (1991, p. 112 –13), em que o fator 

inteligência aparece em 1º lugar, seguidos da família, da sorte e do dinheiro. 

 Os/as professores/as, também, não atribuem maior valor  a “boas notas escolares”.  

Num contexto de “pensamento único”, expressão cunhada por Ramonet (1999, p. 2), 

que no campo educativo se expressa na retórica do “capital humano”, enquanto “as 

competências desejadas” pelos maestros tem como elementos chaves os enfoques 

“eficientistas” da educação, segundo Rosa Maria Torres (1999, p.3). 

Daí as opiniões, atitudes e posições difusas, imprecisas e até contraditórias dos 

maestros. A propósito, Celso Vasconcellos (2000), em recente conferência feita na URI, 

alertava para o 

“reducionismo existente pondo em xeque a profissão e o papel do 
professor, assim como os próprios fundamentos de nossa esperança, de 
nossos ideais a favor de uma escola que seja algo mais que um simples 
centro de capacitação profissional. Esta época de desencantos questiona 
nossos valores: nos interpela moralmente. Um questionamento que tende 
a redefinir o papel social da educação e das instituições escolares”. 
(Vasconcelos, 2000, p.54-55)  

Tabela 69: Papel do professor universitário na formação das novas gerações 

Item Mais 
importante 

Indiferente Menos 
importante 

Transmitir conhecimento 4,.3% 12.8% 6,4% 
Desenvolver hábitos de estudos e de aprendizagem 18,8% 18,8% 6,3% 
Desenvolver o espírito crítico do aluno 24,5% 20,4% 32,5% 
Ajudar o universitário a integrar-se positivamente 
na sociedade 

6,3% 6,3% 16,7% 

Capacitar os alunos técnica e profissionalmente 30,6% 16,3% 20,4% 
Colaborar na formação ética e da cidadania 8,3% 27,1% 29,2% 
Outra dimensões  - - - 
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Capacitar os alunos técnica e profissionalmente, aparece em 1º lugar (30,6%), 

seguido do Desenvolvimento do espírito crítico (24,5%) e de hábitos de estudo e 

aprendizagem.(18,8%) 

5.3.5 Opinião sobre as expectativas dos alunos quanto à universidade 

Gráfico 57: Opinião dos professores sobre as expectativas dos alunos – 
“obter sólida formação geral” 
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O gráfico mostra que na UFSM a variável “Indiferente” com relação a obter sólida 

formação geral, enqanto na URI esta alternativas foi bastante positivamente avaliada 

73,70% 

Gráfico 58: Opinião dos professores sobre as expectativas dos alunos – 
“formação técnica” 
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“Formação técnica” foi bastante positiva 44,40% e “muito positivamente” 42%, 

avaliada pelos professores 

Gráfico 59: Opinião dos professores sobre as expectativas dos alunos – 
“mais facilidade para obter emprego” 
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UFSM 46% e na UFSM 61% dos professores concordam ser muito posivivo a 

alternativa da universidade como espaço para obter “mais facilidade para obter emprego”. 

Gráfico 60: Opinião dos professores sobre as expectativas dos alunos – 
“exercer a profissão para a qual estão estudando” 
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Depreende-se que na opinião dos professores/as (30,6%) o papel do professor na 

formação dos jovens consiste, primordialmente, em “capacitar os alunos técnica e 

profissionalmente”. O que revela e confirma a hipótese da tendência profissionalizante da 

universidade denunciada por Luiz A. Cunha (1997), quando nos disse que a formação 

profissionalizante está na tensão de duas lógicas diferentes e muitas vezes opostas. “De um 
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lado, as exigências do mercado de trabalho que buscam um profissional capacitado para 

integrar – se e desenvolver o sistema produtivo através da competência cognitiva e de suas 

habilidades e, de outro, a prática acadêmica regida pela lógica das disciplinas científicas 

(Cunha,1997, p.23). 

Desenvolver o espírito crítico do aluno (32,5%) e colaborar na formação ética e da 

cidadania(29,2%) são considerados aspectos pouco relevantes pelos. Desenvolvimento do 

espírito crítico, foi assinalado por (32,5%), aproximadamente 1/3 dos entrevistados.  

5.3.6 Opinião sobre as preocupações atuais dos alunos 

Tabela 70: opinião dos professores sobre as expectativas dos alunos com relação à 
universidade (Escala de Likert)  

Item Muito 
Negativamente 

Bastante 
Negativamente 

Indiferente Bastante 
Positivamente 

Muito 
Positivamente 

Obter sólida 
formação geral 

2,0% 14,3% 40,8% 16,3% 16,3% 

Formação técnica- 
profissional 

- 4.1% 10,2% 53,1% 26,5% 

Mais facilidade 
para obter emprego 

2,0% 2,0% 8,2% 38,8% 40,8% 

Que o curso 
universitário sirva 
de maior ascensão 
social e 
profissional 

- 2,0% 16,3% 26,5% 49,0% 

Exercer a profissão 
para a qual estão 
estudando  

- 6,1% 14,3% 49,0% 24,5% 

Predominam os aspectos: formação técnica-profissional (53,1%), ascensão social e 

profissional (muito positivo) 49%, seguido de mais facilidade de obter emprego 40,8% e 

exercer a profissão para a qual estão estudando; esta última com (24,5%) MP e 49% de 

Bastante positivamente. 40,8% demonstraram indiferença quanto ao item “obter sólida 

formação geral”. Por outro lado é extremamente alto o número (49,0%) que consideram 

“que o curso universitário sirva de meio para uma maior ascensão social e profissional”. 

 Enquanto, (49,0%) pensam que a maioria dos alunos aspira “exercer a profissão para 

a qual estão estudando”. Parece claro que a incorporação e interiorização dos valores da 

concepção e tendência profissionalizante da universidade, e relegando a um segundo plano 

aspectos de ética e cidadania, assim como, sólida formação básica e geral.  
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Félix Ortega y A. Velásco, (1991) haviam percebido uma agudização das 

contradições e conflitos nas quais se desenvolve a tarefa docente, dizendo que o professor 

desenvolve sua tarefa dentre de um quadro bastante contraditório; de um lado, suas 

idealizações sobre o poder de transformação da escola, e, de outro, as limitações do 

cotidiano, da realidade da escola. No contexto escolar se mostra inseguro na hora de 

enfrentar e canalizar o pluralismo social que o define.  

5.3.7 Opinião sobre os principais problemas e preocupações dos 

universitários atualmente 

Tabela 71: opinião dos professores sobre os principais problemas e preocupações 
dos universitários atualmente 

Item 1º  
Mais 
Importante 

2º 3º 4º 5º 
Menos 
Importante 

A crise de valores 8,3% 12,5% 18,8% 31,3% 8,3% 
O consumismo 2,2% 2,2% 8,9% 8,9% 22,2% 
A falta de perspectiva de 
trabalho 

75,5% 10,2% 2,0% 6,1% 4,1% 

As drogas, álcool, fumo 4,3% 10,6% 4,3% 2,1% 14,9% 
Falta de respeito à autoridade 2,2% 4,4% 6,7% 4,4% 11,1% 
A imoralidade ou 
permissividade 

4,4% 2,2% 4,4% 4,4% 2,2% 

A sexualidade  - 6,5% 2,2% 4,3% 2,2% 
Desorientação existencial - 20,8% 25,0% 14,6% 8,3% 
Falta de motivação 6,1% 24,5% 22,4% 10,2% 8,2% 
Outros - 2,1% 2,1% - 6,4% 

Tabela revela que a maior preocupação (75,5%), se radica “na falta de perspectivas 

de trabalho”. (8,3%),“a crise de valores”como problema maior da juventude; (24,5%), 

“falta de motivação”e, (20,8%) apontam a “desorientação existencial”como problemas e 

preocupação dos jovens universitários. Itens como: “consumismo” (22,2%), drogas, álcool 

e fumo (14,9%) aparecem como “menos importantes”. 

5.3.8 Preocupações atuais dos professores 

Tabela 72: problemas ou preocupações dos professores 

Item N.º de Respostas % 
Situação do país 14 11,2 

Desemprego 11 8,8 
Falta de perspectiva 11 8,8 

Crise de valores 11 8,8 
Drogas 6 4,8 

Questão profissional 6 4,8 
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Questão salarial 5 4,0 
Falta de ensino 1º e 2º grau 5 4,0 

Pouca leitura 5 4,0 
Globalização 5 4,0 

Educação 4 3,6 
Falta de ética 4 3,6 

0 Futuro 3 3,2 
Falta de política econômica 3 3,2 

Excessiva liberdade ao jovem 2 1,6 
Falta de interesse dos alunos 2 1,6 

Exploração capitalista 2 1,6 
Individualismo 2 1,6 

Saúde 2 1,6 
Desvio da finalidade da faculdade 1 0,8 

Incompetência dos reitores 1 0,8 
Sociedade 1 0,8 

Poder de aquisição 1 0,8 
Rotinas nas atividades 1 0,8 
Manter-se atualizado 1 0,8 

Liderança 1 0,8 
Violência 1 0,8 

Ser professor 1 0,8 
Falta de consciência critica 1 0,8 

Rapidez nas mudanças 1 0,8 
Família 1 0,8 

Impostos absurdos 1 0,8 
Insegurança 1 0,8 

Relações afetivas 1 0,8 
Falta de colaboração 1 0,8 

Falta de recursos 1 0,8 
Independência financeira 1 0,8 

Insucesso profissional 1 0,8 
Instabilidade financeira 1 0,8 

Necessidade 1 0,8 
TOTAL 125 100 

Por ordem decrescente: a “situação do país, o desemprego, a falta de perspectivas, e a 

crise de valores” são as questões que mais afligem os professores. Preocupações estas 

seguidas pela crise social, consciência crítica, problemas familiares, insucesso profissional, 

aparecem como preocupações secundárias. 

Para Pablo Gentili (2000), a crise das utopias encontra na população juvenil sua 

expressão mais perversa. “Essa época de desencantos questiona nossos valores, nos 

interpela moralmente. Um questionamento que tende a redefinir o papel social da educação 

e das instituições”. (Gentili, Anais – URI, 2001, p. 55). 
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5.3.9 Opinião sobre o quais aspectos identificam ter “êxito na vida” para 

os estudantes 

Tabela 73: opinião dos professores sobre os aspectos que identificam ter “êxito na 
vida” para os estudantes 

Item  N.º de Respostas  % 
Bom emprego 16 11,11 
Financeiro 12 8,33 
Bens materiais 9 6,25 
Bom salário  9 6,25 
Mudança de status social 7 4,86 
Realização profissional 6 4,16 
Relação social construtiva 6 4,16 
Estabilidade financeira 5 3,47 
Crescer profissionalmente 5 3,47 
Formação profissional 5 3,47 
Competência profissional  5 3,47 
Respeito ao ser humano 4 2,77 
Boas relações com a família 4 2.77 
Situação financeira para realização profissional 4 2,77 
Ser bom profissional 4 ,277 
Conquistar espaço 4 2,77 
Viajar por lazer 2 1,38 
Ser feliz 2 1,38 
Estudar 2 1,38 
Prosperar profissionalmente 2 1,38 
Integração com a sociedade 2 1,38 
Ler  2 1,38 
Espírito critico 2 1,38 
Profissão lucrativa 2 1,38 
Ser autentico  2 1,38 
Interesse, dedicação aos estudos 2 1,38 
Liberdade 1 0,69 
Viver sem compromisso do amanhã 1 0,69 
Ter conceito claro de valores 1 0,69 
Objetivos bem definidos 1 0,69 
Formação educacional 1 0,69 
Ter iniciativa 1 0,69 
Seriedade dos gobernantes 1 0,69 
Promoção pessoal 1 0,69 
Atualizar-se 1 0,69 
Estar em harmonia com que faço e com todos a minha volta 1 0,69 
Fazer o que gosto 1 0,69 
Dedicação  1 0,69 
Auto disciplina 1 0,69 
Responsabilidade 1 0,69 
Ascensão profissional  0,69 
Trabalhar na área de formação 1 0,69 
Ser competente 1 0,69 
Administrar os ganhos 1 0,69 
Ter conhecimento do mercado de trabalho 1 0,69 
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TOTAL 144 100 
A tabela mostra que 11,11% dos professores identificam “Ter êxito na vida” com 

lograr um bom emprego. Em ordem decrescente vem: questão financeira, bens materiais, 

bom salário, mudança de status social, realização profissional, perfazendo um total de 

36,86%. A competência profissional (3,47%) Ser um bom profissional (2,27%). Ser feliz, 

teve somente 1,38% das indicações. Ser feliz, talvez seja visto como uma decorrência do 

alcance dos itens anteriores. Espírito crítico (1,38%); fazer o que gosto, disciplina, 

dedicação, tiveram pontuação inferior a 1%.  

São valorações subjetivas. Fatores como origem familiar, influência de origem, 

inteligência, notas escolares, dinheiro e sorte / azar ou fortuna, não foram mencionados. O 

futuro oferecido pelos estudos são, em grande parte, na afirmação de P. Bourdieu (1998), a 

expressão do sistema de valores implícitos ou explícitos que eles devem à sua posição 

social.  

5.3.10 Opinião sobre a função da universidade 

Tabela 74: opinião dos professores sobre as funções ou missão da universidade 

Item N. de Respostas % 
Senso critico dos alunos 13 10,67 

Projetar os universitários no mercado de trabalho 11 9,09 
Formar pesquisadores 9 7,43 

Desenvolver a inteligência, o conhecimento 9 7,43 
Capacitação profissional 9 7,43 
Transmitir conhecimento 8 6,61 

Ensinar 8 6,61 
Desenvolver o espírito cientifico 8 6,61 

Educar 6 4,95 
Papel social 4 3,30 

Relação pratica x teoria 4 3,30 
Formar cidadãos 3 2,47 

Desenvolver ensino de qualidade 3 2,47 
Formar profissionais 3 2,47 

Canal de desenvolvimento 2 1,66 
Integração 2 1,66 

Aprender apreendendo 2 1,66 
Atualizar-se 2 1,66 

Formação profissional 2 1,66 
Ser cidadão 2 1,66 

Orientar sobre as dificuldades 2 1,66 
Alterar o meio 1 0,82 

Passar no concurso 1 0,82 
Conseguir estágios 1 0,82 

Ganhar um espaço na sociedade 1 0,82 



 

 609

Mostrar caminhos mais promissores 1 0,82 
Um melhor conceito de valores 1 0,82 

Bem acompanhado 1 0,82 
Ser uma referencia positiva 1 0,82 

Competê
ncia 

profissio
nal 

1 0,82 

TOTAL 121 100 
O “desenvolvimento do senso crítico dos alunos” teve maior índice de escolha 

(10,67%). Em ordem decrescente : projetar os universitários no mercado de trabalho 

(9,09%), capacitação profissional (7,43%).; a seguir, aparecem as funções: “Transmitir 

conhecimentos, ensinar”. Para Ortega y Velásco, p. 194), a preparação para a vida em 

sociedade e o desenvolvimento das capacidades dos alunos devesse ser a preocupação 

maior da universidade, isto é, componentes sociais e dinâmicos da educação e da escola.. A 

função/missão da universidade consiste na preparação para a vida e o desenvolvimento das 

capacidades dos alunos.  

Para F. Ortega y A. Velásco (1991), o problema central 

es la falta de relevancia de los programas y su consiguinte indadecuación 
a las necesidades del medio en que son impartidos. Cambian las actitudes 
y valocaciones sociales, y varian, a tenor de las demandas formuladas en 
el mercado de trabajo, las exigencias sociales en relación al tipo de 
producto escolar que debe ser fabricado por el sistema escolar. 

Rosa Maria Torres (1998), no livro “Aprender para el futuro: Nuevo marco de la 

tarea docente”, enfatiza: 

la incertitumbre y la complexidad del momento actual - período de 
transición entre dos eras, cuya comprensión desafia los habituales 
intrumentos del pensamiento y categorías de análisis – y del futuro[...] 
nuevo rol docente y nuevo modelo de formación [...] asumindo su misión 
no en términos de enseñar sino de lograr que los alumnos aprendan; 
interpreta y aplica un currículo, e tiene capacidad para recrearlo y 
construirlo [...] desarrolla y ayuda a sus alumnos a desarrollar los 
conocimientos, valores y habilidades necesarios para aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser (Torres, 1998, p. 2-4). 

A missão da universidade  certamente vai muito além de mera qualificação técnico-

profissional.  
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5.3.11 O “êxito na vida” na visão dos professores 

Tabela 75: opinião dos professores sobre o que é ter êxito na vida 

Item N. de Respostas % 
Ser feliz 17 14,63 
Ser valorizado 10 8,47 
Realização profissional 8 6,77 
Estar realizado como profissional 7 5,93 
Ter qualidade de vida 6 5,08 
Sucesso profissional 4 3,38 
Postura ética 4 3,38 
Ser cidadão 4 3,38 
Bom relacionamento com outras pessoas 4 3,38 
Atender ás expectativas pessoais 4 3,38 
Conviver com a família 4 3,38 
Ser digno 4 3,38 
Ser competente 4 3,38 
Bom emprego 3 2,54 
Ter ganho suficiente para manter a família 3 2,54 
Realizar as potencialidades 3 2,54 
Ser coerente  2 2,54 
Prosperar culturalmente, economicamente e socialmente  2 2,54 
Aproveitar a vida 2 2,54 
Traçar metas 2 2,54 
Fazer o que gosto 2 2,54 
Apreender com todos e com tudo  2 2,54 
Estabilidade social 2 2,54 
Saúde psíquica 2 2,54 
Encaminhar os filhos para o sucesso  2 2,54 
Crescer 2 2,54 
Desenvolver 1 1,28 
Ter sucesso 1 1,28 
Ser honesto 1 1,28 
Superar limites 1 1,28 
Levar em conta o equilíbrio entre as dimensões da vida  1 1,28 
Conhecimento profissional 1 1,28 
Não prejudicar ninguém 1 1,28 
Família saudável 1 1,28 
Respeito 1 1,28 
TOTAL 121 100 

A tabela revela que: “ser feliz, ser valorizado, realização profissional, Ter boa 

qualidade de vida, sucesso profissional, postura ética” caracterizam “ter êxito na vida”. Na 

opinião dos professores prevalecem “o desenvolvimento de pessoas, e os valores ético-

morais como fundamentais na prática docente.  
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5.3.12 Opinião dos Professores do Curso de Direito:  

Tabela 76: Aspectos que identificam ter êxito na vida para os estudantes – 
Professores do Curso de Direito 

Item N.º de Respostas % 
Bom emprego 5 17,24 
Bom salário 4 13,79 
Crescer profissionalmente 3 10,34 
Financeiro 3 10,34 
Bens materiais 2 6,89 
Boas relações com a família 2 6,89 
Mudanças de status social 2 6,89 
Ser bom profissional 1 3,44 
Formação profissional 1 3,44 
Conquistar espaço 1 3,44 
Liberdade 1 3,44 
Viver sem compromisso do amanhã 1 3,44 
Relação social construtiva 1 3,44 
Ser autentico 1 3,44 
Estudar 1 3,44 
TOTAL 29 100 

A tabela 61 revela as opiniões dos professores que atuam nos Cursos de Direito da 

URI e da UFSM sobre o que e como identificam “Ter êxito na vida”. Ter um bom 

emprego, bom salário, crescer profissionalmente, foram os três aspectos mais indicados, 

como mais característicos, seguidos do “financeiro e dos bens materiais”. Estes itens 

representam mais de 50% dos motivos de êxito apontados pelos professores. Formação 

profissional, ser um bom profissional, ser autêntico, liberdade, são aspectos pouco 

relevantes para os professores do Direito. O que revela um perfil bastante pragmático, 

conservador, pouco voltado para valores sociais, humanos.  

Tabela 77: Principais funções ou missão da universidade – Professores do Curso de 
Direito 

Item N.º de Respostas % 
Capacitação profissional 3 15,0 
Senso critico dos alunos 3 15,0 
Alterar o meio 1 5,0 
Canal de desenvolvimento 1 5,0 
Integração 1 5,0 
Ensinar 1 5,0 
Desenvolver o espírito cientifico 1 5,0 
Papel social 1 5,0 
Transmitir conhecimento 1 5,0 
Formar profissionais 1 5,0 
Apreender apreendendo  1 5,0 
Aclamar inteligência 1 5,0 
Relação pratica x teoria 1 5,0 
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Projetar os universitários no mercado de trabalho 1 5,0 
Mostrar caminhos mais promissores 1 5,0 
Orientar sobre as dificuldades 1 5,0 
TOTAL 29 100 

A Tabela  revela a opinião e a postura dos docentes da área do Direito relativo a 

“missão” da universidade, enfoque de nosso estudo. A capacitação profissional e senso 

crítico dos alunos, aparecem com 15% das escolhas respectivamente, somando 30 pontos 

percentuais. Alterar o meio social revela uma preocupação social. A universidade é 

entendida, também, como um locus de desenvolvimento e de integração social. Aqui 

ocorre uma aproximação com as idéias e a concepção de universidade observada em 

Ortega y Gasset (1992), quando afirma:  

La universidad es además otra cosa. No sólo necesita contacto 
permanente con la ciencia, sobre pena de anquilosarse. Necesita también 
contacto con la existencia pública, con la realidad histórica, [...] De aquí 
la importancia histórica que tiene devolver a la Universidad su tarea 
central de “ilustración”del hombre ( p. 67). 

Tabela 78: O que é pata ti ter êxito na vida – Professores do Curso de Direito 

Item N.º de Respostas % 
Ser feliz 5 23,78 
Postura ética 2 9,09 
Crescer 2 9,09 
Ter ganho suficiente para manter a família 2 9,09 
Desenvolver 1 4,45 
Ser cidadão 1 4,45 
Encaminhar os filhos para o sucesso 1 4,45 
Estar consolidado como profissional 1 4,45 
Atender ás expectativas  1 4,45 
Ser competente  1 4,45 
Ser coerente  1 4,45 
Conviver com a família 1 4,45 
Não prejudicar ninguém 1 4,45 
Família saudável 1 4,45 
Bom emprego  1 4,45 
TOTAL 22 100 

“Ser feliz”, seguido de “postura ética”, a família e o desenvolvimento pessoal, foram 

as respostas de maior freqüência. A competência e lograr um bom emprego, não 

caracteriza e identifica êxito na vida para os professores do Direito. 
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5.3.13 Opinião dos Professores do Curso de Pedagogia 

 
Tabela 79: Aspectos que identificam ter êxito na vida para os estudantes – 
Professores do Curso de Pedagogia 

Item N.º de Respostas % 
Financeiro 5 10,99 
Realização profissional  3 6,52 
Bom emprego  3 5,52 
Mudanças de status social 3 6,52 
Bens materiais 3 6,52 
Ser feliz 2 4,34 
Estabilidade financeira 2 4,34 
Espírito critico 2 4,34 
Profissão lucrativa  2 4,34 
Relação social construtiva 2 4,34 
Prosperar profissionalmente 2 4,34 
Ser bom profissional 1 2,17 
Formação profissional 1 2,17 
Competência profissional 1 2,17 
Situação financeira para realização profissional 1 2,17 
Interesse, dedicação aos estudos 1 2,17 
Integração com a sociedade 1 2,17 
Ler  1 2,17 
Respeito ao ser humano 1 2,17 
Estudar 1 2,17 
Dedicação 1 2,17 
Auto- disciplina 1 2,17 
Viajar por lazer 1 2,17 
Responsabilidade 1 2,17 
Acessão profissional 1 2,17 
Trabalhar na área de formação 1 2,17 
Ser competente 1 2,17 
Administrar os ganhos 1 2,17 
TOTAL 29 100 

A tabela revela  preocupação  dos professores de Pedagogia com os aspectos 

financeiros, (10,99%); emprego, desejo de mudança de status profissional e social, 

seguidos pela aspiração de “ser feliz”.  

Tabela 80: Principais funções ou a missão da universidade – Professores do Curso 
de Pedagogia 

Item N.º de Respostas % 
Formar pesquisadores 5 13,88 
Ensinar 5 13,88 
Projetar os universitários no mercado de trabalho 4 11,23 
Capacitação profissional 3 8,33 
Senso critico dos alunos 3 8,33 
Transmitir conhecimento 3 8,33 
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Papel social 2 5,55 
Desenvolver o espírito cientifico 1 2,77 
Apreender aprendendo 1 2,77 
Aclamar a inteligência 1 2,77 
Relação prática x teoria 1 2,77 
Atualizar-se  1 2,77 
Conseguir estágios 1 2,77 
Educar 1 2,77 
Formar cidadãos 1 2,77 
Ser uma referencia positiva 1 2,77 
Competência profissional 1 2,77 
Formação profissional 1 2,77 
TOTAL 36 100 

Com relação a função e missão da universidade, os pedagogos apontaram aspectos 

formativos e de projeção social. Capacitação profissional e o senso crítico dos alunos, é 

valorizado e priorizado pelos educadores / pedagogos. 

Tabela 81: O que é para ti ter êxito na vida – Professores do Curso de Pedagogia 

Item N.º de Respostas % 
Realização profissional 5 13,55 
Ser feliz 5 13,55 
Estar consolidado como profissional 3 8,10 
Atender ás expectativas pessoais 3 8,10 
Ser digno 3 8,10 
Estabilidade social 2 5,40 
Ter uma boa qualidade de vida 2 5,40 
Bom relacionamento com outras pessoas 2 5,40 
Aproveitar a vida 2 5,40 
Encaminhar os filhos pa o sucesso 1 2,70 
Ser competente  1 2,70 
Prosperar culturalmente, economicamente e socialmente 1 2,70 
Conviver com a família 1 2,70 
Traçar metas 1 2,70 
Conhecimento profissional 1 2,70 
Realizar as potencialidades 1 2,70 
Sucesso profissional 1 2,70 
Fazer o que gosto 1 2,70 
Apreender com todos e com tudo 1 2,70 
TOTAL 36 100 

“Realização profissional”, “ser feliz”, são as opções que identificam e caracterizam   

êxito na vida para os docnetes do curso de Pedagogia.  
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5.3.14 Opinião dos Professores do Curso de Engenharia 

Tabela 82: Aspectos que identificam ter êxito na vida para os estudantes – 
Professores do Curso de Engenharia 

Item N.º de Respostas % 
Bom emprego 4 9,96 
Situação financeira para realização profissional 3 7,31 
Conquistar espaço 3 7,31 
Estabilidade financeira 2 4,87 
Crescer profissionalmente 2 4,87 
Formação profissional 2 4,87 
Financeira 2 4,87 
Bens materiais 2 4,87 
Competência profissional 2 4,87 
Relação social construtiva 2 4,87 
Boas relações com a família 2 4,87 
Bom salário 2 4,87 
Mudanças de status social 1 2,43 
Ter conceito claro de valores 1 2,43 
Interesse, dedicação aos estudos 1 2,43 
Objetivos bem definidos 1 2,43 
Formação educacional 1 2,43 
Ser autentico 1 2,43 
Ter iniciativa 1 2,43 
Realização profissional  1 2,43 
Respeito ao ser humano 1 2,43 
Atualizar-se 1 2,43 
Estar em harmonia com que faço e com todos a minha volta 1 2,43 
Viajar po lazer 1 2,43 
Ter conhecimento do mercado de trabalho 1 2,43 
TOTAL 41 100 

Professores da Engenharia identificam a variável “ter êxito na vida”, em 1º lugar, 

(9,96%) com um “bom emprego”, seguido da “situação financeira” (7,31%), por ordem 

decrescente: conquistar novos espaços, crescer profissionalmente, bens materiais (fortuna) 

e competência profissional. 

Tabela 83: Principais funções ou a missão da universidade – Professores do Curso 
de Engenharia 

Item N.º de Despostas % 
Desenvolver a inteligência 4 12,12 
Educar 4 12,12 
Desenvolver o espírito cientifico 4 12,12 
Transmitir conhecimento 3 9,09 
Capacitação profissional 3 9,09 
Relação pratica x teórica 2 6,06 
Projetar os universitários no mercado de trabalho 2 6,06 
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Ser cidadão 2 6,06 
Ensinar 2 6,06 
Canal de desenvolvimento 1 3,03 
Integração 1 3,03 

SENSO CRITICO DOS ALUNOS  1 3,03 

Formar pesquisadores 1 3,03 
Um melhor conceito de valores 1 3,03 
Formar cidadãos 1 3,03 
Formação profissional 1 3,03 
TOTAL 33 100 

Os docentes da Engenharia destacam como principais funções e missão da 

universidade: desenvolvimento intelectual, educação, desenvolvimento do espírito crítico, 

ambos com 12,12% de respostas, significando 36,36% das opções, seguidos da transmissão 

de conhecimentos e capacitação profissional (9,09%). A preocupação com o mercado de 

trabalho 6,06% e a formação de “valores” aparecem somente com 3,03%.  

Tabela 84: O que é para ti ter êxito na vida – Professores do Curso de Engenharia 

Item N.º de Respostas % 
Ser feliz 4 12,05 
Estar consolidado como profissional 3 9,42 
Estabilidade social 2 6,25 
Postura ética 2 6,25 
Ser cidadão  2 6,25 
Bom relacionamento com outras pessoas 2 6,25 
Ser competente 2 6,25 

SER VALORIZADO 2 6,25 

Bom emprego 2 6,25 
Realização profissional 2 6,25 
Saúde psíquica 1 3,12 
Superar limites 1 3,12 
Levar em conta o equilíbrio entre dimensões da vida 1 3,12 
Ser coerente  1 3,12 
Conviver com a família 1 3,12 
Traçar metas 1 3,12 
Realizar as potencialidades  1 3,12 
Respeito 1 3,12 
Apreender com todos e tudo 1 3,12 
TOTAL 33 100 

Ter êxito na vida significa “ser feliz”em primeiro lugar (12,05%), e por ordem 

decrescente identificam êxito com: estar consolidado profissionalmente (9,42%), 

Estabilidade social e postura ética, Ter bom relacionamento com as pessoas, ser 

competente e valorizado, bom emprego (6,25%) Valores da família (3,12%). 
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O êxito na vida está associado com a felicidade, profissão, ética, competência e 

valores ligados à família. 

5.3.15 Opinião dos Professores do Curso de Aministração 

Tabela 85: Aspectos que identificam ter êxito na vida para os estudantes – 
Professores do Curso de Administração 

Item N.º de Respostas % 
Bom emprego 4 14,28 
Bom salário 3 10,75 
Ser bom profissional 2 7,14 
Financeiro 2 7,14 
Bens materiais 2 7,14 
Competência profissional 2 7,14 
Realização profissional 2 7,14 
Respeito ao ser humano 2 7,14 
Mudança de status social 1 3,57 
Formação profissional 1 3,57 
Relação social construtiva 1 3,57 
Integração com a sociedade 1 3,57 
Ler 1 3,57 
Seriedade dos governantes 1 3,57 
Promoção pessoal 1 3,57 
Estabilidade financeira 1 3,57 
Fazer o que gosto 1 3,57 
TOTAL 33 100 

Os professores do Curso de Administração associam a  variável “ter êxito na vida” 

dos jovens aos valores de: emprego (1º) lugar e “bom emprego” (2º), ser bom profissional / 

competência profissional, bens materiais (riqueza / fortuna) e relação social. 

Tabela 86: Principais funções ou a missão da universidade – Professores do Curso 
de Administração 

Item N.º de Respostas % 
Senso critico dos alunos 6 22,27 
Aclamar a inteligência 3 11,11 
Projetar os universitários no mercado de trabalho 3 11,11 
Formar pesquisadores 3 11,11 
Desenvolver ensino de qualidade 2 7,40 
Formar profissionais 2 7,40 
Desenvolver o espírito cientifico 2 7,40 
Papel social 1 3,70 
Transmitir conhecimento 1 3,70 
Atualizar-se  1 3,70 
Orientar sobre as dificuldades 1 3,70 
Educar 1 3,70 
Formar cidadãos 1 3,70 
TOTAL 27 100 
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Para os docentes do curso de Administração a missão da universidade, consiste em: 

desenvolver o senso crítico, a inteligência, preocupação com o mercado de trabalho, 

espírito científico, papel social, por ordem.. Para Aristóteles e Piaget (1975: 16): a primeira 

tarefa da educação é formar a razão. Para Vara Coomonte (1999), educação, é em primeiro 

lugar e antes de tudo educação de cidadãos. A educação consiste, então, unir ambas as 

razões, a lógica e a moral / ética. OU seja, transmitir mais que conteúdos, atitudes básicas 

para o conhecimentos: capacidade de análise, de crítica e de síntese (p. 67). 

Tabela 87: O que é para ti ter êxito na vida – Professores do Curso de 
Administração 

Item N.º de Respostas % 
Ter ganho suficiente para manter a família 7 21,87 
Ser valorizado 7 21,87 
Ter uma boa qualidade de vida 4 12,50 
Sucesso profissional 3 9,37 
Ser feliz 3 9,37 
Ser cidadão 1 3,12 
Saúde psíquica 1 3,12 
Ser digno 1 3,12 
Prosperar culturalmente, economicamente e socialmente 1 3,12 
Conviver com a família 1 3,12 
Realizar as potencialidades 1 3,12 
Fazer o que gosto 1 3,12 
Realização profissional 1 3,12 
TOTAL 27 100 

Percebe–se, pela leitura e interpretação da tabela, que ter êxito na vida, significa, na 

opinião dos professores de Administração de Empresas, dedicação, sustento da família, ser 

valorizado, qualidade de vida, sucesso profissional, ser feliz. Portanto, predomínio de 

valores existenciais, humanístico. Outras variáveis significativas apontadas são: lograr um 

bom emprego, ganhos financeiros, status social; realização profissional e competência 

profissional 

Tabela 88: Opinião dos Professores (URI e UFSM) sobre as expectativas dos 
Alunos em relação à Universidade 
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Não houve diferenças significativas entre as respostas de professores das 

Universidades URI E UFSM. Constata-se, no entanto, que na variável “mais facilidade 

para obter emprego”, houve maior concordância dos professores da URI (4,21), o mesmo 

se observa quanto ao fator “que o curso universitário sirva de meio de ascensão social e 

profissional”. (4,37), contra (3,83) da UFSM. 

5.3.16 Questionário Professores: Conclusões  

O questionário estava estruturado em 16 questões, algumas eram abertas e outras 

objetivas. Foram respondidos 50 questionários: 

Com relação a variável sexo, registra-se: Masculino 27 e Feminino 23, com 

predominância do primeiro grupo. Quanto a religião, do total dos professores: 30 são 

praticantes e 20 declararam não serem praticantes. 

Tempo de Trabalho: Os dois grupos maiores são: mais de 20 anos  (34%) e entre 6 e 

10 anos 28. Como características valorativas gerais dos professores destacamos o que 

disseram Félix Ortega y A. Velasco (1991), que as convicções interiorizadas, isto é, o 

valores, a escala de valores dos professores têm importantes reflexos sobre a auto-imagem 

e as projeções dos professores em seu trabalho docente, desenvolvendo atitudes 

conformistas ou não em seus alunos: crenças, convicções, valores e escolhas de carreira, 

auto - imagem e auto –estima dos alunos. Os próprios professores sentem-se desorientados 

quanto aos valores e à idealização feita de sua tarefa educativa e de seu papel na formação 

dos jovens.  

QUAIS AS EXPECTATIVAS DOS ALUNOS EM RELAÇÃO À UNIVERSIDADE

19 3,21 1,32

30 2,87 1,48

19 3,89 ,66

30 3,80 1,49

19 4,21 ,85

30 3,70 1,70

19 4,37 1,16

30 3,83 1,39

19 3,89 ,88

30 3,63 1,45

UNIVERSIDADE
URI

UFSM

URI

UFSM

URI

UFSM

URI

UFSM

URI

UFSM

Obter sólida formação geral

Formação técnica-profissional

Mais facilidade para obter emprego

Que o curso universitário sirva de meio de
ascensão social e profissional

Exercer a profissão para a qual estão
estudando

N Mean Std. Deviation
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O descrédito dos alunos com relação aos valores instituídos e às instituição escola / 

universidade e de seus atores, os professores, levam ao questionamento sobre a autoridade 

em geral e dos professores em particular. O que muitas vezes é confundido por “crise “ de 

valores, ao invés de simples mudanças na escala de valores, ocorrido a sociedade em geral. 

O fato educativo, como nos alerta o professor Vara Coomonte (1999), “não é um fato 

isolado, mas constitui um fato estruturalmente educativo” (p.30). 

A falta de confiança dos professores em si e no seu trabalho impacta no nível de 

logro e aspirações dos estudantes. O componente mais importante para um bom emprego: é 

competência profissional (60,4%), (10,4%) são indiferentes e (16,7%) discordam. Isto é, 

praticamente 30%, ou um terço dos professores não atribuem importância significativa ao 

fator competência profissional, dimensão que a universidade coloca geralmente como meta 

maior, prioridade número um. 

Philippe Perrenoud (1990) a quem já temos feito referência anteriormente, enfatiza 

que a escola fabrica, produz juízos e hierarquias de excelência sem ter em conta a 

ambigüidade e a complexidade do real. E, que o professor exerce sua tarefa dentro dum 

panorama bastante contraditório, inseguro na hora de enfrentar e canalizar o pluralismo 

social que o define.  

Na opinião dos professores, a maior preocupação dos acadêmicos (8,3%),  radica na 

crise de valores; falta de perspectivas de trabalho (7,5%); falta de motivação (6,1%); 

desorientação existencial (25%).  

A falta de perspectivas de trabalho da juventude representa, talvez, a questão central 

da problemática dos jovens e desafia à universidade a rever e redefinir seu projeto político-

pedagógico Institucional, ou seja, se deve formar para o mercado ou oportunizar uma 

educação mais integral do seu humano em visita de uma inserção, como disse Freire 

(1997), com “criticidade, politicidade e eticidade”, ou seja, formar sujeitos com 

consciência e comporomisso com seu tempo e sua história, realizando-se como seres 

humanos, sendo cidadãos e protagonistas da emancipação social, no cenário de uma 

sociedade que usobrevaloriza os valores do mercado, da competição e do individualismo. 

Em suma, o ter sobre o ser mais. Época, batizada por Gentili, Assmann, Arroyo entre 

tantos outros, como sendo de “desencantamentos” que questiona nossos valores, nos 
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interpela moralmente. Questionamento que implica na redefinição do papel social da 

educação e das instituições. 

A visão dos agentes (professores e alunos) resulta afetada por sua posição na 

estrutura social na qual estão inseridos e pela dinâmica da vida social. Os indivíduos são 

sujeitos do social, são atores sociais. A ordem dos valores sobre o qual se construiu e 

ergueu o sistema de ensino tende a reproduzir a ideologia meritocrática sob a ótica de um 

novo darwinismo, em que só têm sucesso os mais aptos, leia-se, os que têm melhores 

condições materiais. Do professor são cobrados novos papéis para os quais não foi 

preparado.  

Neste contexto uma série de perguntas se sucedem, esparramando toda uma carga de 

angústia existencial: qual é o sentido da atividade docente? Como formar para valores, 

realização pessoal, social e profissional, num contexto de competição, de racionalidade 

técnico–científica, de competição e competitividade dos mercados em tempo de 

globalização neoliberal, que ao mesmo tempo em que exalta o indivíduo, esmaga sua 

subjetividade, seus valores íntimos, destrói sua origem, cultura, seus saberes ?  

Como analisa Félix Ortega (1989), na medida em que se generaliza a demanda social 

para obter maiores titulações surge também a convicção da ineficácia de seus saberes e 

diplomas 

A concepção de “êxito na vida”, dos docentes é, de forma ineludível e  

predominante, capitalista e  individualista. O futuro oferecido pelos estudos são em grande 

parte, como disse Pierre Bourdieu (1998), “a expressão do sistema de valores implícitos ou 

explícitos que eles devem à sua origem e posição social” (p. 48). 

No estudo e análise comparativo entre a opinião manifestada dos professores da URI 

e da UFSM, não se constatou variações e diferenças dignas de registro. O que revela uma 

postura similar dos docentes frente à missão que esperam cumpra a universidade e de seu 

papel no processo. Os professores manifestam dúvidas, incertezas com relação ao futuro 

profissional de seus alunos. Não há clareza sobre qual deva ser a filosofia e princípios 

educativos que deverão orientar a ação e práxis educativa, voltada para as reais 

necessidades e expectativas dos alunos que esperam, supomos, algo mais do que mera 
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profissionalização. Do contrário, esperam que o diploma que irão obter os ajude na 

concretização do ideal de vida, motivo de suas eleições de estudos, ou seja, implementar 

um projeto de vida futura.  

Os problemas da universidade e sua missão vão além da polarização da questão em 

torno da escola pública e particular. Podemos concluir, assim, que o que mais falta à 

universidade é uma clara definição, um novo desenho e referencial valorativo, nova re-

configuração do projeto de formação. 

O presente estudo, pretende contribuir mais para novos questionamentos a serem 

feitos do que a busca e formulação de respostas, em vista de elucidar o dilema e a 

contradição atualmente posta à universidade, tensionada entre oportunizar: capacitação 

para atender demandas do mercado”ou formar para a vida, alcançando o que já defendia 

Aristóteles, o  “bem supremo”, a felicidade (1092, p. 9). 

A análise do questionário dos professores não nos permite conclusões gerais e 

definitivas sobre o perfil do professores, mas tão somente delinear alguns traços comuns. 

Não há consenso entre os professores sobre a educação a ser oferecida e o futuro a ser 

delineado para a nova geração de estudantes, em vista de ir de encontro aos novos valores, 

expectativas, aspirações de êxito na vida com os estudos que realizam e o que se propõem 

e como querem alcançar tal êxito. 



CONCLUSÕES, 

SUGESTÕES E PROPOSIÇÕES  





Ao finalizarmos este estudo e a título de uma síntese conclusiva, porém, provisória, 

passamos a comentar os resultados da pesquisa, à luz das metas e objetivos propostos, não 

sem antes destacar algumas idéias que consideramos relevantes para a conclusão que hora 

nos propomos.  

Neste sentido, apresento algumas considerações que sintetizam e cristalizam 

argumentos e discussões da parte teórico-metodológica que serviram de fundamento e 

iluminação para a análise e interpretação dos dados empíricos das investigações, 

possibilitando traçar algumas conclusões e proposições, (ainda que provisórias), tendo em 

conta que a realidade e o próprio conhecimento são finitos e provisórios. Na continuação 

assinalo algumas questões e sugestões mais pontuais que merecem, a nosso ver, 

aprofundamento e continuação deste estudo. Pois, temos claro que as ciências sociais são, 

por natureza, abertas a novas contribuições e à revisão de juízos.  

O nosso desejo era conhecer os motivos de eleições de estudos dos estudantes de 

duas distintas universidades, uma de caráter particular, comunitária (URI) e a (UFSM), 

instituição pública-estatal, federal, de estudos gratuitos para os estudantes e a percepção de 

“êxito na vida” desses estudantes. Fez-se uma breve revisão da literatura procurando 

explicar os conceitos que iriam embasar nosso estudo teórico metodológico, ancorados em 

autores clássicos e atuais, estrangeiros e nacionais, procurando obter uma dimensão 

alargada e abrangente sobre questões por natureza polêmicas e sobre as quais ainda não há 

consensos ou estudos conclusivos. 

Referimo-nos aos motivos de eleições de carreira, motivação de logro, valores e 

atitudes, auto-estima, sobretudo, dos jovens estudantes, que se defrontam muito cedo com 

a difícil tarefa de escolher uma carreira e, que, isso, não é uma questão somente 

profissional, mas constitui um autêntico projeto de vida e de realização pessoal, social e 

profissional dos estudantes.  

Deixamos claro desde o início que daríamos ênfase a um estudo sócio-crítico, a partir 

de uma análise mais de caráter descritivo explicativo. Definimos, então, o problema central 

que resumimos no seguinte enunciado: quais os motivos de eleição de estudos e como os 

estudantes esperam concretizar o projeto de êxito na vida com os estudos acadêmicos que 

realizam. 
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Partimos do suposto ou hipótese central de que as escolhas de carreira acadêmica são 

ética e socialmente condicionadas. Ou seja, as escolhas de carreira não nascem nem 

ocorrem num vazio social, porquanto o homem é um ser social que age e sofre as 

influências e condicionamentos do entorno social. Neste sentido, não há escolhas 

arbitrárias, neutras. Ademais, não há neutralidade na ciência e na educação. 

Neste viés, a universidade  é vista como instituição social, distinta de uma 

organização ou administração qualquer, tendo com compromisso com o conjunto das 

demandas da sociedade e não somente capacitar quadros para o atendimento das exigências 

do mercado. O homem, ademais, é por excelência um ser social, está integrado e faz parte 

de uma determinada sociedade, com todas os condicionamentos daí decorrentes. Como 

expressa Vara Coomonte (1996), há que se considerar a dinâmica e o conjunto de variáveis 

histórico-estruturais dos fatores intervenientes no processo educativo. 

Contudo, precisamos ter presente que não basta apenas denunciar o caráter 

(re)produtor do sistema escolar e das instituições em geral sobre o destino dos indivíduos, 

reforçando e legitimando idéias, valores e estilos de vida; era necessário, então, mostrar, ao 

mesmo tempo, que as Instituições, como práticas sociais, exercem um papel ativo e latente 

de construção de novas pautas de comportamento. 

Ancoramos nosso trabalho investigativo em três eixos básicos que nortearam toda 

discussão: aspirações de êxito na vida; motivos e fatores que influem nas eleições de 

carreiras acadêmicas dos estudantes e a missão da universidade, esta explicitada em seu 

Projeto Político Pedagógico. Discutiu-se então o papel, a visão e concepção de formação,  

as atitudes e valores dos professores e suas expectativas em relação ao futuro profissional 

dos estudantes, e, de modo especial, valores e atitudes dos estudantes com relação à 

universidade e aos estudos,  motivo de suas eleições de carreira.  

Com este objetivo, procuramos captar as percepções e opiniões de estudantes e 

professores sobre concepções de êxito na vida expressos em estilos de vida e habitus, este 

entendido como um conjunto de disposições psíquicas socialmente construídas que agem 

como matriz das tendências, práticas e disposições interiorizadas dos sujeitos; escala de 

valores (ethos), motivação de logro e a auto-estima dos indivíduos, em vista de conhecer a 

valoração que fazem dos estudos que realizam e do diploma que irão obter no final do 
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curso. Em sentido semelhante, procuramos conhecer e analisar a função do professor 

considerando-o elemento chave na formação de valores e atitudes das novas gerações. 

Com relação aos professores procurou-se delinear seu perfil, ancorados em estudos e 

pesquisas, sobretudo, de Ortega y Velasco (1991), Pozuelo (1999) e Olabuénaga (2000) 

dentre outros, autores que enfatizam a influência da visão e opinião dos professores como 

fatores que condicionam o futuro de êxito ou de fracasso dos estudantes. Ou seja, a atitude 

dos professores influi sobre o futuro profissional dos estudantes.   

Procurou-se contrastar as opiniões, valores, motivos de logro e a auto-estima de 

alunos que estão no primeiro ano do curso universitário e alunos finalistas, procurando 

perceber se estes voltariam a fazer as mesmas escolhas de início do curso, para que, a partir 

daí, pudéssemos aferir o grau de influência da universidade na criação e transmissão de 

valores e atitudes junto aos estudantes, quanto aos motivos de escolha de carreira. Todavia 

não se pode obter uma conclusão real sobre tal incidência.  

Os valores mereceram um tratamento cuidadoso em vista de situar o papel dos 

mesmos no comportamento dos acadêmicos, na medida em que os valores são crenças  

duráveis que moldam comportamentos constituindo-se em verdadeiros guias nas escolhas e 

decisões existenciais do indivíduo.    

A interpretação e análise dos questionários de (alunos e professores), baseados em 

dados empíricos e com auxílio e uso de programa estatístico SPSS, nos possibilitaram 

realizar análises descritivas, análises fatoriais e correlações (Pearson) de variáveis que 

consideramos significativas para o entendimento e explicitação de nossas hipóteses e 

atender nosso propósito de estudo. Com o uso de rotação de Varimax, foi possível mostrar 

a incidência das variáveis selecionadas: sócio-econômicas: nível de renda, escolaridade dos 

pais, com sistema de valores, aspirações e escolhas de curso realizadas, demonstrando que 

as escolhas são ética e socialmente condicionadas. 

Constatamos por este procedimento que expressiva parcela de estudantes, apesar de 

tudo, fariam as mesmas escolhas, o que mostra que, não obstante a tudo, estão satisfeitos 

com os estudos que realizam e com as perspectivas de futuro profissional, apesar do 

desemprego estrutural existente, inclusive entre os graduados, egressos da universidade.  
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Isto fez com que refutássemos a idéia corrente da suposta falta de credibilidade e 

interesse dos estudantes com os estudos universitários, apontados, freqüentemente, como 

motivo de insatisfação, de desânimo e abandono de curso. As causas dessa problemática, 

devem, então, ser buscadas em outra direção, ou seja, na origem familiar e social, nas 

condições de estudos oferecidas, nas mudanças ocorridas no mundo laboral, que vêm 

provocando enorme mobilidade social e profissional e o espectro do desemprego que – na 

atual fase do capitalismo global e neoliberal ou neoconservador - agora é estrutural e 

atinge, especialmente as faixas etárias mais jovens. Os alunos, ao contrário, do que o senso 

comum mostra, continuam confiando que seu futuro será melhor do que à de seus pais.  

Constatamos através de vasta literatura existente e pela análise das opiniões de 

alunos e professores a relevância do papel e influência cultural dos valores e dos princípios 

da ética como orientadores na vida social dos grupos. As questões éticas e valorativas estão 

na origem e perpassam toda a discussão do significado de êxito na vida, condicionando as 

escolhas de carreira dos estudantes, hipótese central de nossa investigação. 

As categorias de análise, sobretudo, o habitus  de classe, e a teoria da reprodução 

elaborada por Pierre Bourdieu, serviram de fundamento para desvelar a relação existente 

entre o capital social e o cultural e as diferentes culturas que interagem no interior das 

sociedades contemporâneas e sua interconexão com a cultura do sistema educacional e em 

particular, seu impacto na universidade e seu projeto educativo. Como observa Bernstein 

(1990), o vínculo entre educação e produção reforçado pela igualdade de oportunidade e 

pela mobilidade através da educação é mais “ideológico que real” em seus efeitos, 

especialmente para os grupos minoritários.  

A partir da teoria da reprodução encontramos os fios adequados para compreender e 

avançar sobre os significados mais profundos de conceitos como: capital cultural, social e 

habitus. Pois, é a partir desses conceitos e das ações educativas que os (re)produzem que a 

estrutura do sistema escolar e acadêmica se relaciona com a sociedade, e ao qual de certo 

modo serve - na expressão de Durkheim, “servidão institucional” -. 

Intentamos, dessa forma, mostrar que o sistema escolar e a estrutura social se 

produzem e reproduzem em relações complementares e interdependentes, o que já 

defendera Aristóteles, para quem  a função social da educação era a de preparar as novas 
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gerações para viver em sociedade, alcançando (a eudaimonía), a felicidade. Isto é, 

realizando-se pessoal e profissionalmente, como (politykón), cidadão da polis. 

A curiosidade e o interesse do tema prendeu-se também à constatação do quadro 

quase generalizado de desorientação juvenil, estudantil e social dos jovens frente a um 

mundo em rápidas e profundas mutações em praticamente todos os campos, mormente, no 

âmbito dos valores. Antigas certezas transformam-se em dúvida sendo postas em questão, 

quando não negadas. 

Indagando se os jovens contam com um quadro de valores perfeitamente definido, 

constatamos que os mesmos sabem o “que não querem”, mas não estão convictos “do que 

querem”. Percebe-se a falta de confiança em valores estabelecidos e aceitos até então. Os 

jovens têm dificuldades em entender e aceitar o mundo dos valores dos adultos; estando 

em busca de novos referenciais capazes de responder a seus anseios, expectativas e 

aspirações. As antigas referências já não servem mais e o “novo” ainda não está dado. 

O quadro atual de mudanças da tecnologia, do mundo da produção e da ideologia 

triunfante do capitalismo sob a forma neoliberal, coloca os valores do mercado como 

referenciais últimos: da competição, do individualismo, do consumismo, critérios que 

contaminam todo projeto vital dos alunos e dos professores, bem como, o projeto, a 

filosofia e a praxis formativa e valorativa da universidade, colocando esta numa 

encruzilhada, literalmente, em questão.   

Neste sentido, a universidade é atualmente questionada em suas raízes e 

fundamentos. Para Boaventura Santos (1995) a instituição universitária atravessa uma 

tríplice crise, a saber: “crise de hegemonia, legitimidade e institucional”; conceitos 

explicados no capítulo II e III. Enfatizamos igualmente a ênfase e crítica da filósofa Chauí 

(1999, 2001) entre outros autores, assinalando o desvirtuamento da instituição universitária 

transformada em mera entidade ou organização, de acordo com os novos critérios e a 

lógica do mundo empresarial, fato esse, incompatível com a missão secular, de formação 

de valores e atitudes, de cidadãos e profissionais, que, supomos, almejam algo mais do que 

serem meros competidores e consumidores. 
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Questionamos então o atual Projeto de Reforma da Universidade Brasileira 2005, em 

discussão e fase final de aprovação pelo Congresso Nacional, questionando, se é de uma 

Reforma da Lei que a Universidade Brasileira está a precisar, ou, ao contrário, como alerta 

Morin (2000), se não é mais urgente a “Reforma do Pensamento”, das consciências e isso 

implica em mudanças estruturais da universidade. 

Ante a cultura colonizada que impera neste âmbito, concordamos com o autor no 

sentido de que não se muda uma realidade, no caso a universidade, uma instituição 

historicamente voltada e dominada pelas classes dominantes, excluindo, até os dias atuais, 

a maioria de sua população jovem, - no Brasil somente 10% dos jovens de 18 a24 anos têm 

acesso à Universidade (Censo Ensino Superior, Inep, 2004)- sobretudo os pobres do acesso 

e permanência na universidade, com uma simples mudança na legislação. As mudanças na 

universidade, como enfatiza Santos (1995), precisam ser substantivas e não apenas 

parcelares. Se os problemas são de fundo, é de mudança estrutural que necessitamos, e, 

isso passa por novos curricula, novas concepções e práticas educativas priorizando valores 

e atitudes sociais e humanas. Por curricula entenda-se o conjunto de experiências e ações 

propostas e desenvolvidas na universidade, que complementam o currículo formal da 

instituição. 

Outra dimensão que rechaçamos é a clivagem interna que ocorre no interior da 

universidade brasileira, seja pública ou particular, alijando os pobres dos cursos mais 

valorizados, relegando os pobres as carreiras de menor status e perspectivas de realização 

pessoal e profissional, frustrando no final, aspirações e expectativas de êxito na vida das 

parcelas dos estudantes menos afortunadas. 

A questão fundamental, que a nosso ver continua em aberta, isto é, sem uma resposta 

e explicação mais razoável e convincente, refere-se à filosofia educativa a ser seguida na 

universidade, capaz de responder às mudanças em curso inclusive  em nível de aspirações 

e expectativas dos estudantes que vão além da mera capacitação técnico-científica 

profissional.  

Estamos nos referindo à necessidade de uma formação ancorada em princípios e 

valores humanísticos e sociais, vale dizer, uma formação omnilateral, voltada para a 

cidadania, ancorada em princípios ético-morais, em vista de uma inserção consciente e 
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cidadã contribuindo para um mundo de justiça e de inclusão social das maiorias hoje 

excluídas dos direitos básicos de uma vida digna. 

Perguntamos então, pelos compromissos que a universidade e os acadêmicos, futuros 

profissionais, têm e se propõem com um projeto de sociedade e de humanização num 

continente com crescentes índices de marginalização, em que os próprios graduados já não 

têm mais garantia de emprego? Cenário e contexto de desvalorização dos diplomas 

universitários? São muitos, portanto, os desafios que se põem à universidade e a seus 

profissionais: professores e acadêmicos.  

Queremos crer, contudo, que os estudantes esperam algo mais do que mera 

capacitação para competir no mercado, vale dizer, os alunos esperam concretizar um ideal 

um projeto de realização de vida com o curso que realizam e o diploma que irão obter ao 

final do curso. 

A questão social em que ocorre o processo de socialização das novas gerações, 

adquire hoje novos contornos com a globalização na sua fase neoliberal, que com suas 

políticas seletivas e excludentes e, sobretudo com as restrições e “condicionalidades” 

impostas ao campo social e educacional pelos organismos multilaterais (FMI, BM, Bid, 

Bird, etc.,) produzem desemprego estrutural, precarização do trabalho, e a mercantilização 

de todas as esferas da vida.  

Há que se registrar que tais políticas externas contam com o apoio das elites locais, 

deixando no campo educacional, no caso do Brasil, praticamente, 90% dos jovens fora da 

universidade. Isto constitui um dos mais graves paradoxos e contradições da civilização 

atual, que tem capacidade de ciência e tecnologia disponível mas cujo acesso é cada vez 

mais restrito a uma elite da população. É neste cenário que buscamos entender e explicar a 

distinta composição dos estudantes nas carreiras acadêmicas. 

Para Carlos Brandão (2003), a primeira pergunta a ser feita é “para que” e “para 

quem” forma ou deforma a universidade? Ou a pergunta de Luis Cunha (1989) “Qual 

Universidade”? Ao que devemos acrescentar: “para qual sociedade”? 

É mister, registrar também que o processo de fragilização e de fratura das relações do 

mundo do trabalho toca de forma desigual as diferentes categorias sociais atingindo, hoje, 
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inclusive os quadros com escolarização superior, os diplomados, quer dizer, ninguém 

escapa a essa re-estabilização das situações de trabalho, num mercado cada vez mais 

competitivo.  

Pela argumentação e sustentação teórica feita ao longo deste trabalho constatamos 

que nem todos perdem neste jogo do mercado. Os que levam vantagem são os que podem 

mobilizar recursos, capitais (capital social, entendido como recursos materiais e imateriais 

disponíveis), ou seja, os que têm melhor formação e qualificação profissional e acadêmica, 

na medida em que este nível de ensino funciona como um seguro desemprego e, ainda 

garante vantagem competitiva em relação aos indivíduos com menos anos de 

escolarização, que se acham em situação desfavorável em relação aos de maiores graus de 

qualificação técnico-científica e profissional.  

Dessa forma, os estudantes oriundos de categorias mais pobres, desprovidos de 

capital social e cultural, acabam excluídos do processo produtivo e do capital cultural, 

sobretudo, da universidade especialmente das carreiras mais valorizadas, comprometendo 

o projeto de êxito na vida dos estudantes.  

O estudo mostrou-se necessário, na medida em que hoje se discute e questiona, se 

ainda vale a pena realizar um curso universitário num contexto de desemprego e de 

desvalorização dos diplomas e de profissões no atual contexto e dinâmica da economia e 

da sociedade brasileira marcada por profundas tensões e contradições, de crise ético-moral, 

de desorientação juvenil e social e vazio existencial. Cenário caracterizado pela falta de 

perspectivas de futuro dos jovens acadêmicos que  irão desenvolver sua profissão em pleno 

século XXI, marcado por paradoxos e pela incapacidade de constituir uma sociedade que 

inclua a todos e não somente alguns.  

A recorrência à filosofia tornou-se necessária por ela ser a ciência que nos coloca as 

questões de fundo, o sentido da vida. Na reflexão de Savater (1999), em sua obra Las 

preguntas de la vida,coloca com acuidade de que não se trata de encontrar respostas fáceis 

aos nossos problemas, mas que cabe à filosofia ajudar-nos a aprofundar as perguntas, a 

continuar perguntando e a humanizar-nos na indagação.  
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No prosseguimento, argüi Savater, a recorrência à ética se deve ao fato de esta 

ocupar-se não do que o homem deve fazer mas do que pode e quer fazer de sua vida. Com 

efeito, cabe à ética, enquanto investigação que se dá no interior da filosofia, procurar ver 

claro, fundo e largo os valores e problematizá-los. 

Tomamos como referência o que disse Aristóteles (1991) ao considerar que as ações 

éticas não só são definidas pela virtude, pelo bem e pela obrigação, “mas que também 

pertencem àquela esfera da realidade na qual cabem a deliberação e a decisão ou escolha” 

(p.341). A ética, de que fala o filósofo é a que trata do “bem agir”, da boa escolha, da 

virtude que leva à felicidade e esta, como já se referia Aristóteles, não depende da fortuna, 

de muitos bens materiais, - como quer fazer crer a sociedade consumista atual – 

profundamente impregnada pela busca obsessiva da fama e do sucesso material. 

Apesar da vasta literatura existente sobre a universidade, sua missão, objetivos, 

finalidade(s), contudo, o grande tema pendente continua sendo a falta de uma filosofia da 

educação claramente definida e posta em prática na vida universitária como marco geral a 

partir da qual se possa valorar e estabelecer as funções e o papel que se espera da 

universidade com relação ao projeto de êxito dos estudantes. 

Neste sentido, constatou-se que a elucidação do marco filosófico ou a filosofia 

educativa da universidade era algo prioritário. E que esta constituía o contexto donde se 

explicam as expressões e manifestações do universo simbólico dos alunos que se 

classificam no mapa das titulações por algo mais do que a busca de profissionalização. A 

busca da superação deste paradoxo é o que nos motivou na presente investigação. 

A idéia de êxito na vida tal como a concebemos e defendemos neste trabalho está 

ligada de foram indissociável à condição de classe social, na medida em que esta define as 

possibilidades de vida do indivíduo. Com efeito, não se compreende o sujeito fora de seu 

contexto concreto e histórico. O homem não é uma ilha, ou seja, isento das influências, dos 

condicionamentos.  

Não obstante a tudo, há sinais de esperança e de perspectivas na medida em que 

homem não é mera biologia, mas, autobiografia, vale dizer, um ser histórico que sofre toda 

sorte de influência de seu meio, de seu tempo e espaço; mas é, também, um ser livre, capaz 
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de optar, escolher, tomar decisões. Se fôssemos determinados não haveria liberdade e nem 

responsabilidade. Como somos livres, somos responsáveis ética e moralmente pelos nossos 

atos e escolhas. 

Ao longo de nossa argumentação procuramos explicitar que não podemos olvidar a 

realidade objetiva, os condicionamentos externos que determinam, ao menos em grande 

parte o destino dos sujeitos e, que, a sorte das pessoas é jogada muito cedo, desde a origem 

familiar e social que determina o tipo o futuro escolar e o modo como os sujeitos 

classificam e se classificam no âmbito das carreiras acadêmicas. 

Neste pressuposto, podemos inferir que não é por acaso que os jovens da camada 

média e alta da sociedade freqüentam a escola privada nos primeiros anos de aprendizagem 

e depois ou as superiores no exterior, geralmente privadas também, ou as públicas 

brasileiras cujos diplomas ainda oferecem aos seus detentores alguma oportunidade de 

“prestígio, remuneração e poder”, na expressão de Pochmann (2004).  

Isso mostra que a economia e a origem familiar e social, são em última instância, 

fatores preponderantes no projeto de vida de alguém. O que nos leva a inferir a 

dependência do cultural do sistema social. A carreira de cada um e as oportunidades e 

chances de êxito na vida estão enraizadas na estrutura sócio-econômica e nos valores 

dominantes da cultura. 

No processo de escolha de carreira teve-se em conta que as atitudes dos membros das 

diferentes classes sociais, pais e crianças e, muito particularmente, as atitudes a respeito da 

escola, da cultura escolar e do futuro oferecidos pelos estudos são, em grande parte, a 

expressão do sistema de valores implícitos ou explícitos que o indivíduo deve à sua 

posição social. Isto mostra a interiorização do destino objetivamente determinado pelo 

conjunto da categoria social à qual pertence o indivíduo. 

A estrutura e ordem social reservam às classes sociais mais favorecidas o acesso e 

monopólio do conhecimento estratégico na denominada “sociedade do conhecimento e da 

informação”. Consolida-se assim a lógica própria de um sistema que tem por função 

objetiva conservar os valores que fundamentam a ordem social. 
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Trata-se, no fundo, de uma geração enganada, tendo em conta a defasagem entre as 

aspirações que o sistema de ensino produz e as oportunidades que realmente oferece, numa 

fase de inflação de diplomas, constitui um fato estrutural e uma flagrante contradição. A 

desqualificação estrutural que afeta o conjunto dos membros de uma geração poderá 

traduzir-se em distintas atitudes: revolta e ressentimento, descrédito e passividade ou 

aparente falta de vontade e (dês)motivação. 

De fato, a escola segue excluindo preservando no seu interior as elites em setores que 

freqüentam as carreiras mais valorizados o que ficou evidente no cruzamento de 

informações sócio-econômicas e o nível de escolaridade dos pais dos alunos da URI e mais 

fortemente na UFSM. A escola e a universidade por extensão continuam cumprindo sua 

função de manutenção, reforço e legitimação de privilégios de classe. 

Contudo, a sutileza do processo de socialização que leva à exclusão social hoje 

dominante faz passar a idéia de que é a escola a responsável pelo êxito ou fracasso de 

alguém. Ao atribuir ao indivíduo a responsabilidade pelo êxito ou fracasso, apaga as 

divisões, tensões e contradições sociais de origem, ignorando e mascarando as condições e 

os condicionamentos de ordem material e de distinto capital social de que são providos os 

estudantes.  

Neste sentido procurou-se desmistificar a questão da produtividade exigida para a 

universidade. Com efeito, hoje são feitas exigências à universidade que, no atual contexto, 

extrapolam sua capacidade e suas funções específicas ao acrescentar diferentes objetivos 

para contemplar as demandas políticas, sociais, culturais e econômicas da nova ordem 

capitalista, para as quais não está ou não se sente preparada. Daí a “impreparação” da 

universidade, aludida por Santos (1995). 

A universidade se confronta com uma situação complexa, dividida entre,  cumprir 

princípios acadêmicos da formação e, de outro lado, sendo compelida pelas novas 

demandas do mercado e da lógica empresarial, o que aparece claramente quando os alunos 

se manifestam prioritariamente pela formação técnico-profissional em vista de alcançar um 

emprego. 
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Uma das questões que vem desafiando os especialistas e educadores, consiste em 

responder a pergunta como transformar o espaço universitário num locus de equalização de 

oportunidades criando condições mais igualitárias e democráticas ante um mundo e 

mercado cada vez mais competitivo e seletivo quando o processo de socialização desvela 

os mecanismo que mantêm uma estrutura extremamente assimétrica, desigual e por tanto 

injusta, como o caso brasileiro que deixa 90% de sua juventude fora da universidade.  

A universidade, ao não mudar sua filosofia e práxis pedagógica, pode ela tornar-se o 

instrumento de legitimação e construção do desenvolvimento separado e global para os 

ricos do mundo, cercados por um arquipélago de pobres espalhados pelo mundo, com um 

fosso, um “apartheid”no interior de cada país. 

Para enfrentar o novo tempo, a universidade precisa redescobrir a ética como parte 

de sua preocupação constante. Nenhum profissional da universidade, estudante ou 

professor, pode deixar de se perguntar “por que” e “para que” está na universidade, nem 

sequer,  perguntar-se como sair dela com boas notas, sendo melhor e mais competitivo para 

o mercado. 

A preocupação da universidade com seu propósito tem que ser constante num país 

como o Brasil. A universidade dos próximos anos deve não apenas ensinar uma profissão 

mas sobretudo incorporar nessa profissão um sentimento do propósito ao qual ela serve, 

dentro dos valores fundamentais que a humanidade conseguiu construir até esse momento.  

A universidade precisará, então, redescobrir um valor que estava na sua origem: o 

valor da espiritualidade, da formação para a vida da polis, o que implica a formação de 

virtudes, cultivo dos valores antropocêntricos e humanísticos; vale dizer, a busca da 

transcendência superando a atual subserviência à lógica mercantil, do sucesso e da fama, 

que tampouco, pode sustentar e que já não responde aos anseios e valores da nova geração. 

Para lograr tais propósitos há um longo caminho a percorrer em termos de sociedade 

e de uma universidade mais inclusiva e comprometida com os que nela estão buscando um 

futuro de realização ou de êxito na vida, em que, como temos demonstrado ao longo do 

presente trabalho, que os filhos das camadas mais abonadas continuam concorrendo com 
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vantagem competitiva nas carreiras mais valorizadas, independentemente se instituição 

pública ou particular.  

Destarte, mostramos a existência de uma estreita conexão entre educação, projeto 

educativo e o contexto social em que este se concretiza, deixando claro que tal projeto não 

pode ser refletido, analisado e entendido à margem do complexo sistema educacional como 

um todo, com suas relações e interconexões com o sistema maior da macroestrutura e da 

ideologia neoliberal dominante, apresentando-se como única via de salvação. 

Ficou evidenciado também que a superadaptação da Universidade ao mercado acaba 

descaracterizando o caráter formador de uma instituição cujos objetivos precisam ir além 

dos resultados imediatos e contábeis.  

Como consideração mais geral e à guisa de conclusão ainda que prévia, podemos 

concordar com Marilena Chauí (2001) sustentando que: se outrora, a escola foi o lugar 

privilegiado para a reprodução da estrutura de classe, das relações de poder e da ideologia 

dominante, e se, na concepção liberal a universidade se distinguia das demais por ser um 

bem cultural das elites dominantes, hoje a educação é encarada como adestramento da 

mão-de-obra para o mercado. Isto com prejuízo de uma formação em valores e princípios 

da cidadania e da ética. 

Estamos assim diante de uma nova realidade social com o surgimento não apenas de 

uma sociedade do mercado, mas de uma sociedade que se torna mercado, inteiramente 

atravessada pelas leis do mercado. Felizmente, notamos um monumental esforço seja no 

âmbito da URI, seja na UFSM, de resistir a tal imposição e desvirtuamento da missão e 

função de instituições genuinamente comunitárias procurando explicitar um projeto 

alternativa de formação e de filosofia de vida, como se depreende de seus projetos político-

pedagógicos, direcionados na construção de uma saída alternativa à lógica dominante que é 

a da exclusão, da competição, e que leva ao individualismo e consumismo. 

A URI e a UFSM, como se depreende das opiniões de seus estudantes e professores 

estão buscando, pese ao cenário francamente adverso no sentido de construção de um 

projeto de êxito na vida calcada em valores da solidariedade superando a obsessão 

compulsiva da competição e do sucesso meramente social e material. 
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Tanto no marco legal, como na práxis pedagógica, de acordo com opinião de seus 

alunos, sejam principiantes, sejam concluintes, a URI e a UFSM, buscam iluminação no 

legado do pedagogo Paulo Freire (1997) ao afirmar que reduzir a educação à mero 

treinamento e domesticação para o mercado, é apequenar a função substantivamente 

formadora e educativa da universidade. 

O estudo realizado também nos oportunizou um claro alerta no sentido da vigilância 

em relação ao nível educacional alcançado e a origem social dos estudantes, pois a camada 

social em que a família está situada, continua exercendo forte influência, mostrando que os 

anos de estudos obtidos pelos pais estão estreitamente correlacionados com o número de 

anos de estudo alcançados pelos filhos. Fato este observado, tanto na URI como na UFSM. 

É público e notório que o descaso do Estado pelo ensino entendido como público 

atrofiou o crescimento da universidade e modificou drasticamente as relações entre classe 

social e o tipo de instituição freqüentada. Hoje, observa-se que dentre os estudantes de 

nível superior, apenas aqueles oriundos das camadas sociais elevadas logram ingressar 

numa universidade pública, ou em cursos concorridos, numa instituição particular (URI), 

enquanto as demais categorias de alunos, relativamente menos privilegiadas, predominam 

nas carreiras menos prestigiadas econômica e socialmente. 

Uma das conclusões gerais que podemos destacar de nosso estudo consiste em 

denunciar a pressão produtivista que tende a pautar a filosofia e o modus operandi, 

desvirtuando a missão e finalidade da universidade, até porque certos objetivos que lhe 

poderiam estar mais próximos têm sido esvaziados de qualquer preocupação humanista ou 

cultural. Tudo isto em nome da ideologia da educação centrada no indivíduo  

Temos, então, uma equação difícil de resolver, de um lado, a educação que reproduz 

e, inclusive, produz ativamente a divisão e a exclusão e a segmentação de classes, e de 

outro, a pessoa sendo reduzida à capital, a investimento e custo, um simples recurso 

humano. 

Daí a importância dos componentes e dimensões da ética e dos valores para explicar 

e dar sentido ao projeto educativo da instituição universitária em vista da concretização do 

ideal de vida dos estudantes. Nesta perspectiva, não se pode falar a rigor de escolhas ou 
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opções, comportamentos, motivos de escolha de carreira acadêmica, fora da dimensão 

sócio-histórica e da dimensão ética.  

De fato, entramos em uma época em que as certezas desmoronam. O mundo 

encontra-se em uma fase particularmente incerta porque as grandes bifurcações históricas 

ainda não estão tomadas. Não sabemos aonde vamos.  

Compreender o fenômeno educativo passou a ser um desafio capital para orientar a 

cão e a práxis acadêmica e sobretudo, o projeto de vida dos estudantes, intimamente 

associado ao projeto societário. Neste sentido, ficou evidenciado que a modificação da 

idéia de felicidade levou a uma espécie de abandono dos valores que impregnavam o 

conjunto do corpo social. 

De outro lado, a frustração dos jovens das camadas médias e populares diante das 

falsas promessas do sistema de ensino converte-se em uma evidência a mais, pois os 

alunos não são indivíduos abstratos que competem em condições relativamente igualitárias 

na escola, mas atores socialmente constituídos que trazem, em larga medida incorporada, 

uma bagagem social e cultural diferenciada, mais ou menos rentável no mercado escolar. 

A partir da formação inicial em um ambiente social e familiar que corresponde a uma 

posição específica na estrutura social, os indivíduos incorporam um conjunto de 

disposições para a ação típica dessa posição (um habitus familiar ou de classe) que passa a 

conduzi-los ao longo do tempo e, nos mais variados ambientes de ação, ponto de vista 

largamente defendido por Vara Coomonte (1986). 

Cada grupo social, em função das condições objetivas que caracterizam sua posição 

na estrutura social, constitui um sistema específico de disposições para a ação, que são 

transmitidos aos indivíduos na forma do habitus.conceito este devidamente explicado no 

corpo do trabalho, significando, uma matriz de tendências do indivíduo agir de 

determinada maneira. 

Contrapondo-se às classes populares, as classes médias, ou pequena-burguesia, 

tendem a investir pesada e sistematicamente na escolarização dos filhos. Esse 

comportamento se explica, em primeiro lugar, pelas chances objetivamente superiores (em 
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comparação com as classes populares) dos filhos das classes médias alcançarem o sucesso 

escolar, fato também observado na URI e UFSM, mas sem maiores discrepâncias. 

Dentre os diversos aspectos desta investigação damos ênfase ao fato de que a herança 

cultural associada à origem social seria capaz de explicar muitas das variações observadas 

nos percursos escolares, materializada num índice pertinente: o diploma. Mesmo com o 

fenômeno de massificação do ensino, verifica-se que as probabilidades de obtenção do 

diploma continuam a favorecer os filhos das classes superiores, ainda que relativamente os 

rácios tendam a diminuir, mantendo, contudo, a margem de diferenciação social entre os 

estudantes das distintas carreiras, dentre as quais se sobressaem o Curso de Direito, 

seguido das Engenharias, Administração e Pedagogia, no âmbito das universidades 

pesquisadas e conforme registrado na análise dos dados da pesquisa empírica. 

Os resultados mostram que o que preside as decisões do âmbito pedagógico são as 

valorações do campo científico definidas ao exercício profissional fora da universidade e 

que estas são diferenciadas, em função da legitimação social da profissão e de sua inserção 

nas estruturas de poder da sociedade. 

A questão que precisa ser explicada melhor é o fato do capitalismo erroneamente 

fazer crer que todos têm as mesmas oportunidades de competir e vencer, ocultando, dessa 

forma, as diferenças de origem e as condições desiguais em que cabe aos indivíduos 

competir. 

Neste contexto e cenário a ética adquire importância como eixo central das condições 

de sobrevivência do sistema e dos indivíduos. É no contexto de valores e contra-valores, de 

tensões e contradições da atual sociedade da incerteza e do risco que os jovens enfrentam a 

difícil missão de fazer suas opções e escolhas de carreiras. O que nos leva indagar sobre o 

futuro dos estudos universitários frente a um mundo laboral em profundos câmbios. Para 

que projeto de sociedade e de homem aponta o projeto pedagógico da URI e da UFSM? 

Responder a tal indagação, certamente nos remete a estudos mais aprofundados e pontuais. 

Pergunta-se, uma outra sociedade e universidade é possível? A nosso ver, o problema 

é anterior e transcende ao âmbito da escola e da universidade. Querer reduzir os problemas 

da escola à dimensão pedagógica ou didática, seria uma simplificação ingênua, haja vista 
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que as chances de futuro são definidas na origem social, familiar, reforçadas e legitimadas, 

posteriormente, pelo sistema (padronizado) de ensino, ao pretender ensinar de forma igual 

o que é distinto de origem. As relações simbólicas (culturais) reproduzem as relações 

sociais. 

Para tanto só centraremos as questões que consideramos chaves no nosso estudo, 

ainda que conscientes que na escolha da carreira, existem outros fatores que condicionam, 

porém não foi objeto análise deste trabalho. O desenvolvimento e a configuração da 

personalidade é conseqüência do processo de socialização onde o indivíduo vive imerso ao 

longo de sua vida, porém, tem especial importância desde a infância até a adolescência.  

Na atualidade, o acesso para cursar uma profissão no sistema universitário não está 

só determinado pelos interesses e decisões profissionais, porém confluem numerosos 

fatores como número de vagas que ofertam tal curso, número de pessoas que concorrem 

por uma vaga, o status e prestígio social da carreira, variáveis que acabam determinando se 

um estudante pode cursar a carreira que deseja ou não.  

Ante o exposto depreende-se que o êxito acadêmico de uma pessoa na carreira está 

condicionado por muitos fatores, entre eles o interesse e a motivação (satisfação de 

interesses profissionais, sociais) e os valores que o sujeito possui na carreira que está 

cursando. Os interesses não são permanentes ao longo da vida, podem variar dependendo 

de muitos elementos, sobre tudo das circunstâncias pessoais, sociais e econômicas que 

ocorrem. A experiência na carreira ou na profissão poderia ser um dos condicionantes na 

valoração que o sujeito faz sobre ela, por que já tem conhecimento de como se desenvolve 

e, portanto, se adapta a seus interesses pessoais. 

Considerando que as características da carreira e da profissão, são peculiares a cada 

pessoa e as dinâmicas que rodeiam as escolhas, condicionam a optar por uma ou outra 

titulação. O ser humano ao longo de sua vida vai configurando sua própria personalidade, 

que são as experiências pessoal e social chaves neste processo. 

O êxito, conceito chave de nossa pesquisa, abrange um amplo leque de 

possibilidades e de significados, porém, mais comumente é tomado no sentido econômico 

de alcançar fama e sucesso. Para nós, contudo, êxito na vida está relacionado com a 
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valoração pessoal dos objetivos propostos e, em particular, a realização profissional através 

dos estudos universitários.  

As formas de se lograr êxito na vida dependem fundamentalmente do esforço e da 

motivação do que cada um espera da vida sendo uma questão difícil e complicada sobre a 

qual ainda não há consensos. Tem-se aqui presente a concepção aristotélica de que toda a 

ação e toda a escolha tem em mira a felicidade (eudaimonia), bem supremo da vida. 

Concordamos com o autor ao identificar “o bem viver e o bem agir com o ser feliz”. 

A concepção de felicidade que defendemos no nosso trabalho não se identifica com 

uma estação, um ponto de chegada, ao contrário, será sempre um novo ponto de partida. A 

felicidade não está no encontro, mas na busca, na metáfora do poeta “o caminho se faz ao 

caminhar”. Ou também na expressão de Kant ao considerar a felicidade, não como um ato 

da razão, mas da emoção, da inspiração. 

Neste sentido que entendemos que todo êxito é uma sentença que por sua vez suscita 

novas expectativas. O êxito se associa espontaneamente ao ser feliz e, em distintos níveis é 

a medida do valor. A referencia para onde converge toda a aspiração humana. De modo 

semelhante, podemos inferir que a questão dos valores não é nova, pois tem sempre 

constituído o problema principal com que se defrontam as pessoas, ao menos desde os 

primeiros pensadores gregos e que continua um tema sempre atual, um desafio 

permanente. 

Ancorados em Bourdieu, um de nossos interlocutores mais significativos neste 

estudo, aduz-se que é a origem social que define as possibilidades futuras de escolarização 

futura e de êxito na vida. Como arremata Pozuelo (1999), todo mundo ajusta suas 

aspirações as suas reais expectativas e condições concretas de determinada sociedade em 

lograr a consecução de seus objetivos e de suas metas de vida. 

A escolha do destino e as atitudes das diferentes classes sociais a respeito da escola, 

da universidade, e do futuro oferecido pelos estudos, são em grande parte expressão do 

sistema de valores implícitos ou explícitos que alunos e professores devem a sua posição 

social, como alertam Ortega e Velasco (1991). Daí a dificuldade de se estabelecer com 

precisão qual possa ser o motivo porque alguém escolhe determinada carreira universitária. 
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Através da correlação de informações: renda familiar e universidade que os 

freqüentam os alunos, constatamos que, na média, não há significativas discrepâncias ou 

diferenças entre os alunos de uma instituição particular (URI) e pública (UFSM), 

considerando a amostra pesquisada. Contudo, se levarmos em conta as carreiras mais 

competitivas e valorizadas na sociedade e no mercado, a clivagem de classe torna-se 

evidente.  

Isto mostra uma certa mistificação com que tem sido tratada esta questão, dando uma 

falsa idéia e imagem da instituição universitária como instância de mobilidade e de 

ascensão social e profissional a ser lograda através dos estudos universitários, porém 

desmentido na prática. A universidade continua desempenhando seu papel histórico de 

reprodução social. 

ALGUMAS CONCLUSÕES PONTUAIS; SUGESTÕES E 

ENCAMINHAMENTOS 

Consoante o exposto, destaco algumas conclusões e arrisco algumas sugestões que 

eventualmente possam contribuir no aprimoramento do projeto institucional em vista de 

contemplar e atender aspirações de êxito na vida dos estudantes, por considerá-las mais 

pertinentes ao propósito deste trabalho que ora estou finalizando, sem ter a pretensão de ser 

definitivamente acabado, pois como disse o literato brasileiro João Guimarães Rosa, “todos 

possuem a incerteza do que afirmam”. E, como disse alhures Charboneau (1984): 

“Interroga os outros porque se propõe penetrar no mistério deles, a  fim de ajudá-los a 

viver. Interroga-se a si mesmo, porque tem que viver a existência que recebeu e tecê-la 

segundo a sua própria arte”. 

Tais pensamentos, refletem um pouco do que é uma tese e, no caso, este trabalho, em 

que procuramos desvelar àquilo que ainda, em grande parte, constitui uma incógnita e 

dilema do ser humano, ou seja, os motivos que levam alguém a tomar determinada decisão 

e fazer escolhas de vida, como a escolha de carreira acadêmica, entre muitos outros 

caminhos possíveis, em vista de concretizar seu ideal de êxito na vida. 

Uma das primeiras conclusões que podemos assinalar é a de que não existem 

correlações significativas entre as variáveis: gênero, renda familiar, classe social e escolha 

de Curso/Universidade em que o aluno estuda, segundo a amostra pesquisada. 
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A análise de Variância mostrou significativas distinções entre os motivos de eleições 

de curso, sempre gostei, considero um curso que pode satisfazer meus valores pessoais, ser 

a alternativa mais adequada às minhas aptidões e interesses. Confirma-se, em parte, a 

hipótese geral de nossa tese de que as eleições de carreira são ética e socialmente 

condicionadas, mas não determinadas. Isto é, os estudantes valorizam as dimensões mais 

pessoais, calcadas em aptidões, gostos e interesses, todos valores mais de ordem interna do 

que externa, por exemplo: tratar-se de uma profissão de prestígio social e econômica.  

Com relação ao motivo de escolha de curso, as variáveis mais significativas 

indicadas são por ordem: valores pessoais, sempre gostei, ser mais adequada às minhas 

aptidões, prestígio social. As menos indicadas foram, tratar-se de um Curso fácil, a 

competição pelas vagas, ser a única acessível. 

Assoma a conclusão a preferência por valores pessoais e profissionais, sem maiores 

distinções entre alunos iniciantes e concluintes. 

Entre os distintos coletivos que influenciam na escolha do curso, o componente 

familiar foi o mais significativo no Curso de Pedagogia, enquanto, no Curso de 

Administração, “os profissionais da área”, são mais assinalados, outros componentes, 

aparecem com menos destaque, como: os amigos, Orientador Educacional e os 

Professores. 

Com relação à variável ou componente “auto-estima”; há, no conjunto, um claro 

predomínio dos aspectos positivos sobre os negativos. Isto revela atitudes positivas em 

relação a si próprios e ao futuro a encarar. Altos percentuais de auto-estima, apontados 

pelos alunos, revela uma expectativa positiva com relação ao potencial e qualidades 

pessoais dos estudantes de ambas as universidades e cursos. Pessoas com alta auto-estima 

têm maiores perspectivas de serem bem sucedidas. O mesmo se observa com relação aos 

índices de satisfação geral ante a vida ou nível, graus de felicidade. 

Podemos assim aduzir que não foram encontradas diferenças significativas entre a 

auto-estima de estudantes da URI e da UFSM, como ficou demonstrado nas Tabelas e 

Gráficos apresentados e nos testes e correlações feitas. Tampouco verificamos correlação 

entre as variáveis, classes sociais, níveis de renda, dos distintos grupos sócio-econômicos 
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As incidências e/ou preferências dos estudantes sinalizam a preocupação com o 

exercício da profissão para a qual estão estudando, apostando na formação técnico-

profissional, e na valorização profissional e pessoal. As respostas podem ser consideradas 

verossímeis no atual cenário e espectro de desemprego estrutural que aponta os jovens em 

desvantagem para obter um emprego em relação aos demais grupos e faixas etárias. Com 

efeito, registra-se um percentual de 45% dos jovens em busca de trabalho. 

Nossa preocupação torna-se recorrente ao inquirir o papel e missão da universidade, 

isto é, se esta forma para a vida ou para o mercado? A resposta a esta questão é crucial e 

reveladora da filosofia e determina valores e crenças de alunos e professores e, acima de 

tudo, ideais de vida a serem seguidos. Responde à valorização que os mesmos fazem da 

universidade e das carreiras escolhidas, apontando para valores antropocêntricos, 

humanistas e transcendentes, sobre as dimensões materiais e da formação 

profissionalizante. 

O estudo contribuiu enfim para desvelar e desmistificar a concepção de êxito na vida 

e do poder da educação e dos diplomas como meios e garantia de êxito na vida. 

Talvez ninguém como Bernstein (1996) previu e caracterizou as transformações 

pelas quais iríamos passar, desmistificando o poder da educação de produzir oportunidades 

iguais. A mobilidade através da educação é, segundo este autor mais ideológico (no sentido 

de escamotear a realidade) que real em seus efeitos, especialmente para os grupos e classes 

menos afortunadas. 

Re-configurar o projeto político pedagógico e a filosofia educativa da universidade 

(URI/UFSM), constitui-se tarefa iniludível e inadiável para a Universidade em vista de 

lograr uma formação mais de acordo com as expectativas e aspirações dos estudantes e esta 

é uma tarefa a ser construída e uma meta a ser perseguida por todos os envolvidos com o 

projeto de formação das novas gerações  para um mundo e um futuro de perplexidades e 

incertezas, mas também, escudados na convicção de que, uma outra educação é possível 

em vista de um mundo em que tenha lugar para todos e não somente para alguns 

afortunados. 
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Impõe-se, enfim, propugnar por um mundo de mais justiça balizado por princípios e 

valores ético-morais e isso, de forma irrefutável passa por um novo projeto, filosofia  e 

compromisso social e educativo de formação para a cidadania e a solidariedade, para  

muito além dos estreitos limites do mercado que tende a reduzir a tudo e a todos aos 

ditames pragmáticos da fama e do sucesso, olvidando a dimensão transcendente e 

teleológica do ser humano, cuja aspiração maior é a eudaimonía, a felicidade preconizada 

já por Aristóteles, trezentos anos antes de nossa era.  

O que é êxito na vida? A universidade ainda constitui caminho seguro para lograr 

êxito na vida? Por que os estudantes continuam indo para a universidade? Que ideal de 

êxito tem em mente concretizar com os estudos que realizam? Existe receita para a 

felicidade, para o êxito na vida?  

Estas são as questões básicas que subjazem a toda a argumentação desta tese e para 

cuja compreensão, empenhamos nosso esforço. Este tem sido nosso enigma e que de 

alguma forma, penso, continua a desafiar a humanidade até os dias de hoje, em busca de 

respostas mais convincentes. Daí a atualidade do enigma posto pelo Oráculo de Delphos, 

“decifra-me ou devoro-te”. 

Com efeito, como lograr êxito na vida na sociedade hiper-capitalista de hoje, em que 

o mercado tem feito mais do que avaliar as coisas, tem definido o valor da própria pessoa? 

Como lograr êxito na vida, sem abdicar de nossas mais puras e íntimas aspirações de 

felicidade num contexto de individualismo e de “hiper-competição” assinalada por 

(Lipovetsky, 1994)? As questões continuam em aberto requerendo novas e aprofundadas 

pesquisas para dar conta de uma temática tão ampla quanta complexa, mas do maior 

interesse e atualidade, na medida em que questiona e põe em questão o próprio modo de 

ser, a cosmovisão do homem contemporâneo. 

Com efeito, como temos registrado ao longo do texto, algumas hipóteses não se 

confirmaram através de nossa análise, tais como, correlação entre: classe social, nível de 

renda, valores e auto-estima com escolha de carreira acadêmica e aspiração de êxito na 

vida.  
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A discussão não está encerrada, precisamos, com disse Morin (2000), precisamos de 

um novo começo, novas pesquisas em que a Universidade terá um papel imprescindível. 

Se a universidade, por si só não muda o mundo, tampouco, o mundo mudará sem a 

universidade. Não é fácil determinar com precisão os motivos que movem o indivíduo a 

tomar decisões, fazer escolhas. São muitos os fatores intervenientes que se entrelaçam 

numa amálgama sofrendo a influência e os condicionamentos do entorno social, e os 

fatores de foro íntimo, psicológico. 

O homem é  ao mesmo tempo produtor e produto, cria e sofre as influências de seu 

produto. É “internalização e exteriorização” (Luckmann e Peter Berger 1992). O homem, 

contudo, não pode renunciar a utopia de uma vida feliz, idéia que se traduz por “êxito na 

vida”. Finalizo essas considerações e modestas proposições, citando o educador brasileiro 

Carlos Brandão sobre a importância e o sentido da utopia na vida: “A utopia não é o 

irrealizável, ela é apenas o ainda não-realizado” (Carlos Rodrigues Brandão, 2003).  
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ANEXO IV: Questionários  

Questionário 1:  
 

ACADÊMICOS 
 

ÊXITO EN LA VIDA 
 
 

Acadêmico: 
 
Este questionário que lhe enviamos faz parte de uma investigação, Tese de Doutoramento 
em Educação, Universidade de Santiago de Compostela/Espanha. Tudo que se pergunta é 
estritamente necessário para o objetivo deste estudo. Por esta razão, solicitamos que não 
deixe nenhuma pergunta sem resposta. 
Como em todo questionário, neste se garante o mais absoluto anonimato e sigilo: ninguém 
poderá conhecer suas opiniões pessoais. Por isso, pedimos que expresse com total 
franqueza seus juízos em cada caso. 
Assinale com um X as respostas com as quais você está mais de acordo. 
Obrigado pela sua colaboração. 
 
 
01. Curso 
_________________________________________________________________ 
(   ) 1. URI 
(   ) 2. UFSM 
 
02. Ano Curricular que estás cursando 
(   ) 1. Primeiro ano 
(   ) 2. Último ano 
 
03. Residência atual 
(   ) 1. Meio urbano / centro / bairro residencial  
(   ) 2. Meio urbano / periferia 
(   ) 3. Meio rural 
 
04. Sexo 
(   ) 1. Masculino 
(   ) 2. Feminino 
 
05.. Estado civil  
(   ) 1. Solteiro(a)  
(   ) 2. Casado( a )  
(  ) 3. Outro, qual __________________________________________________________ 
 
06. Religião: , és  praticante?  
(   ) 1. Sim 
(   ) 2. Não 
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07. Escolaridade do pai 
(   ) 1. Primário 
(   ) 2. 1º Grau completo 
(   ) 3. 2º Grau completo  
(   ) 4. Superior completo  
(   ) 5. Pós - Graduação 
 
08. Especifique a profissão do teu 
pai.___________________________________________ 
 
 
09. Escolaridade da mãe 
(   ) 1. Primário 
(   ) 2. 1º Grau completo  
(   ) 3. 2º Grau completo  
(   ) 4. Superior completo  
(   ) 5. Pós - Graduação 
 
10. Especifique a profissão de tua mãe 
__________________________________________ 
 
11. Renda familiar do casal  
(   ) 1. Até 1 salário mínimo 
(   ) 2. De 1 a 2 salários mínimos 
(   ) 3. De 2 a 5 salários mínimos 
(   ) 4. De 5 a 10 salários mínimos 
(   ) 5. Mais de 10 salários mínimos 
 
12. Aluno: seu Curso de 2º Grau realizado foi: 
(   )  1.. Preparação para o Trabalho / Formação Geral 
(   )  2. Curso Técnico ou Auxiliar  
(   )  3. Habilitação Magistério  
(   )  4. Supletivo de 2º Grau  
(  ) 5. Outro curso, qual 
______________________________________________________ 
 
13. Concluiu 2º Grau /  Ensino Médio 
(   ) 1. Escola Pública 
(   ) 2. Escola Particular 
 
14 . Em que turno freqüentou o 2º Grau /  Ensino Médio 
(   ) 1. Diurno 
(   ) 2. Noturno 
 
15. Como você mora, durante o curso universitário 
(   ) 1. Com a família  
(   ) 2. Com parentes  
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(   ) 3. Em pensão ou república 
(   ) 4. Em casa ou apartamento alugado 
(   ) 5. Em casa ou apartamento próprio 
 
16. Exerce atividade remunerada ?  
(   ) 1. Sim  
(   ) 2. Não  
 
17. Se dedica unicamente  aos estudos? 
(   ) Sim  
(   ) não  
   
18 Para quem exerce atividade remunerada . Assinale sua renda em salários mínimos  
(   ) 1 Até um salário mínimo .  
(   ) 2. De 1 a 2 salários mínimos 
(   ) 3. De 2 a 5 salários mínimos 
(   ) 4. De 5 a 10 salários mínimos 
(   ) 5. Mais de 10 salários mínimos 
 
19. Se trabalhas , especifique a profissão que exerces. _____________________________ 
 
20. Tem automóvel para uso pessoal? 
(   ) 1. Sim 
(   ) 2. Não 
 
21. . Poderia assinalar a que classe social você acha/crê que pertence 
(   ) 1. Alta  
(   ) 2. Média alta  
(   ) 3. Média  
(   ) 4. Média baixa  
(   ) 5. Baixa  
 
22 Po que escolheste este curso? Assinale  para cada item  a opção  mais precisa. Tenha 
em conta que: (Muito em desacordo =1 - Em desacordo =2 - Indiferente =3 - De acordo 
=4  Muito  de acordo = 5) 
1. É um curso fácil      1 2 3 4 5 
2. Sempre gostei      1 2 3 4 5 
3. É uma profissão social e economicamente  
mais valorizada      1 2 3 4 5 
4. Porque considero que pode satisfazer 
meus valores pessoais     1 2 3 4 5 
5. A competição pelas vagas é menor    1 2 3 4 5 
6. Prestígio social e econômico da profissão   1 2 3 4 5 
7. É a única que me é acessível     1 2 3 4 5 
8. É mais adequada às minhas  aptidões e interesses 1 2 3 4 5 
 
23. Indique em cada um dos itens de que forma influíram na tua escolha as distintas 
pessoas ou coletivos. Assinale para cada item a opção  mais precisa. Tenha em conta que: 
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(Muito em desacordo =1 - Em desacordo =2 - Indiferente =3 - De acordo =4  Muito  de 
acordo = 5) 
1. Minha família       1 2 3 4 5 
2. Amigos e amigas      1 2 3 4 5 
3. Professores      1 1 3 4 5 
4. Orientação Educacional      1 2 3 4 5 
5. Profissionais da área     1 2 3 4 5 
 
24. As minhas expectativas sobre o meu futuro em relação a carreira / curso são: Lembre–
se, responda a todas as possibilidades que se apresentam. : (Muito em desacordo =1 - Em 
desacordo =2 - Indiferente =3 - De acordo =4  Muito  de acordo = 5) 
1. Exercer a profissão para a qual estou estudando  1 2 3 4 5 
2. Mais facilidade para obter emprego estável  1 2 3 4 5 
3. Obter a formação técnica – profissionalizante  
específica nos estudos realizados.   1 2 3 4 5 
4. Que o curso universitário sirva de  meio  
de ascensão social e profissional    1 2 3 4 5 
 
25. O curso está atendendo sua expectativa no sentido de alcançar êxito na vida ? 
Responda com frases curtas. 
(   ) 1. Sim, por que? ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(   ) 2. Não, por que? ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
26. Se a URI ou a UFSM  oferecessem outros cursos você escolheria: 
(   ) 1. O mesmo curso 
(   ) 2. Outro curso. Por quê ? _________________________________________________ 
 
27. Procure especificar a “filosofia” que buscas na vida a partir dos estudos que cursas 
definindo-se por uma das seguintes alternativas: 
(   ) 1. Para mim, a universidade é um meio para obter  êxito na vida, isto é, ser feliz 
autorealizando – me a nível pessoal, sem maiores ambições econômicas. 
(   ) 2. Para mim a universidade é um meio para obter êxito na vida, triunfando, isto é, 
tendo sucesso  profissional e econômico , alcançando o status social mais alto possível. 
 
28. Que crês ser mais importante para encontrar um bom emprego Enumere as três 
alternativas mais importantes, sendo a 1 a mais importante e a três a menos importante. 
(   ) 1. Inteligência 
(   ) 2. Esforço e disciplina 
(   ) 3. Boa aparência física 
(   ) 4. Boas notas escolares 
(   ) 5. Pertencer a uma família influente 
(   ) 6. Sorte  
(   ) 7. Competência 
(   ) 8. Relações pessoais 
(   ) 9. Outros aspectos ou fatores, quais _________________________________________ 
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29. Como pretendes alcançar êxito na vida mediante o exercício da profissão. Eleja a 
consideração/ motivo mais relevante  na tua opinião. Assinale somente uma alternativa: 
(   ) 1. Trabalhar sobretudo  de forma hábil  para poder situar – me  no mundo laboral 
(   ) 2. Trabalhar de forma tenaz e perseverante para assegurar – me um futuro promissor  
(   ) 3. Trabalhar de forma que me permita ganhar o máximo de dinheiro com meu esforço 
pessoal. 
(   ) 4. Trabalhar com normalidade e regularidade, cumprindo adequadamente com meu 
dever e com isto triunfar social e economicamente, não me importando recorrer a métodos 
não lícitos ou éticos. 
 
30. Na atua opinião, quais são os aspectos que caracterizam / identificam ter “êxito na 
vida”. Isto é, o  que é para ti ter o ideal de” êxito na vida”? Escreva com frases curtas: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
31. Na tua opinião a universidade cumpre sua função  relativa à obtenção de êxito na 
vida,  entendido como projeto ideal de vida, dos acadêmicos? Assinale somente uma 
alternativa: 
(   ) 1. Plenamente satisfatória    
(   ) 2 Muito satisfatória 
(   ) 3 Satisfatória  
(   ) 4. Insatisfatória 
(   ) 5. Indiferente 
 
32. Tal como  tens entendido a filosofia do “ êxito na vida “,  crês  que no momento 
presente tens conseguido esse êxito? 
(   ) 1. Sim. Por quê ? 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(   ) 2. Não. Por quê ? _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
33. Quais são os três problemas mais importantes que te afligem e preocupam atualmente? 
Responda com frases curtas  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
34. O que mais te preocupa quando pensas no futuro Enumere as três alternativas mais 
importantes. Sendo a 1ª  mais importante e a 3ª  menos importantes. 
(   ) 1. Encontrar trabalho 
(   ) 2. Satisfação pessoal 
(   ) 3. Não poder trabalhar naquilo que tens estudado 
(   ) 4. Não poder fazer aquilo que gostas 
(   ) 5. Fracassar na vida 
(   ) 6. Sair da Universidade sem estar preparado para o mundo laboral 
(   ) 7. Incerteza sobre o futuro, não saber o que fazer 
(   ) 8. A perda de valores da sociedade 
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(   ) 9. A desigualdade social 
(   ) 10. Falta de solidariedade 
 
35. Como vês o futuro 
(   ) 1. Com confiança 
(   ) 2. Com desesperança 
 
36. Há quem pensa que hoje abrir caminhos na vida, ter êxito, é mais difícil do que nunca 
para os jovens. Outros, ao contrário, pensam que as coisas sempre tem sido difíceis e que 
agora não são mais que em outras épocas. Com qual destas idéias estás mais de acordo? 
(   ) 1. Agora é mais difícil 
(   ) 2. Igual como sempre 
  
37. MOTIVO DEL LOGRO  -  Assinale para cada pergunta  o grau de acordo ou 
desacordo com cada uma das frases, tendo em conta que: 
Totalmente em desacordo ------1 
Algo em desacordo ---------------2 
Indiferente --------------------------3 
Um pouco de acordo ------------4 
Totalmente  de acordo-----------5 
  
1. Sou do tipo de pessoa que passa sua vida fixando 
objetivos difíceis para tentar alcançá-los   1 2 3 4 5 
2. Somente sou capaz de descansar após Ter concluído  
totalmente um trabalho      1 2 3 4 5 
3. Não paro de trabalhar em tudo aquilo que começo  
até que me sinto satisfeito com o resultado   1 2 3 4 5 
4. Sou do tipo que se sentem satisfeitos trabalhando 1 2 3 4 5 
 
38 – AUTOESTIMA  - As perguntas a seguir tem a ver com o modo como    tu te vês  a ti 
mesmo  Assinale para cada pergunta o grau de acordo ou desacordo com cada uma das 
frases. (  conforme item anterior ) 
1. Creio que sou uma pessoa  digna de estima, 
ao menos na mesma medida das demais   1 2 3 4 5 
2. Tenho tendência a sentir que sou um fracassado  1 2 3 4 5 
3. Creio que tenho muitas qualidades boas    1 2 3 4 5 
4. Sou capaz de fazer as coisas tão bem como a maioria  
das pessoas      1 2 3 4 5 
5. Creio que não tenho muitos motivos para orgulhar–me 1 2 3 4 5 
6. Tenho uma atitude positiva comigo mesmo   1 2 3 4 5 
7. Ao todo , estou satisfeito comigo mesmo   1 2 3 4 5 
8. Desejaria Ter mais respeito comigo mesmo  1 2 3 4 5 
9. Às vezes me sinto realmente um inútil    1 2 3 4 5 
10. Às vezes penso que não sou grande coisa  1 2 3 4 5 
 
39. Somente para alunos do primeiro ano. Em que medida consideras que o curso que 
escolheste pode contribuir ou não na obtenção do êxito na vida. Escreva com frases curtas 
as considerações que  estimas ou julgas serem mais importantes: 
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1._______________________________________________________________________
_ 
2._______________________________________________________________________
_ 
3._______________________________________________________________________
_ 
 
40.. Somente para alunos formandos. ( alunos do último ano ) . Escreva com frases curtas 
em que medida os ensinamentos universitários tem contribuído ou não na obtenção do 
“êxito na vida “ que te havias proposto conseguir através dos estudos realizados. 
1._______________________________________________________________________
_ 
2._______________________________________________________________________
_ 
3._______________________________________________________________________
_ 
 
41. Escala de Valores (Rokeach ) 
 

Apresentamo-lhe uma serie de palavras e frases que representam metas 
distintas que alguém pode aspirar na vida. Pedimos que qualifique cada uma delas em uma 
escala de 1 a 10, segunda a importância, o valor que você concede as mesmas. Leve em 
conta que: 

 
Uma pontuação baixa (por exemplo, de 1 a 2) significa que não lhes dá 

nenhuma importância. 
Uma pontuação alta (por exemplo de 9 a 10) significa que é algo muito 

importante para você 
 

LEMBRE-SE QUE PODE HAVER VÁRIAS PALAVRAS OU FRASES COM A 

MESMA PONTUAÇÃO E QUE ESTA PODE POSSUIR QUALQUER NÚMERO DE 1 

A 10 

 
 Qualificação  Qualificação 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valores Finais            Valores / Instrumentais:           
Amizade           Respeito e admiração dos 

irmãos 
          

Amor           Vida cômoda e 
confortável 

          

Harmonia interna           Vida excitante e ativa           
Democracia           Ser ambicioso           
Direitos humanos           Ser alegre           
Dinheiro e bens materiais           Ser capaz e competente           
Educação            Ser carinhoso e afetivo           
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Emprego / trabalho           Ser controlado           
Família           Ser educado e cortês           
Igualdade social           Ser honesto e sincero           
Lei e ordem           Ser imaginativo e criativo           
Liberdade           Ser independente           
Mundo e paz           Ser inteligente           
Natureza e meio ambiente            Ser liberal e 

compreensivo 
          

Ócio/ viagens           Ser honesto           
Patriotismo / Nascimento           Ser lógico           
Progresso cientifico           Ser obediente           
Religião           Ser responsável           
Saúde           Ser solidário           
Sexualidade           Ser trabalhador           
Solidariedad           Ser corajoso           

 
Questionário 2: 

 
PROFESSORES 

 
 

Estimado Professor: 
 
Este questionário que lhe enviamos faz parte de uma investigação, Tese de doutoramento 
em Educação, Universidade de Santiago de Compostela/Espanha. Tudo que se pergunta é 
estritamente necessário para o objetivo deste estudo. Por esta razão, solicitamos que não 
deixe nenhuma pergunta sem resposta. 
Como em todo questionário, neste se garante o mais absoluto anonimato e sigilo: ninguém 
poderá conhecer suas opiniões pessoais. Por isso, pedimos que expresse com total 
franqueza seus juízos em cada caso. 
Assinale com um X as respostas com as quais você está mais de acordo. 
Obrigado pela sua colaboração. 
 
 
 
01. Universidade  
(   ) 1. URI 
(   ) 2. UFSM 
 
02. Residência atual: 
(   ) 1. Meio urbano / centro / bairro residencial 
(   ) 2. Meio urbano / periferia 
(   ) 3. Meio rural 
 
03. Sexo: 
(   ) 1. Masculino 
(   ) 2. Feminino 
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03. Estado civil  
(   ) 1. Solteiro(a)  
(   ) 2. Casado( a )  
(   ) 3. Outro, qual 
____________________________________________________________ 
 
04. Religião: és  praticante? 
(   ) 1. Sim. 
(   ) 2. Não 
 
05. Regime de trabalho: 
(   ) 1. Até 10 horas 
(   ) 2. De 11 a 20 horas 
(   ) 3. De 21 a 30 horas 
(   ) 4. De 31 a 40 horas 
(   ) 5. Mais de 40 horas 
 
06. Titulação: 
(   ) 1. Graduação 
(   ) 2. Especialização 
(   ) 3. Mestrado 
(   ) 4. Doutorado 
(   ) 5. Pós - Doutorado 
 
07. Há quanto tempo trabalha como professor: 
(   ) 1. Menos de 2 anos 
(   ) 2. Entre 2 e 5 anos 
(   ) 3. Entre 6 e 10 anos 
(   ) 4. Entre 11 e 20 anos 
(   ) 5. Mais de 20 anos 
 
8. Salário: 
(   ) 1. Até 5 salários mínimos 
(   ) 2. De 5 a 10 salários mínimos 
(   ) 3. De 10 a 15 salários mínimos 
(   ) 4. De 15 a 20 salários mínimos 
(   ) 5. Mais de 20 salários mínimos 
 
09. Na tua opinião, o que é mais importante para encontrar um bom emprego. Enumere as 
três alternativas mais importantes, sendo a 1 a mais importante e a 3 a menos  
(   )  1  .Inteligência 
(   )  2.  Esforço e disciplina  
(   )  3. Boa aparência física  
(   ) 4.  Boas notas escolares 
(   )  5.  Pertencer a uma família influente 
(   )  6. Sorte  
(   )  7. Competência profissional 
(   )  8. Relações pessoais 
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(   )  9. Outros aspectos/ fatores, quais? ________________________, 
__________________ 
__________________, _________________________, 
______________________________ 
 
 
10. Na sua opinião, qual é o papel do professor universitário na formação das novas 
gerações? Enumere as 3 alternativas mais importantes, sendo a 1 a mais importante e a 3 a 
menos importante. 
(   ) 1. Transmitir conhecimentos  
(   ) 2. Desenvolver hábitos de estudo e de aprendizado  
(   ) 3. Desenvolver o espírito crítico dos alunos 
(   ) 4. Ajudar o universitário a integrar – se positivamente na sociedade 
(   ) 5. Capacitar os alunos técnica e profissionalmente 
(   ) 6. Colaborar na formação ética e da cidadania 
(   ) 7. Outras dimensões: quais ( escreva  em frases curtas ) 
___________________________, _________________________________, 
_________________________________________ 
 
 
 
11. Na sua opinião, quais são as expectativas dos alunos com relação à Universidade?  
Assinale para cada item  a opção mais precisa. Tenha em conta que  
Muito negativamente = 1 Bastante negativamente = 2 Indiferente = 3 Bastante 
positivamente = 4 Muito positivamente = 5  
(   ) 1. Obter sólida formação geral                                 1 2 3 4 5  
(   ) 2. Formação técnica – profissional   1 2 3 4 5  
(   ) 3. Mais facilidade para obter emprego   1 2 3 4 5  
(   ) 4. Que o curso universitário sirva de meio   
 de ascensão social e profissional    1 2 3 4 5  
(   ) 5. Exercer a profissão para a qual estão estudando     1 2 3 4 5  
 
 
12. Quais são na sua opinião, os principais problemas e preocupações dos universitários 
atualmente? Enumere as 5 alternativas mais importantes, sendo a 1 a mais importante e a 5 
a menos importante. 
(   ) 1. A crise de valores 
(   ) 2. O consumismo 
(   ) 3. A falta de perspectivas de trabalho 
(   ) 4. As drogas, álcool, fumo 
(   ) 5. A falta de respeito à autoridade 
(   ) 6. A imoralidade ou permissividade 
(   ) 7. A sexualidade 
(   ) 8. Desorientação existencial 
(   ) 9. Falta de motivação e interesse pelos  estudos  
(   ) 9.Outros ,quais:  Responda com frases curtas ________________________________, 
____________________, __________________________, 
__________________________ 
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13. Quais são os três problemas ou preocupações mais importantes que te afligem 
atualmente . Escreva com frases curtas 
1. 
_________________________________________________________________________ 
2. 
_________________________________________________________________________ 
3. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
14. Na tua opinião, quais são os aspectos que caracterizam/identificam ter “êxito na vida”, 
para os estudantes . 
1- 
_________________________________________________________________________ 
2- 
_________________________________________________________________________ 
3- 
_________________________________________________________________________ 
4- 
_________________________________________________________________________ 
5- 
_________________________________________________________________________ 
 
 
15.  Na tua opinião quais são as principais funções ou a missão da universidade. Responda 
com frases curtas . 
1. 
_________________________________________________________________________ 
2. 
_________________________________________________________________________ 
3. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
16. O que é para ti ter êxito na vida ?  Responda com frases curtas . 
1. 
_________________________________________________________________________ 
2. 
_________________________________________________________________________ 
3. 
_________________________________________________________________________ 





ANEXO V: Lista de Abreviaturas 

ANFOPE > Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 
ANPED   > Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação 
BID         > Banco Interamericano de Desenvolvimento 
BM     > Banco Mundial 
CEPAL    > Comissão Econômica para a América Latina 
CNE        > Conselho Nacional de Educação 
CONED  > Conferência Nacional de Educação 
DIESE      > Departamento Intersindical de estatística e Estudos Socioeconômicos 
ENEM     > Exame Nacional do Ensino Médio 
FEE      > Fundação de Economia e Estatística 
FMI        > Fundo Monetário Internacional 
FORGrad  >Fórum de Pró-Reitores de Graduação 
FGV          > Fundação Getúlio Vargas 
IBGE         > Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IDH       > Índice de Desenvolvimento Humano 
IDESE       > Índice de Desenvolvimento Socioeconômico 
IES       > Instituição de Ensino Superior 
INEP       > Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
LDB       > Lei de Diretrizes e Bases da Educação  
MEC       > Ministério de Educação e do Desporto 
OCDE      > Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
OIT       > Organização Internacional do trabalho 
ONGs       >Organizações Não-Governamentais 
PEA      > População Economicamente Ativa 
PED     > Pesquisa de Emprego e Desemprego 
PNAD      > Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar 
PNUD      > Pesquisa Nacional Unidade Domiciliar  
SPSS     > Sciences Program Statistics 
UFSM      > Universidade Federal de Santa Maria 
UNESCO  > Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
URI       > Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
USC       > Universidade de Santiago de Compostela 
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