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RESUMO 
 

O estudo pretende debater a idéia de sujeito a partir do cruzamento das idéias de autonomia, 

autoria e autor-cidadão como eixo teórico para, a partir da abordagem multirreferencial, 

indagar sobre de que maneiras é possível contribuir para a formação de sujeitos autônomos 

considerando a prática em uma universidade privada confessional. O sujeito aqui é 

apresentado não na perspectiva de um corpo biológico e físico, mas como projeto, 

considerando a historicidade, sociabilidade e, também, a questão da psique do ser humano. O 

objetivo do trabalho é analisar a formação do sujeito tendo em vista a proposta pedagógica da 

UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO. Esta opção justifica-se essencialmente 

pelo fato da escola apresentar uma proposta educacional diferenciada, que visa a formação 

cidadã. Os conceitos de instituição e autonomia são de extrema relevância para analisar –  no 

contexto da pesquisa proposta –   as representações e as práticas legítimas, bem como a 

necessidade de ressignificação da idéia de cidadania, diante das exigências da vida 

contemporânea. Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório. Quanto 

aos procedimentos metodológicos foi realizada a observação participante e com a aplicação 

de um roteiro qualificado buscou-se “ouvir” alunos da comunidade acadêmica. Foi possível 

perceber claramente as intenções ligadas à confessionalidade retratadas no Projeto 

Pedagógico da UMESP. Quanto às intenções dos alunos, observou-se a preocupação com a 

formação profissional.  Tendo em vista nosso entendimento a respeito do exercício da 

cidadania a partir da autonomia do sujeito, estendemos nosso olhar para todos os atores 

sociais envolvidos. Observamos que é possível realizar um trabalho em direção ao autor-

cidadão porque o aluno, em geral, está aberto a transformar-se. A questão é relacional. Tem a 

ver de fato com a maneira como o ensino acontece. Professores e alunos devem encontrar-se 

como sujeitos em permanente construção, implicados. A educação pode desenvolver pessoas 

críticas e autônomas, sujeitos autores de suas próprias vidas atuando de acordo com seus 

desejos e conscientes de suas reais necessidades e responsabilidades.  

 

Palavras-chave: autonomia, autor-cidadão, cidadania, instituição, multirreferencialidade, 

sujeito. 
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ABSTRACT 
 

The study intends to discuss the concept of subject from the intersection of the ideas of 

autonomy, authorship and author-citizen as theoretical axis in order to investigate, through a 

multireferential approach, in what ways you can contribute to the formation of autonomous 

subjects considering the practice in a private confessional university. The subject, here, is not 

presented in the perspective of biological and physical body, but as a project, considered 

under historicity, sociability and, also, the human psyche. The purpose of this study is to 

analyze the subject´s formation in view of the educational proposal of UMESP – METHODIST 

UNIVERSITY OF SAO PAULO. This option is justified mainly because the institution offers a 

differentiated educational proposal aimed at developing citizens. The concepts of institution 

and autonomy are very important to analyze – in the context of this study – the 

representations and the legitimate practices, as well the necessity of re-signification of the 

idea of citizenship, given the demands of contemporary life. Therefore, this is a qualitative 

exploratory research. The methodological procedures include participant observation and the 

application of a qualified route aiming to “hearing” students of the academic community. It 

was possible to clearly understand the intentions linked to confessionality portrayed in the 

UMESP Educational Project. Regarding the students intentions, there was concern about their 

professional formation. As per our understanding about the exercise of citizenship from the 

autonomy of the subject, we extended the observation to all the social actors involved. We 

noticed that it is possible to work towards the author-citizen because the student, in general, is 

opened to transforming himself. Relationship is the point. In fact it relates to how education 

happens. Teachers and students must find themselves as subjects in permanent construction, 

involved. Education can develop critical and independent people, subjects as authors of their 

own lives acting in accordance to their wishes and aware of their real needs and 

responsibilities. 

 

Key words: autonomy, author-citizen, citizenship, institution, multireferentiality, subject. 
 
 
 



LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 1 Informações relativas aos aspectos socioeconômicos-culturais.........   62 

Tabela 2 Respostas da primeira questão...........................................................   64 

Tabela 3 Respostas da segunda questão............................................................   66 

Tabela 4 Respostas da terceira questão.............................................................   68 

Tabela 5 Respostas da quarta questão...............................................................   70 

Tabela 6 Respostas da quinta questão...............................................................   72 

Tabela 7 Respostas da sexta questão.................................................................   74 

Tabela 8 Respostas da sétima questão..............................................................   77 

Tabela 9 Respostas da oitava questão...............................................................   79 

Tabela 10 Respostas da nona questão.................................................................   81 

Tabela 11 Respostas da décima questão.............................................................   83 

Tabela 12 Tema 1 – O momento do aluno diante das significações 

imaginárias sociais............................................................................. 

   

  85 

Tabela 13 Tema 1 – O momento do aluno diante das inter-relações, do grupo 

e da organização em direção a alteração............................................ 
   

  87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 
 
 

INTRODUÇÃO............................................................................................................ 11 

CAPITULO I   

A INSTITUIÇÃO E O SUJEITO: UM OLHAR PLURAL........................................... 18 

1.1. O Momento de Formação da Pesquisadora...................................................... 18 

1.1.1. O jornal de pesquisa......................................................................................... 20 

1.1.2. A teoria dos momentos..................................................................................... 23 

1.1.3. A abordagem multirreferencial......................................................................... 26 

1.1.4. O sujeito implicado........................................................................................... 29 

1.2. Instituição, Imaginário Radical e Autonomia................................................... 33 

1.2.1. O autor-cidadão................................................................................................ 37 

   

CAPITULO II  

A EDUCAÇÃO E O SUJEITO ENQUANTO PROJETO............................................. 43 

2.1. A Educação e a Sociedade Instituída................................................................ 43 

2.2. A Universidade Metodista de São Paulo.......................................................... 46 

2.2.1. O processo de transformação em universidade................................................ 48 

2.2.2. O projeto político pedagógico da UMESP....................................................... 50 

2.2.3. Pensar o futuro pedagógico ............................................................................. 51 

2.3. Análise da Complexidade do Cotidiano Universitário..................................... 52 

2.4. Relatório de Pesquisa....................................................................................... 60 

2.4.1. Considerações sobre os temas e questões........................................................ 85 

2.5 As Perspectivas de uma Educação em Direção ao Autor-cidadão................... 92 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................... 95 

   

REFERÊNCIAS............................................................................................................ 98 

  

ANEXOS........................................................................................................................ 101 

 

 



   11

INTRODUÇÃO 
 

A proposta deste estudo é investigar a formação do sujeito no âmbito do ensino superior 

privado. O interesse por essa investigação está relacionado à vivência da pesquisadora 

atuando há mais de vinte anos como assistente de direção e, mais recentemente, como docente 

na Universidade Metodista de São Paulo – UMESP. Ele surgiu principalmente pela observação 

de duas situações que se apresentam fortemente dentro do espaço universitário: a primeira, 

trata-se do modo como a universidade concebe sua proposta educacional; a segunda, tem a ver 

com os interesses e expectativas dos alunos, aspectos estes verificados pelo contato com os 

mesmos e nas anotações pessoais da autora. 

De acordo com o Projeto Pedagógico da UMESP (2002, p.21),  

 

A práxis pedagógica vivenciada por uma comunidade como a da UMESP,    
tem como meta a oposição às desigualdades sociais, buscando ser 
instrumento de renovação ao comprometer-se com valores cristãos e 
humanistas, vinculando esta práxis a um enfoque ético-político 
conscientizador. 

 
Desta forma, pode-se deduzir que uma das responsabilidades desta universidade é 

contribuir efetivamente para a formação de pessoas que reflitam sobre suas experiências 

individuais como possibilidade de autoconhecimento, como forma de construção de sentido, 

adquirindo consciência cidadã para atuarem na sociedade.  

Porém, em uma sociedade como a brasileira, marcada pela desigualdade, as pessoas em 

geral, ingressam nas universidades com a preocupação de conseguir um lugar melhor no 

mercado de trabalho, visando como resultado apenas a formação profissional. Essas pessoas, 

na maioria jovens, já vêm para o cotidiano escolar carregadas de informações, profundamente 

marcadas pela ideologia capitalista, não reconhecendo o desenvolvimento de aptidões como 

condição existencial e, muito menos, a importância de seu papel social como cidadãs. 

A instituição escolar também encontra-se inserida nessa estrutura social, cujo modelo 

didático-pedagógico de reprodução foi interiorizado pelos educadores ao longo dos anos e 

hoje, mesmo com as novas tecnologias e as novas correntes de pensamento, não se trata de 

algo fácil mudar as práticas escolares no cotidiano. Problemas como a falta de 

autoconhecimento e de engajamento político para iniciar e conduzir novas propostas, e a 

função mercadológica atribuída à escola são questões que estão diretamente relacionadas à 

ascensão do capitalismo, à produção de bens de consumo em larga escala e a negação de tudo 

que é sensível, subtendido.  
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As mudanças culturais e estruturais ocorridas na sociedade afetaram de tal forma o 

homem que nos dias de hoje ele vive totalmente distanciado das suas reais necessidades. 

Diante de tantas pressões sociais não sobra tempo, não há espaço para o homem refletir sobre 

seus momentos na tentativa de entender a si mesmo. Refiro-me ao “momento” como propõe 

Remi Hess (2004, p.26), “[...] reflexões sobre o momento enquanto possibilidade de 

apreensão da singularidade do sujeito. Não se trata de instante ou situação. Trata-se de uma 

leitura clínica do vivido.” 

 Reflexão é uma palavra que vem do verbo reflectere, que significa voltar atrás. 

Conforme o dicionário Aurélio, ato de refletir-se, volta da consciência, do espírito, sobre si 

mesmo, para exame de seu próprio conteúdo. Acreditamos que em geral, as pessoas que 

buscam as universidades não estão preparadas para fazer reflexões no sentido da autonomia 

do sujeito, precisam ser estimuladas, isso pressupõe a necessidade de autoconhecimento por 

parte dos professores e demais agentes envolvidos. “Antes de tentar mudar os outros, é 

preciso mudar-se a si mesmo. Se nós não mudamos em nossas cabeças, nós não podemos 

pretender mudar a sociedade. É a mudança do macro e do micro” (HESS, 2004, p. 44).    

Não podemos esquecer que, de certa forma, fazemos parte da massa que está inserida na 

escola que, por sua vez, também está inserida na engrenagem perversa da sociedade 

capitalista. Entendemos que não é a escola que irá gerar transformações, mas sim o sujeito, e 

o ponto de partida é reconhecer a subjetividade como caminho para atingir o 

autoconhecimento, condição norteadora das ações humanas.  

Diante do exposto, nossos questionamentos se voltam para os problemas sociais e a 

dimensão subjetiva do sujeito. Com tais preocupações, e tendo em vista a complexidade do 

proposto, assumimos a postura teórica-epistemológica da abordagem  multirreferencial. 

A multirreferencialidade foi desenvolvida por Jacques Ardoino visando a melhor 

compreensão dos fenômenos sociais. A abordagem propõe um olhar mais humano 

especialmente sobre os fenômenos educativos, aceita a subjetividade e permite o diálogo com 

diferentes teorias – o que facilita a compreensão do “objeto” no campo da educação, o sujeito. 

Ela nos autoriza a andar por diversos caminhos, centrais e periféricos, e nesse ir e vir 

apresenta a possibilidade de olhar sob a ótica do outro, de ser ao mesmo tempo sujeito e 

objeto.  

A opção pela realização da pesquisa na UMESP justifica-se essencialmente pelo fato da 

escola apresentar uma proposta educacional diferenciada, que visa a formação cidadã. O 

projeto pedagógico da  UMESP que é o instrumento norteador dos projetos pedagógicos dos 
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cursos, apresenta dois níveis de propostas pedagógicas interdependentes: a que diz respeito 

aos propósitos da  UMESP (missão) e a específica de cada curso.  

 
Os propósitos da UMESP, no entanto, merecem credibilidade, já que se trata 
de uma universidade confessional que prima pela formação do cidadão 
comprometido com sua formação, como sujeito crítico e reflexivo, (grifo 
nosso) que ousa voar para se identificar com aqueles que lutam por um 
mundo melhor, calcado nos princípios de justiça e de equidade para todos. 
(UMESP, 2002, p.88). 

 
Para articular as questões existenciais dos sujeitos com os problemas das sociedades foi 

instituído, conforme Ato Administrativo UMESP Nº 94/99 de 20 de dezembro de 1999, o 

Núcleo de Disciplinas de Formação Geral (primeira denominação) hoje denominado Núcleo 

de Formação Cidadã que, como o próprio nome já diz, é um núcleo que visa garantir em todos 

os cursos de graduação, a presença de disciplinas com ênfase na formação de profissionais 

cidadãos. No projeto pedagógico o enfoque sobre o tema cidadania é o seguinte: 

 
A construção da cidadania envolve um processo ideológico que passa pela 
formação de uma consciência não apenas pessoal, mas social (coletiva) e de 
reconhecimento deste processo em termos tanto de direito quanto de deveres. 
É isto que a UMESP, enquanto instituição confessional preocupada com o 
bem-estar de todos, procura traduzir nas suas práticas e nas vivências de sala 
de aula com seus alunos e professores (UMESP, 2002, p.12). 

 

Buscando compreender inicialmente pela pesquisa documental, qual a relação que a 

universidade faz entre o conceito de sujeito crítico reflexivo com a palavra cidadania, 

(expressões que constam nos documentos oficiais) sendo esta última, utilizada habitualmente 

em diversos instrumentos de divulgação da IES - Instituição de Ensino Superior (site, 

outdoors, manuais, folders dos cursos, jornais, etc), observamos que a preocupação com a 

cidadania está intimamente ligada à confessionalidade.  

Na tentativa de elucidar o significado da palavra cidadania, buscamos a definição em 

um dicionário etimológico: “A cidadania do Latim, civitas, ‘cidade’, em Direito, é a condição 

da pessoa natural que, como membro de um Estado, encontra-se no gozo dos direitos que lhe 

permitem participar da vida política”.  

Levando em conta o entorno social da Universidade, apesar de defender idéias e 

tendências em função de sua história, como universidade privada ela precisa se manter diante 

das exigências do mercado e, neste sentido, utiliza estrategicamente a comunicação 

organizacional, interna e externa, como caminho para consolidar sua imagem. No entanto, 
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além desta dimensão organizacional há que se considerar uma outra institucional, que não 

aparece, mas que atua fortemente na realidade constituída.  

É preciso deixar claro que instituição aqui se apresenta como objeto virtual que só pode 

ser entendida por intermédio da organização. Conforme Ardoino, (2003, p.17) 

 
A instituição é imaterial. Jamais é diretamente apreensível. Só se pode 
apreendê-la por intermédio da materialidade da organização. Ainda assim, é 
necessário que um instrumental analítico apropriado permita reconhecê-la 
em sua especificidade, descolando-a da organização com a qual, de outra 
forma, ela se confundiria.  

 
A análise realizada chama a atenção para o fato que a comunicação da UMESP – 

destinada ao público externo – atua reciprocamente com os processos internos e com os 

processos mais amplos que estão ocorrendo em um determinado período.  

Fazendo uso de um olhar plural, é possível pensar que, no contexto da comunicação 

mercadológica da IES, a palavra cidadania faz parte das significações imaginárias sociais. 

Trata-se de um conceito da teoria de Cornélius Castoriadis que será utilizado para analisar no 

universo proposto as representações e as práticas legítimas. Antes de falar sobre ele, torna-se 

indispensável a compreensão da palavra imaginário. Na dimensão psicanalítica ela se 

apresenta como a capacidade de fazer surgir algo, sem usar imagens como referência, algo 

que surge sem levar em conta o audível e o visível, algo que aparece como significável.  

Na dimensão social histórica as significações imaginárias sociais fazem parte do 

“domínio pseudo-racional” dos sujeitos, ou seja, não absolutamente verdadeiro, os sujeitos 

agem automaticamente, suas ações não são refletidas. De acordo com Castoriadis, (1992, 

p.20) 

 

O capitalismo encarna uma significação imaginária social nova: a expansão 
ilimitada do “domínio racional”. Depois de um certo tempo essa significação 
penetra na totalidade da vida social (por exemplo, no Estado, nas forças 
armadas, na educação etc,) e tende a ser sua fonte de informação [...] O 
capitalismo torna-se assim um movimento perpétuo de auto-re-instituição da 
sociedade por assim dizer racional, mas essencialmente cega, por causa do 
uso irrestrito de meios (pseudo-) racionais tendo em vista um só fim 
(pseudo- racional).  

 
 Os homens agem e atribuem significados de acordo com a prescrição da estrutura 

capitalista, considerando normais situações ou coisas que apresentam aspectos desfavoráveis. 

Estes sujeitos, mesmo sem ter noção, garantem o movimento da sociedade instituída porque 

vivem no cotidiano sob a influência de modelos, regras de comportamento de uma realidade 

local que também é afetada pelos acontecimentos do mundo. 
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 A palavra cidadania utilizada fortemente pelos veículos de comunicação da IES, 

apresenta-se carregada de significados que estão internalizados nas pessoas que, 

possivelmente, tendem a valorizar ainda mais a organização em função disso.  

Diante do exposto, refletimos sobre a estrutura organizacional e as relações de poder, (o 

não dito institucional). Uma universidade se instaura de acordo com as diretrizes que constam 

no Projeto Político Pedagógico, essas diretrizes foram traçadas por alguma razão, seus 

aspectos subjetivos não aparecem registrados, mas visam garantir as noções previamente 

estabelecidas pela organização.  

É importante também refletir sobre a instituição e o que ela representa. A discussão 

sobre “representação” aqui desenvolvida baseia-se fundamentalmente na argumentação 

teórica elaborada por Lefevbre (apud PENIN, 1995), o sentido das representações é alcançado 

não só por seus próprios registros (pensamento, reflexão, discurso), mas também pelos fatos e 

práticas sociais dos sujeitos.  

Pensando que as ações (conscientes ou inconscientes) dos dirigentes, docentes e até 

mesmo do grupo de funcionários da universidade podem ou não ser condizentes com o 

projeto proposto, buscamos investigar não como se dá o processo, mas percorrer o caminho 

inverso, e perceber como os sujeitos se apropriam das questões instituídas. 

De acordo com Michel de Certeau, (1990, p.13) 

 
[...] é preciso interessar-se não pelos produtos culturais oferecidos no 
mercado de bens, mas pelas operações de seus usuários; é mister ocupar-se 
com as ‘maneiras diferentes de marcar socialmente o desvio operado num 
dado por uma prática’.   

  
 

Nossa proposta não é descrever a história ou a estrutura da organização, mas sim 

analisar na perspectiva multirreferencial, a formação do sujeito tendo em vista a proposta 

pedagógica da UMESP. Essa questão é complexa considerando que todos somos sujeitos em 

permanente construção. Observa-se que há na UMESP ações em direção ao sujeito, assim 

nosso estudo ocorre a partir da seguinte questão: de que maneiras é possível contribuir para a 

formação de sujeitos autônomos considerando a prática cotidiana?  

Inicialmente, o trabalho foi planejado da seguinte forma: uma pesquisa qualitativa de 

cunho exploratório fazendo uso da abordagem multirreferencial. Tendo em vista o 

envolvimento da pesquisadora com a IES há mais de dezesseis anos, realizamos, o que 

chamamos de observação participante. De acordo com Lapassade (2005, p. 69-75), 
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Trata-se de uma pesquisa caracterizada por um período de interações sociais 
intensas entre o pesquisador e os sujeitos [...] os dados coletados, ao longo 
dessa permanência junto das pessoas, provêm de muitas fontes e, 
principalmente, da observação participante propriamente dita (o que o 
pesquisador nota, ‘observa’ ao vivo com as pessoas, compartilhando de suas 
atividades), das entrevistas etnográficas, das conversas ocasionais de campo, 
do estudo dos documentos oficiais e dos documentos pessoais. [...] O OPI 
(observador participante interno) parte de um papel permanente e instituído 
de ator, e é preciso, a partir daí, que ele desempenhe o papel de pesquisador. 
É a condição dos docentes, dos trabalhadores sociais, das pessoas que 
trabalham em empresas, que decidem empreender uma pesquisa a partir de 
(ou sobre) sua instituição, sua sala de aula, sua oficina.  

 
De acordo com Lakatos e Marconi (1982, p.68),  

 
O observador participante enfrenta grandes dificuldades para manter a 
objetividade, pelo fato de exercer influência no grupo, ser influenciado por 
antipatias ou simpatias pessoais, e pelo choque do quadro de referencias 
entre observador e observado. 

 
Nessa condição, foi feito um esforço para deixar de lado as pré-noções para 

compreender com outro olhar o universo pesquisado.  Com o tempo, embora nossa intenção 

não fosse esgotar o assunto, sentimos necessidade de redimensionar os procedimentos 

metodológicos. Decidimos dar voz aos alunos e optamos pela aplicação de um roteiro 

qualificado buscando melhor tratamento das informações anteriormente coletadas. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa não houve a necessidade de obter uma amostra 

que contemplasse o universo pesquisado. A opção foi selecionar amostras por conveniência, 

presumindo que o perfil do aluno pode ser diferente de acordo com a área de conhecimento. 

Desta forma, os roteiros foram distribuídos nas áreas de maior acesso: Ciências Humanas e 

Sociais, Ciências Sociais e Aplicadas e Ciências Biológicas e Saúde. Para a seleção dos 

alunos foi utilizado o critério de aleatoriedade.  

Assim, a análise dos roteiros agregada às observações da pesquisadora auxiliaram na 

percepção dos interesses, expectativas e motivações dos alunos. 

O trabalho foi sistematizado em dois capítulos tendo como principais referenciais 

teóricos Jacques Ardoino, pois a multirreferencialidade aparece permeando todo o trabalho; 

Cornélius Castoriadis, que estuda entre outras questões, as condições de emancipação humana 

colocando em contato a dimensão psicanalítica e a dimensão social histórica; Remi Hess, que 

ressalta a importância de escrever diários para compreender os momentos e transformar as 

experiências vividas, e Joaquim Gonçalves Barbosa que define sujeito como autor-cidadão, de 

maneira que, a partir desse entendimento, não conseguimos perceber o exercício da cidadania 

sem que haja autonomia do sujeito.  
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No primeiro capítulo A instituição e o sujeito: um olhar plural, será demonstrado, 

inicialmente, o momento de formação da pesquisadora, que compreende as contribuições do 

Jornal de Pesquisa e da Teoria dos Momentos; serão descritos o conceito de 

Multirreferencialidade, além de outros  utilizados pela abordagem que enfatizam aspectos do 

sujeito que se pretende buscar. Neste capítulo, o pensamento de Cornélius Castoriadis traz 

importantes contribuições para o entendimento a respeito da sociedade instituída e sobre a 

importância da subjetividade na construção dos sujeitos. O estudo sobre o sujeito foi realizado 

na perspectiva de um projeto, e não sobre a natureza do corpo biológico e físico, considerando 

não só a historicidade e a sociabilidade, mas também a questão da psique do ser humano.  

Neste sentido, sujeito é aquele que, em seu espaço de atuação, tenta entender-se na sua 

complexidade e autorizar-se a interagir com o outro e com o meio ambiente, procurando sentir 

as problemáticas para identificar as possíveis soluções. Esse sujeito é denominado por 

Barbosa, (2000) como autor-cidadão.  

Relacionando esta compreensão com o nosso campo de estudo apresentamos o segundo 

capítulo: A educação e o sujeito enquanto projeto. Será abordada a educação como fenômeno 

social; descritas as origens da UMESP, o processo de transformação em Universidade e o 

Projeto Político Pedagógico. O capítulo trará também com base nas teorias apresentadas, uma 

análise sobre a complexidade do cotidiano universitário e serão demonstradas as perspectivas 

da educação em direção ao autor-cidadão.  

Nas considerações finais serão apresentadas as possibilidades de um estudo realizado à 

luz da multirreferencialidade.  

O desejo é que este trabalho possa ser útil àquelas pessoas que, como a autora, participaram ou 

participam como educadora da cidadania, ajudando na construção de projetos de vida para que 

mudanças sociais aconteçam e “que cada geração aperfeiçoe o mundo que recebeu”  – Maria Lucia 

Vasconcelos, Secretária da Educação do Estado de São Paulo (2006-2007). 
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CAPÍTULO I 
 

A INSTITUIÇÃO E O SUJEITO: UM OLHAR PLURAL 
 

Este capítulo demonstrará o percurso da pesquisadora, o momento de formação do 

pesquisador multirreferencial, tendo em vista que no contexto estão inseridos os diversos 

conceitos e teorias com foco no sujeito e que motivaram a realização da pesquisa, além de 

demonstrar a importância do Jornal de Pesquisa. Em seguida, será apresentado o pensamento 

de Cornélius Castoriadis que traz contribuições para o entendimento a respeito da sociedade 

instituída e sobre a importância da subjetividade na construção dos sujeitos. 

  

1.1. O Momento de Formação da Pesquisadora  
 

No ano de 2005, ingressei no mestrado como aluna especial do Programa de Pós- 

Graduação em Educação da UMESP1. Meu intuito era adquirir novos conhecimentos. Naquele 

momento eu não tinha um “problema” de pesquisa definido; minha busca era muito mais no 

sentido existencial do que propriamente a busca por um título. Optei por cursar uma disciplina 

cuja nomenclatura me pareceu complicada, Multirreferencialidade Bases Epistemológicas2 

porém o conteúdo da ementa chamou minha atenção.  

No decorrer do curso, ao realizar as leituras propostas, sentia-me impotente diante dos 

textos que eram densos e só ficavam um pouco mais inteligíveis após as discussões realizadas 

em sala de aula, mas ainda assim me interessavam muito porque traziam como pano de fundo 

a questão do sujeito, sua formação e sua vida cotidiana.  

Aprofundei estudos utilizando textos de Cornélius Castoriadis e de outros autores mais 

contemporâneos que reconhecem a subjetividade tais como: Edgar Morin, Henri Lefevbre, 

Jacques Ardoino, Joaquim Gonçalves Barbosa, Michel de Certeau, Remi Hess, René Barbier, 

comprometidos com a prática do diálogo e com a natureza dos seres humanos.  

Na ocasião, como metodologia de estudo, os alunos da referida disciplina foram 

estimulados pelo professor Joaquim Gonçalves Barbosa a fazerem o jornal de pesquisa ou 

diário de pesquisa. No início, não entendi muito bem qual a finalidade do jornal, mas aceitei o 

                                                 
1 UMESP – Universidade Metodista de São Paulo 
2 O que é propriamente fundamental na perspectiva multirreferencial é justamente a hipótese de que a instituição, 
a organização ou o grupo não pode se nomear, se descrever e muito menos se analisar a partir de uma única 
linguagem de referência. 
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desafio e comecei a fazer os registros a partir daquilo que considerava importante. Fui 

percebendo como era difícil colocar as idéias no papel; estava praticando a escrita e, mais 

ainda: sem saber, estava registrando minha evolução.  

Para efetivamente tornar-me aluna regular do programa, havia necessidade de (além de 

participar do processo seletivo) apresentar um projeto de pesquisa, porém, faltava algo: ainda 

não tinha nenhum problema para pesquisar. Felizmente, as disciplinas – de uma forma ou de 

outra – cumprem seu papel e, com o tempo, foi ficando claro que o objetivo de uma pesquisa 

não é colocá-la em prática, e sim utilizar o processo para produzir conhecimento. Compreendi 

também que a escolha pelo objeto de pesquisa é quase sempre precedida pela nossa 

experiência de vida. Assim, fui me encontrando.  

À medida que ampliava meu entendimento a respeito de algumas questões conseguia 

enxergar minhas pré-noções, percebia que fazia interpretações grosseiras com minha visão do 

senso comum.  

Nesse meu novo momento foi possível identificar meus reais interesses. Aos poucos, fui 

tecendo os meus textos e entendendo que uma única teoria não nos permite sair dos limites; 

assim, a opção pela abordagem multirreferencial foi ganhando força.   

Em decorrência dessa experiência particular – que envolvia dúvidas e novas percepções 

– passei a questionar o papel da escola na formação dos sujeitos, mais especificamente o 

papel da Instituição de Ensino Superior onde é meu local de atuação profissional.  

Minha preocupação com o lugar do sujeito não é recente.  

O meu primeiro trabalho3 investigativo, embora tenha sido realizado na perspectiva da 

estratégia organizacional, foi desenvolvido buscando orientações voltadas para os serviços 

oferecidos pela Universidade pela disseminação adequada da informação, visando à melhoria 

das condições dos sujeitos. Já naquele período, em decorrência da minha prática cotidiana 

como assistente de direção de faculdade, percebia as fragilidades dos atores sociais 

envolvidos principalmente por falta de domínio da informação. Entre as normas institucionais, 

(recursos que nem sempre dão conta de atender às necessidades) e as ações das pessoas, 

emergiam muitas contradições e, na sociedade da informação, não se deve falar de um jeito e 

agir de outro, especialmente dentro de uma escola que zela por sua missão e por sua imagem.  

Desta forma, naquele momento, minha preocupação estava relacionada à cultura 

organizacional, às competências e habilidades e à eficiência dos processos administrativos 

visando ajustar o ambiente para adquirir um diferencial no mercado. 

                                                 
3 Estratégia Informacional – A disseminação da informação. Monografia apresentada em cumprimento às 
exigências do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão Empresarial da área de Administração. 
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Com formação na área de humanas, trabalhando desde a década de 1980 com 

administração escolar e especialista em gestão empresarial, o exercício que sugeria sair da 

lógica da racionalidade para aceitar os aspectos subjetivos do sujeito fazia parte de um 

momento novo e desafiador, havia um conflito de idéias, estava rompendo com alguns 

paradigmas. Neste sentido, encontrei respaldo na Teoria dos Momentos.  A conceituação 

apresentarei mais adiante. 

Atualmente, prossigo os estudos na linha de políticas e gestão, e a opção pela 

abordagem multirreferencial foi por reconhecer que os conceitos utilizados eram totalmente 

concernentes com a problemática de pesquisa com foco no sujeito.  

No contexto da educação, investigar a formação dos sujeitos requer um entendimento a 

respeito de quem é esse ser humano que queremos educar, onde queremos chegar e como 

fazer para atingir o objetivo proposto.  É necessário também ter clareza de que esse indivíduo 

encontra-se em um mundo político, econômico e social, e mesmo que venha a adquirir 

consciência de sua autonomia enquanto sujeito, nada garante que irá mover-se contra essa 

posição ou situação na qual se encontra. 

É preciso ter um olhar crítico e considerar que o conhecer significa somente um passo 

do ponto de vista da transformação social.  De qualquer forma, entendo que é um desafio da 

escola participar da construção de um novo sujeito coletivo.  

Ao avançar nos estudos, fazia reflexões em torno da antropologia filosófica procurando 

entender quais as necessidades do ser humano, ou seja, o que realmente faz parte da sua 

concepção e o que nele é parte da ideologia4. Essas indagações tinham raiz na minha 

vivência. Fui percebendo a complexidade de pensar na condição humana em uma sociedade 

onde as pessoas têm a ideologia capitalista introjetada. 

Quantos de nós paramos para nos questionar a respeito das nossas próprias ações, sobre 

as nossas próprias idéias? Eu estava vivendo esse momento. 

 
1.1.1. O jornal de pesquisa 

 
É importante ressaltar que a opção do nome Jornal foi tomada com a intenção de 

diferenciá-lo da idéia de um simples diário que contém anotações íntimas sem a preocupação 

com a escrita. A palavra jornal nos remete a algo que será apresentado ao leitor. A elaboração 

do Jornal de Pesquisa compreende fases: a primeira delas realmente tem a ver com uma 

                                                 
4 Ideologia. sf . Ciência da formação das idéias. Sistema de idéias (FERREIRA, 1993, p.291). 
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escrita pessoal, demonstra as inseguranças e angústias do autor; posteriormente, o jornal é 

reescrito de forma mais “limpa” e os registros passam a fazer parte do processo da pesquisa. 

A partir da idéia de pesquisar o sujeito os meus registros no jornal de pesquisa passaram 

por algumas fases. Inicialmente, pensei em realizar a pesquisa utilizando as biografias 

educativas, entendendo que poderia ser interessante para auxiliar alunos no autoconhecimento 

e, consequentemente, no desenvolvimento profissional. Especialmente, quando realizei o 

exercício proposto em uma das aulas da disciplina Pesquisa em Educação  escrevendo sobre 

como me tornei no que sou e como tenho as idéias que tenho, achei que seria “fantástico” 

utilizar essas questões na pesquisa; fazer o exercício com alunos de séries um pouco mais 

avançadas ou até mesmo com egressos, na tentativa de identificar – pelo resgate histórico –  

algo que demonstrasse a evolução do sujeito, algo que levasse a perceber a atuação crítica, 

reflexiva, a caminho da autorização.  

Como a primeira idéia era investigar a formação do sujeito em um curso específico  –

que no caso, era o curso de Publicidade e Propaganda –  voei alto. Fui logo pensando que o 

exercício poderia contribuir para fazer os alunos refletirem sobre o que consomem e por que; 

como vivem e viveram suas vidas até hoje; sobre a escolha do curso; sobre a responsabilidade 

da profissão de publicitário; sobre os motivos que os levam a agir de um jeito ou de outro; e 

ainda, propor articulações com o coletivo, socializando as respostas para discutir com o 

grupo.  

Mas esse estado de euforia para iniciar a pesquisa era logo interrompido por meus 

próprios pensamentos à medida que percebia que ainda não tinha o domínio da bibliografia 

necessária nem para falar da idéia de sujeito, e tão pouco sobre um curso que, de certa forma, 

é voltado para a sedução, para estimulação dos desejos, e que por mais conscientes que sejam 

os profissionais da área, a publicidade não deixa de ser um instrumento do capitalismo.  

Felizmente, ecoava em minha mente a voz sábia do meu orientador, Prof. Joaquim 

Gonçalves Barbosa dizendo “menos”, ele sempre usava essa expressão em suas aulas para 

ajudar seus alunos a não cometerem excessos nas interpretações, no sentido de serem mais 

ponderados.  

Em uma segunda fase, meus registros relatam algumas leituras que falavam da 

importância de uma educação transpessoal5 e da inteireza do Ser (SANTOS NETO, 2006). 

                                                 
5 O nível transpessoal é vasto e abre para a pessoa um mundo de possibilidades: espiritualidade, sentido da vida, 
experiências arquetípicas, consciência cósmica, consciência da unidade, superação das barreiras de tempo e 
espaço, comunicação com todos os seres, ligação com os níveis biográfico e perinatal [...] que não podem ser 
vivenciados no nível comum da consciência (SANTOS NETO, 2006, p.30). 
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Comecei então a fazer uma bricolagem com as idéias de Barbier (2003) sobre os 

espaços transversais pelos quais o “sujeito existencial6” transita, especialmente sobre o espaço 

institucional que é dotado de “negatricidade”, e o espaço cosmo-ecológico, onde o sujeito se 

reconhece de maneira holística numa relação de “implicação”, que conduzem a idéia de  

inteireza do ser. Esses conceitos serão abordados com mais propriedade no desenvolvimento 

da pesquisa; aqui eles se apresentam apenas para explicar as conexões que a pesquisadora 

registrava com o passar do tempo.  

Em um determinado período considerei que havia muitas idéias para organizar no papel, 

especialmente sobre a noção de sujeito, o referencial teórico da pesquisa estava praticamente 

definido. Nesta fase, tanto a escrita pessoal quanto aquelas que eram pertinentes ao meu 

momento como aluna revelavam o quanto caminhava na direção da “sensibilidade”. 

As anotações sobre uma aula na qual foi apresentada a análise fenomenológica do filme 

Patch Adans – o amor é contagioso (comédia dramática conta a história de um homem que 

após tentar o suicídio, forma-se médico e busca ajudar as pessoas com métodos pouco 

convencionais, usando amor e carinho), descrevem minha sensibilidade aflorada. O 

protagonista do filme propõe entre outras cenas, que enxerguem além de seus quatro dedos, 

criando uma situação repleta de subjetividade. A tentativa frustrada de segurar o choro e o 

meu espanto ao ver que não era a única quando a luz da sala acendeu foram reveladoras. 

Naquele momento da aula sensações e vontades emergiram, sensação de egoísmo no sentido 

de perceber como sempre conduzi a vida olhando apenas para o meu mundinho e, ao mesmo 

tempo, a vontade enorme de ter contato com uma realidade como aquela apresentada pelo 

filme, algo que nunca senti, nunca pensei em fazer.  

Neste período, enquanto pesquisadora, eu me observava: as apreensões, os desejos, a 

alteração, e tentava escrever o que via e o que fazia no cotidiano da escola, nas reuniões, nas 

situações problemas em sala de aula etc. Nessa escrita é possível identificar as grandes 

dificuldades geradas pelos condicionamentos e os pontos de vista diferentes. 

Ainda no sentido da sensibilidade, o Jornal apresenta anotações de uma reportagem 

sobre como antigamente os doentes de hanseníase (leprosos) eram isolados. Novamente faço 

conexões com o problema da exclusão na sociedade atual, que quase não mudou com o passar 

dos anos, e continua excluindo negros, presos, doentes, pobres, gordos, magros, todos que não 

estão no “padrão” de normalidade. Encontro uma citação de Freud “O eu não é senhor na 

                                                 
6 Certamente o sujeito existencial está, por natureza, implicado pelas suas relações com seu habitat natural, 
social, econômico, político, etc. Barbier in (BORBA; ROCHA, 2003, p. 49-50) 
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minha própria casa” e confesso, não sei exatamente de onde tirei a frase. Assim, fui 

problematizando minha pesquisa e me propondo a pensar a condição humana.  

O Jornal contém muitas informações, algumas grifadas, outras rabiscadas na tentativa 

de chamar a atenção a respeito de questões que não podiam escapar de uma pesquisadora 

iniciante além de demonstrar inseguranças e angústias. Há também trechos de conversas com 

outras pessoas onde a escrita deixa transparecer o meu encontro com o outro que pensa 

diferente, demonstrando fortemente o que Ardoino, (in BORBA; ROCHA, 2003, p. 28) 

denomina negatricidade. Neste sentido, o Jornal de Pesquisa, desenvolvido durante todo o 

período do mestrado, foi um instrumento que trouxe elementos importantíssimos para a 

elaboração do trabalho. 

 

1.1.2. A teoria dos momentos 

 

Remi Hess7, define momento diferentemente de instante ou situação. “A biografia de 

uma pessoa mostra sua vocação, há momentos ativados (vivos) e adormecidos. Se tomarmos 

consciência desses momentos adormecidos seremos mais sujeitos de nossa própria vida”. 

(Informação verbal)8

O meu momento como aluna exemplifica essa citação. Depois de um longo período 

distante das salas de aula, no ano de 2002 decidi retomar os estudos e cursar a Pós-Graduação 

(Lato Sensu), o curso permitiu reviver o prazer de estudar e de conviver com os colegas e 

professores. Esses prazeres estavam adormecidos desde o término da faculdade em 1986 e, 

com eles, foi possível resgatar emoções daquela época. Com essa percepção de algo que havia 

perdido ou deixado para trás – e que ressurgiu de maneira prazerosa – tomei minha vida 

novamente nas mãos, e me percebi mais sujeito.  

Podemos reconhecer os momentos observando a história ou nosso próprio passado. Na 

vida cotidiana, mesmo com a rotina, há elementos desencadeadores de novos momentos. É 

preciso estar atento para percebê-los.  

 

 

                                                 
7 Professor da Universidade Paris VIII.  
8 Palestra proferida em abril de 2006, Seminário Avançado: Análise Institucional e a Teoria dos Momentos na 
Formação de Professores, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo 
UMESP 
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Hess, fala sobre a dimensão instituinte de um novo momento. Isto é, para renascer em si 

o indivíduo deve deixar morrer alguns momentos de sua vida e isso não ocorre por acaso, são 

períodos de recolhimento, trata-se da observação clínica do vivido, uma reflexão sobre si 

mesmo.   

Identifiquei a importância e a necessidade de apropriar-me da teoria dos momentos para 

realizar o trabalho ao qual estou me propondo justamente quando vivenciei o conflito entre 

abstrair alguns conceitos para poder aprender outros. Como exemplo, cito minhas 

preocupações anteriores com foco na gestão administrativa que foram gradativamente 

substituídas pela aceitação das emoções e das diferenças tão necessárias entre os sujeitos. 

Henri Lefebvre (apud HESS, 2004), define momento não mais como um recorte no 

tempo, mas distinguindo as atividades organizadas em uma sociedade humana. 

 

[...] se cada sociedade se singulariza através de seus momentos, acontece o 
mesmo com o sujeito, com o indivíduo... A teoria dos momentos subentende, 
então, que se pode descrever uma sociedade ou um indivíduo descrevendo 
seus momentos (LEFEBVRE apud HESS, 2004, p. 40-41).  

 

Lefebvre define como momento antropológico a maneira singular do sujeito atuar no 

mundo, o momento como sendo o tempo-espaço que o sujeito se dá para se construir.  

Entendemos que, embora seja preciso deixar para trás alguns momentos para vivenciar 

outros, não é possível desconsiderar a história de vida, o mapa pessoal de cada indivíduo que 

interfere diretamente nas ações do sujeito. 

Assim, os alunos ingressam nas universidades e durante alguns anos vivenciam 

situações diversas. Nessa temporalidade há uma transformação, deixam de ser apenas 

estudantes para tornarem-se profissionais em uma determinada área.  

Nesse tempo da universidade que tem início, meio e fim (Hess definiria como momento 

do sujeito como estudante), o sujeito cria histórias que envolvem afetos, emoções, que fazem 

parte de um saber inconsciente (emocional) mas que estará presente no olhar do sujeito.  De 

acordo com Borba (2004, p.47) esse saber enquanto práxis não é estimulado.  

Córdova, (2003) analisando o pensamento de Ardoino, observou que o autor define o 

conceito de momento aplicado à realidade educacional como os diferentes aspectos da 

realidade administrativa e organizacional conforme segue: 
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Cada momento dessa realidade complexa faz brilhar diferentes aspectos, 
cada qual com sua lógica, ou sistema, ou referencial próprio. Cada momento 
requer uma linguagem para descrevê-lo, para elucidá-lo. Geram-se, assim, 
sistemas descritivos com diferentes lógicas diferentes teorias, por vezes 
contraditórias entre si (CÓRDOVA, 2003, p. 33-34). 

 
Interpretando o pensamento de Ardoino que apresenta a pessoa, a inter-relação, o grupo, 

a organização e a instituição na forma de níveis de inteligibilidade, Córdova os entende como 

momentos.  

 

Para Córdova, o momento das pessoas considerando desde os aspectos conscientes, 

racionais até os conteúdos mais profundos, não-lógicos, envolve aptidões para o desempenho 

da função e a complexidade do comportamento.  

            

O momento das inter-relações, é o encontro com o outro desde as relações formais até 

as informais, esse encontro de personalidades diferentes pode ser tranquilo ou conflituoso. 

            

O momento do grupo é o momento das interações, é quando aparece a autoridade 

porque o grupo começa quando aparece uma terceira pessoa. 

 

O grupo constitui já um fato social. Ele não é apenas a soma ou 
combinatório das reações ou inter-relações. [...] Pode-se ter do grupo uma 
perspectiva explicativa, descritiva, energética: a organização será vista como 
uma energia social de tensões positivas e negativas, pela conquista do 
objetivo ou a serviço do organismo (CÓRDOVA, 2003, p.35). 

 
O grupo define regras dentro do universo em que se encontra, e as formas de ser e fazer, 

são movimentos que independem da vontade dos indivíduos. 

 

O momento da organização trata das técnicas organizadas, do uso das estratégias 

(planos) e táticas (aplicação) para atingir os objetivos; é o momento das tarefas, da 

racionalização; é o espaço do saber e do saber-fazer reduzido ao técnico, ao sistematizado. É 

quando o sujeito se submete ao sistema legitimando as representações pré-estabelecidas pela 

ideologia. Ele pensa que age movido apenas pelas determinações, é a alienação do homem 

como ser social.  

             

Por fim, o momento da instituição é definido como, 
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Penetrar no momento da instituição é buscar identificar, sob todos os rituais 
e procedimentos organizacionais, sob os hábitos, as práticas, as opiniões, as 
sansões, as convenções, os comportamentos, as significações (ou os valores, 
as regras não explicitadas) que eles presentificam, materializam [...] o 
momento da instituição é aquele no qual se colocam frontalmente os 
problemas do poder, da autoridade, das responsabilidades na realização do 
projeto na sua dupla dimensão projeto-intencionalidade e projeto-programa. 
(CÓRDOBA, 2003, p. 39-40). 

 
É o momento que traz a verdadeira finalidade da organização. É quando se concretiza a 

intenção latente da estrutura macro-social. Essa estrutura contém um conjunto de valores que 

compõe a ideologia da classe dominante na sociedade. Esses valores definem um padrão a ser 

seguido, são as representações pré-estabelecidas que encontram forças nas funções sociais. 

Desta forma, analisando as ações humanas é possível descobrir a estrutura que orienta 

essas práticas; portanto, a estrutura molda as práticas e só existe por intermédio delas. Essas 

práticas também são reproduzidas pela estrutura educacional.  

Essas visões dos autores sobre o conceito de momento trouxeram o entendimento sobre 

a minha própria condição, sobre os meus momentos enquanto aluna, enquanto profissional, 

enquanto mãe, enfim, essa percepção foi determinante para que eu optasse pela realização de 

uma pesquisa fazendo uso da abordagem multirreferencial.  

 

1.1.3. A abordagem multirreferencial 

 
De acordo com Jacques Ardoino, (1998) a abordagem multirreferencial teve origem nas 

dificuldades dos práticos quando se interrogavam sobre suas práticas, na tentativa de otimizá-

las e também  de compreendê-las de modo mais científico. 

 

Multirreferencialidade, na sua origem, é um assunto de pesquisadores e de 
práticos também. É uma resposta à constatação da complexidade das práticas 
sociais e, num segundo tempo, o esforço para dar conta, de um modo um 
pouco mais rigoroso, desta mesma complexidade, diversidade e pluralidade 
(ARDOINO, 1998, p.205). 
 

Nas Ciências Humanas o interesse pela compreensão das práticas sociais é efetivo 

porque os fenômenos em relação com “objetos-sujeitos” estão envolvidos em um conjunto de 

fatores de várias ordens, quase sempre diferentes e pela análise clássica da decomposição-

redução não é possível esclarecer.  
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O olhar multirreferencial não é indiferente acerca das ciências constituídas, mas assume 

rupturas epistemológicas ao relativisar a análise do objeto buscando mais compreendê-lo do 

que explicá-lo, utilizando para isso diferentes perspectivas de leitura. 

 Nessa condição é possível olhar o objeto de estudo apropriando-se de outras teorias 

dialeticamente, porém, sem deixar de distinguí-las, visando torná-lo um pouco mais 

inteligível.  

A multirreferencialidade é esta pluralidade de olhares e de esclarecimentos 
que supõe, por sua vez, diferentes linguagens descritivas e interpretativas 
que não devem ser confundidas ou reduzidas umas às outras porque derivam, 
de fato, normalmente, de paradigmas bem distintos (ARDOINO, 1998, p. 
119). 
 

A perspectiva multirreferencial está intrisecamente ligada à idéia de complexidade. 

Diferente do termo complicação, cuja tendência é a solução, o conceito de complexidade de 

Edgar Morin, caracteriza-se pelo movimento que determina opacidade e invisibilidade de seu 

conteúdo e, por esse motivo, pressupõe incerteza.  

 

A complexidade aparece certamente onde o pensamento simplificador falha,      
mas integra nela tudo que põe ordem, clareza, distinção, precisão no 
conhecimento. Enquanto o pensamento simplificador desintegra a 
complexidade do real o pensamento complexo integra o mais possível os 
modos simplificadores de pesar, mas recusa as conseqüências mutiladoras, 
redutoras, unidimensionais e, finalmente ilusórias de uma simplificação que 
se toma pelo reflexo do que há de real na realidade (MORIN, 1995, p.8-9). 
 

A complexidade não elimina o pensamento simplificador, ao contrário, ela o contém, e 

difere-se do sentido de completude porque se apresenta como problema, com traços de 

confusão.  

Morin, (1995, p.8) fala da necessidade de “[...] ver se há um modo de pensamento ou 

método capaz de revelar o desafio da complexidade [...] Trata-se de exercer um pensamento 

capaz de tratar o real, de dialogar e de negociar com ele.” 

De acordo com Le Moigne (1999, p.48), 

 
[...] quanto mais uma situação for percebida como complexa, maior deverá 
ser a inteligência que precisaremos para dominá-la e reciprocamente [...] as 
complexidades que percebemos no mundo que vivemos são quase sempre 
tão opressoras e nossas inteligências quase sempre consideradas tão 
impotentes para dominá-las.  

 

A complexidade é produto de um exercício cognitivo, ela só se dá porque existem 

representações instituídas. 
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Para Ardoino, (1998) complexo é algo a ser entendido como não decomponível e, 

principalmente, como propriedade inerente ao observador e não ao objeto.  

A complexidade não deve, “ser concebida como uma característica ou uma propriedade 

que certos objetos possuiriam por natureza e outros não, mas deveria muito mais ser 

concebida como uma hipótese que o pesquisador elabora a respeito do objeto” (ARDOINO 

1998, p. 37). 

Para esclarecer a pluralidade de idéias, a multirreferencialidade permite o uso da 

bricolagem na escrita à medida que diferentes perspectivas, mesmo sendo antagônicas, 

convergem para a melhor compreensão da complexidade do objeto, dizemos melhor 

compreensão porque não teremos respostas absolutas e nem a intenção de esgotar o assunto. 

De acordo com Barbosa (1998b, p.202), para Ardoino o sentido da bricolagem difere do 

sentido contemporâneo da palavra francesa “bricolage” entendida como “trabalho amador, 

pouco apurado”, para entendê-la como uma palavra que [...] sempre conteve a idéia de 

improvisação hábil e de astúcia, concluindo que se trata essencialmente de “ir aqui e lá, 

eventualmente procurar obter, pelo desvio, indiretamente, aquilo que não se pode alcançar de 

forma direta”. 

Barbosa expõe as considerações de Ardoino (1998b, p.201) sobre a importância de 

distinguir multirreferencialidade da noção de multidimensionalidade que, apesar de ser 

pensada em termos de diferenças tende a homogeneidade por ser explicativa, enquanto que a 

primeira é compreensiva por reconhecer a subjetividade e a temporalidade que a constituem  

Desta forma, o pesquisador multirreferencial exercita sua condição de sujeito quando 

consegue trair procedimentos rígidos e previamente determinados para ousar novos 

entendimentos e articulações; enfim, ousar novas aventuras na perspectiva da criação de 

sentido e interpretações novas, mas não menos rigorosas sobre o objeto estudado.  

As ações baseadas em um olhar plural consideram a heterogeneidade e abrem espaço 

para o diálogo no cotidiano das pessoas ocasionando a ampliação das capacidades individuais.  

Ao aproximar-se de diferentes teorias, a multirreferencialidade causa um movimento 

entre o pensamento e o saber transmitido; é nesse movimento que ocorre a criação, a 

construção do conhecimento. Foi nesse movimento que percebi minha implicação com o tema 

de pesquisa escolhido. 
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1.1.4. O sujeito implicado 

 
Reconhecemos no conceito de implicação a forma do sujeito ser ver como “objeto” em 

questão, pelo processo do autoconhecimento e do conhecimento da realidade da qual faz 

parte. 
 

Chamo implicação, hoje, o sistema de valores últimos (os que o ligam à 
vida), manifestados em última instância, de uma maneira consciente ou 
inconsciente, por um sujeito em interação na sua relação com o mundo, e 
sem a qual não poderia haver comunicação (BARBIER, 2004, p.102). 

 

No caso do “sujeito pesquisador”, mesmo recorrendo em sua práxis às contribuições 

teóricas e metodológicas, ele sempre está também intimamente ligado aos seus desejos mais 

profundos, muitas vezes inconscientes, que fazem parte de outros domínios, àqueles que 

liberam a criação individual, por isso, as referências de uma pesquisa nunca são puramente 

conceituais.  

Não é possível deixar de lado as estruturas psíquicas, as pulsões afetivas, a história de 

vida, a bagagem intelectual, para agir diante das situações interativas, aqui coexistem a 

indissocialibilidade e a irredutibilidade. Conforme Barbier (2004, p. 102), “[...] é preciso ir 

mais longe e aceitar que a abordagem multirreferencial da implicação é constitutiva do 

processo de conhecimento. É uma abordagem necessariamente ‘transversal’[...]”.  

Em um determinado período já identificava claramente o quanto eu mesma era objeto 

de minha própria pesquisa, convivendo profissionalmente durantes anos com duas situações: a 

das pessoas e da organização. De um lado, agindo de acordo com as normas impostas pelo 

regimento escolar, visando a ordem e o bom andamento administrativo; por outro, orientando 

e atendendo, na  medida do possível, às necessidades e solicitações dos alunos, pais, 

professores. Aqui retomo a importância da definição de Ardoino sobre o momento das 

pessoas e o momento da organização.  Embora reconhecendo a importância das normas, é 

muito difícil ouvir as dificuldades das pessoas, e não ter autoridade (poder) para encaminhar 

de alguma forma; apesar de que, na maioria das vezes, não basta ter autoridade: a própria 

estrutura atua de maneira determinante e mantém engessada a organização pelos processos 

burocráticos.  

De acordo com Ardoino (apud CÓRDOVA, 2003, p. 41-42), a burocracia “É a 

organização que, fixada em estruturas hierárquicas de poder, rigidamente estratificadas, 

ignora a capacidade de agir dos seus membros, ignora que está em todos a capacidade de 

poder fazer”.  O autor fala da importância da “autoridade sã” que é justamente a capacidade 
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do sujeito da organização se preocupar com os objetivos a serem realizados, mas 

considerando a liberdade dos parceiros. Neste sentido, estamos na direção da autonomia. 

Para conseguir agir desta forma é necessário antes de tudo que o sujeito realize um 

trabalho sobre si mesmo, desenvolvendo a sensibilidade, começando por não interpretar e 

nem julgar os fatos, percebendo que não é algo isolado do objeto, mas conseguindo distinguir 

as partes e suas ligações.  

Quando o sujeito atinge essa consciência, conseguindo se ver nessa relação de 

implicação consigo mesmo e com os outros, ele consegue transitar nos espaços 

organizacionais de maneira solidária e responsável.   

Barbier (1998, p.183), defende a importância de desenvolver a sensibilidade na 

educação, que entende como “a forma elaborada do sentimento de ligação uma ‘empatia 

generalizada’ em relação a tudo o que vive, a tudo o que existe”. 

É importante distinguir sentimento de sensibilidade. De acordo com o autor, o 

sentimento engloba a emoção, já a sensibilidade é refinada, ela depura a emoção, 

desenvolvendo na pessoa a faculdade de entrar no sentir, na complexidade sistêmica da 

situação que se apresenta (BARBIER, 1998, p.178). 

Em geral, as pessoas não estão acostumadas a ouvir, e muito menos a repensar, sobre as 

formas de ser e fazer; ao desenvolver a sensibilidade o sujeito fica receptivo para “ouvir”, o 

que o outro expressa, mesmo que não lhe seja conveniente.  

Aqui identificamos outro conceito de Barbier (1998), a escuta sensível, ela requer um 

não bloqueio da emoção, envolve vários tipos de sensibilidade a sensitiva, a afetiva, a 

intuitiva, a noética e outras, que levam em direção ao sentimento de amor.  

 

A sensibilidade ‘sensitiva’ é a que se apóia sobretudo nas sensações dentro 
das relações perceptivas da pessoa, no mundo. A sensibilidade ‘afetiva’ 
rompe-se em emoções diante das situações que abalam as estruturas 
estabelecidas. A sensibilidade ‘intuitiva’ descobre a parte ligada, mas ainda 
não consciente, do ser-no-mundo e se expressa em particular por um sentido 
de criação simbólica e mitopoética. A sensibilidade ‘noética’ é a expressão 
de uma pessoa que pôde avançar bastante na relação de seu processo e 
individuação e na consciência ativa de Si, no sentido junguiano do termo 
(BARBIER in BARBOSA, 1998b, p. 184). 

 

Barbier fala do amor como solidão radical, entende que a pessoa que ama não conhece 

nem o medo, nem a inveja, nem o ciúme, nem o ódio, ela não se apega a nada nem a ninguém, 

ela entende e sente tudo.  
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Ainda de acordo com Barbier (1998, p.187), “[...] a escuta sensível, supõe uma inversão 

da atenção. Antes de situar a pessoa em seu ‘lugar’, comecemos a reconhecê-la em seu ser, 

em sua qualidade de pessoa complexa, dotada de liberdade e de imaginação criadora”.  

Reconhecer uma pessoa em seu ser é entender a diferença que existe entre exercer uma 

função que pode ser repetida por qualquer outra pessoa, de ter uma ação que é competência 

individual, portanto, não pode ser substituída, é relacional, tem a ver com o subjetivo.  

Essa inversão da atenção propõe que o homem fique desprovido de conceitos e teorias, 

do que imagina a respeito do mundo, como se estivesse vazio, aberto, preparado para ouvir o 

outro sem pré-conceitos. Neste sentido, podemos falar da escuta sensível como escuta 

multirreferencial. 

A multirreferencialidade está ligada a essa assunção de um vazio criador na 
complexidade do objeto. É uma espécie de questionamento permanente a 
respeito desse vazio. A prática humana e social é percebida, já de saída, 
como portadora de uma multidão de referências que ninguém, nem mesmo o 
sujeito, poderá esgotar na análise (BARBIER, 1998, p.186). 
  

O desaprender do jeito que se vive para entender que a percepção que se tem do real não 

é exatamente o que é existente, significa quase sempre andar na contramão. O sujeito que 

consegue ouvir-se, tem um projeto de autonomia individual e coletiva; ele revela um potencial 

que antes era inconsciente. Nessa condição, ligado a si próprio, ao seu universo de 

significações internas e igualmente ligado a vários grupos abrindo questionamentos sobre o 

mundo e o lugar do homem, voltado para ser, ele faz parte de um projeto implicado que 

Barbier define conceitualmente como, 

 

[...] um projeto voltado para o ser-no-mundo, potencial e criador, ligado à 
força de vida, dotado de um sentido não determinado e envolto em incerteza. 
Esse projeto é um apelo do ser a um mais ser, e se traduz por um saber fazer, 
um saber-existir e um saber-situar-se, isto é um despertar da inteligência 
para as situações problemáticas (BARBIER, 2003 p.48). 

 
O sujeito implicado é então alguém que recriou-se porque considera sua história que 

deu sustentação à sua formação mas, ao mesmo tempo, consegue identificar o que deve ser 

desprezado, essa relação de implicação do sujeito consigo mesmo e com os outros faz com 

que ele tenha consciência da sua totalidade. 

Para Barbier (1998, p. 169), a escuta sensível se apóia em três tipos de imaginário: o 

imaginário pessoal-pulsional; o imaginário social institucional e o imaginário sacral. Esses 

imaginários “[...] estão sempre em ato nas situações educativas para elucidar sua 

transversalidade”.  
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Barbier (1998, p. 170; nota nº 7), entende por transversalidade, 

 
[...] uma rede simbólica relativamente estruturada e estável, constituída 
como uma espécie de ‘banho de sentido’ em que se misturam significações, 
referências valores, mitos e símbolos, internos e externos aos sujeitos no 
qual ele está imerso e pelo qual sua vida assume um peso existencial.  

 

O sujeito transita nesses espaços transversais que interferem nas suas atividades 

cotidianas. O espaço pessoal, no qual o sujeito é um ser de relações humanas conduzido por 

suas pulsões, o espaço organizacional, no qual é ator social, o espaço institucional, no qual é 

agente reprodutor, mas com a capacidade de se opor ao desejo do outro, e o espaço cosmo-

ecológico, no qual se reconhece de maneira holística. 

Especialmente nas situações educativas, onde predomina o pensamento explicativo,  

para que ocorra uma aprendizagem significativa é preciso que se dê voz ao sujeito para 

conhecer suas hipóteses e limites, conhecendo o tempo e espaço em que vive.  

Conforme Barbier (2003, p.63), o pensamento explicativo (raciocínio), é construído por 

elementos pré-estabelecidos enquanto que o pensamento profundo (sensível), é sem conceito 

e sem imagem, por isso, é a percepção total do que é (está). Para estimular a produção do 

conhecimento é preciso desenvolver tanto a racionalidade quanto a afetividade. Para Barbier 

(2003, p. 63-65), 

 

Pensamento é um ato do ser vivo mais evoluído na ordem da complexidade 
crescente do universo, [...] não requer nenhum esforço particular, 
contrariamente ao raciocínio. [...] o pensamento é sem fundo, sem fim, 
solúvel no espaço e no tempo. Ele flui num ponto só e contém o ilimitado. 
Ele é atenção absoluta e sentimento radical de estar aí [...] é porque o 
imaginário se enraíza no pensamento por uma espécie de (buraco negro) 
psíquico, que nenhuma ciência pode desvendar.  
 

Esse ser vivo mais evoluído é o sujeito que reconhece a natureza da emoção, deixa 

emergir o amor que é incondicional, ilimitado, um sentimento de não-medo.  Neste sentido, 

Barbier ressalta a fala de Cornelius Castoriadis (1998, p.196),  

    
Castoriadis fala de ‘Caos/Abismo/Sem-Fundo’ como uma magma9 
insondável. Quando o sujeito ainda não foi tocado, um dia, por esse ‘sem 
fundo’, por ocasião de um acontecimento, de um encontro humano ou 
natural inesperado, e desde que ele não sai dele destruído, ou não fique preso 
nele, como poderia escutar o mundo com toda a sua sensibilidade? 

  

                                                 
9 Magma sm. Massa natural, fluida, ígnea, situada em camadas profundas da terra (FERREIRA, 1993, p.344). 
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O enfrentamento do inesperado em um determinado momento de vida, podendo chegar 

até mesmo ao desespero, faz com que o indivíduo vá até o limite de sua emoção. Esse 

indivíduo se conseguir depurar esse sentir, irá expressar a sensibilidade como resultado de 

experiências vividas e será capaz de escutar o outro em sua complexidade.  De acordo com 

Barbier (1998, p.196-197),  

 
Uma pessoa assim, sua ‘não amarração’, é um ser de serenidade até mesmo 
em sua cólera, as vezes legítima e sempre efêmera. Um sinal lhe é dado pelo 
fato de que ele não tem nenhum rancor, nenhum ressentimento. Não há 
resíduos, não há fuligem escura em seus pensamentos. Para ela, o presente é 
sempre novo, sempre desconhecido. O passado não obscurece sua existência. 
O futuro não tece seu manto de ilusões. O poder não é mais do que um balão 
vermelho, um divertimento social. [...] Seu projeto não é ‘para o amanhã’, 
ele está na instantaneidade da ação justa, isto é, gratuitamente se adapta à 
situação concreta. Uma pessoa com essa têmpera impressiona por sua 
‘presença’, na qual a energia está sempre vibrando, mesmo, e 
principalmente, no silêncio e na inação aparente.  
 

Assim, entendemos que o projeto de autonomia do sujeito é conquistado pela 

imaginação radical da psique.  

 

1.2. Instituição, Imaginário Radical e Autonomia 
 

A instituição é inconcebível sem a significação. É a partir das significações que os 

indivíduos sociais são formados. É a partir das significações que a sociedade se institui. As 

significações apresentam-se como centrais ou primárias e significações secundárias.  

Conforme Castoriadis (1982, p. 385-418), as significações centrais não têm referência, 

não são significações de algo; já as significações secundárias são ligadas a algo, porém as 

duas são igualmente importantes: uma não existe sem a outra.  “A empresa é uma instituição 

secundária do capitalismo – sem a qual não há capitalismo” (CASTORIADIS, 1982, p. 416). 

As significações centrais instituem o modo de ser das coisas e dos indivíduos, elas são 

criadoras e organizadoras do mundo, também são elas que orientam o fazer e o representar 

sociais. Conforme Castoriadis (1982, p.407), citamos como exemplo a palavra Deus. A 

significação Deus é ao mesmo tempo criadora de um objeto de representações individuais e 

elemento central da organização do mundo de uma sociedade monoteísta [...]. As 

significações imaginárias centrais representam o magma de significações é o modo de ser 

antes da imposição da lógica identitária. 
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A instituição da sociedade é instituição do fazer social e do representar/dizer 
social. Nesses dois aspectos, ela comporta, ineliminavelmente, uma 
dimensão identitária-conjuntista [...] (CASTORIADIS, 1982, p.405). 

 
A dimensão conjuntista identitária se manifesta no fazer social (funcional, técnica) e 

também no representar social (dizer). É através da técnica, no fazer social que as significações  

se “materializam”, ou seja, um instrumento é definido identitariamente pela sua 

funcionalidade que só é representativa diante das significações particulares de uma dada 

sociedade. Essa representatividade social se apresenta na linguagem (código), mas como 

linguagem possui um magma de significações.  

 

A sociedade num ‘primeiro tempo’, não estabelece fins e significações, a 
partir dos quais ela deliberaria sobre as técnicas mais apropriadas para 
atendê-los e encarná-los. Fins e significações são estabelecidos de início na e 
pela técnica [...] os atos e objetos que se colocam no e pelo esquema da 
finalidade, na dimensão instrumental e funcional do fazer não podem ser 
definidos e captados a partir da pura funcionalidade ou instrumentalidade. 
Eles são o que são e tais como são mediante a orientação global do fazer 
social, orientação que é apenas um aspecto do mundo de significações 
imaginárias da sociedade considerada (CASTORIADIS, 1982, p.406). 

 

As significações imaginárias sociais não são o que os indivíduos pensam, são as 

significações instituídas numa dada sociedade que fazem com que os indivíduos percebam as 

representações, ou seja, é porque existem significações instituídas que existem as 

representações.  

Assim, o mundo social é composto por espaços sociais definidos, formados por agentes 

que integram instituições com lógicas próprias e com autonomia relativa. Se há autonomia 

relativa é porque o poder de criação é inerente ao homem, assim podemos pressupor que o 

poder da sociedade instituída não é absoluto. 

Reconheço na frase a seguir, a melhor forma de articular a relação entre sociedade 

instituída e autonomia: “A sociedade, cada sociedade é criação, e criação dela mesma: 

autocriação”, diz Castoriadis (1999, p.7). 

Percebe-se claramente que há um movimento cíclico entre o social-histórico (instituído) 

e a autonomia dos sujeitos que contribui para a alteração dos modos do fazer social 

(imaginário social instituinte); esse movimento é determinante para a autocriação de cada 

sociedade, ele é a força de criação tanto da emancipação, quanto da alienação. 

No início, a identidade do ser é pura subjetividade, nascemos imaturos, precisamos ser 

nutridos física e emocionalmente, precisamos de um modelo para ter identidade. O processo 

de socialização começa desde o nascimento pelo contato com a mãe que é um ser carregado 
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de histórias e significações e no decorrer das interações com a família e com outras pessoas, 

essas significações atuam fortemente sobre o mundo psíquico que faz parte da natureza 

humana, sua psique inconsciente.  “[...] sei que o indivíduo socialmente definido tem, ao 

menos virtualmente, a possibilidade de ser algo que não sua definição social, sem nunca poder 

fugir inteiramente dela; portanto, ele é virtualmente uma subjetividade”. (CASTORIADIS, 

1999b, p.36) 

Na tentativa de elucidar melhor o início da identidade do ser, voltamos a questão do 

imaginário enquanto criação e trazemos o conceito de imaginário radical, que é a mônada 

psíquica, a subjetividade singular do indivíduo que se apresenta no âmago do ser, e que 

coexiste com o histórico-social.  

Ao crescer, vamos perdendo a sabedoria da criança para nos tornarmos úteis; nossas 

ações voluntárias e involuntárias indicam nossos hábitos que têm a ver com as pessoas que 

nos antecederam.  Ou seja, a sociedade “fabrica” indivíduos porque eles assimilam o que está 

posto, instituído, inibindo a imaginação radical, aspecto biológico inerente ao ser humano. O 

indivíduo recebe estímulos do mundo social e reproduz ações naturais instituinte que são 

conseqüências de suas interações, não são ações refletidas. 

 
Freud propunha como máxima da psicanálise ‘onde era o Id, será o Ego’. 
Ego é aqui, numa primeira aproximação, o consciente em geral. O Id, 
propriamente falando origem e lugar das pulsões (‘instintos’), deve ser 
tomado nesse contexto como representando o inconsciente no sentido mais 
amplo (CASTORIADIS, 1982, p.123). 

 
O Id (inconsciente) passa então a conter as significações das quais o indivíduo é objeto, 

vivendo em um estado de heteronomia, ou seja, ele tem e se submete ao discurso do outro, é 

alienado porque reprime seus desejos radicais, suas pulsões, e confere ao imaginário social 

instituinte o poder de decisão, a realidade passa a ser também os seus desejos. Sublimação é a 

denominação de Freud a esse processo, quando a psique substitui a si mesma,  por objetos que 

são e valem pela instituição e passam a ser para ela mesma meios de prazer, ocasionando a 

ruptura entre o imaginário radical do sujeito e o pensamento (profundo). Como já foi citado, o 

pensamento é atenção absoluta. Quando o pensamento se interroga sobre seus fundamentos 

acontece a reflexão.  

Assim, cada sociedade se institui impondo normas e valores que os indivíduos 

assimilam sem questionar, essa é a lógica do termo fechamento. Ainda que houvesse 

pensamento, ele continuaria no fechamento diante do sentido das significações imaginárias 

sociais que sempre oferecem respostas no nível funcional à medida que a atividade do sujeito 
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ocorre diante de alguma coisa que já é, já está presente, caso contrário, essa atividade não 

existiria.  

Para romper o fechamento é preciso que o sujeito conquiste a autonomia que é o 

domínio do Ego (consciente) sobre o Id (inconsciente). A palavra autonomia seja no sentido 

social ou individual é essencialmente política, ela está no cerne do projeto do sujeito.   

O sujeito individual em busca da autonomia realiza um trabalho intenso de reflexão, 

colocando-se na posição de objeto e deixando fluir elementos do magma mais profundo, sua 

imaginação radical, construindo um mundo para-si, rejeitando interpretações alheias 

colocando de lado as certezas da consciência. Ao religar-se às suas dimensões interiores que 

foram reprimidas, ao interagir com seus aspectos psíquicos, emocionais e espirituais adquire 

consciência de sua totalidade, faz um exercício de auto-alteração. Porém, como não é possível 

negar o social-histórico, observamos aqui a dimensão do problema: ao negar o discurso do 

outro qual será o discurso do sujeito?  

De acordo com Castoriadis, “A dimensão conjuntista identitária, está sempre presente, e 

mesmo quando a transgredimos em pleno conhecimento de causa e com importantes 

resultados, encontramos ainda sua utilização” (1999, p.106). Isso significa que diante da 

realidade constituída há uma lógica, para instituir é preciso considerar essa dimensão.  

O consciente humano não pode dar conta da psique na sua totalidade, se assim fosse, 

destruiríamos nossa capacidade de criação que surge a partir dos desejos e dos afetos que são 

fluxo das representações. O homem que conhece seu psiquismo, produz mais conhecimento e 

desenvolve simultaneamente novos questionamentos que são também mecanismos de 

proteção.  

Esse sujeito é o que nos interessa, ele é diferente do socialmente definido, conforme 

Castoriadis (1999b, p. 44), ele possui uma subjetividade capaz de realizar um trabalho lúcido 

sobre si. Estamos falando daquilo que o autor define como reflexividade e capacidade da 

atividade deliberada (vontade). 

 
A reflexividade é o saber que sabemos, e interrogar-se sobre tal saber é 
transformar uma atividade em objeto e explicitar o si sob a forma estranha de 
um objeto não objetivo, ou de um pseudo-objeto, do qual sabemos que ele é 
objeto por posição, e não por natureza.[...] Chamo de vontade ou capacidade 
de atividade deliberada a possibilidade – (nem fatalidade nem necessidade) – 
que o ser humano tem de fazer entrar no encadeamento que determina seus 
atos [...] não se refere a escolha de duas possibilidades pré-determinadas, 
mas a esse ato único, incoativo, no e pelo qual surgem novos possíveis e, ao 
mesmo tempo, o sujeito se dirige para eles (CASTORIADIS, 1999, p. 45). 
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A vontade é a dimensão reflexiva que está fora do plano racional, e faz emergir a 

imaginação radical, a criatividade. Como ser imaginante, o sujeito faz existir o que não é, 

porque consegue enxergar os objetos além da posição, que eles são o que são por posição e 

não por natureza, consegue também colocar o si na posição de objeto. 

A conquista da autonomia pressupõe um equilíbrio das circunstâncias porque o sujeito 

possui reflexividade, essencialmente porque deu vazão as suas pulsões e criou um mundo 

para-si (mônada psíquica), mas também porque é consciente da sua historicidade, isso lhe 

permite questionar as representações socialmente instituídas e evocar um movimento novo, 

instituir a caminho de um novo fechamento. “A história do pensamento é também a história 

de sucessivos fechamentos” (CASTORIADIS, 1999, p. 295). 

Assim, é possível relativisar a idéia de fechamento à medida  que sujeitos com traços de 

individuação participam e se integram no conjunto. 

De acordo com Castoriadis (1999b, p.45-46), 

 

Tal sujeito não é uma realidade, é um projeto, em parte realizado pelos     
indivíduos, em parte, sobretudo a ser realizado também em função de uma 
transformação que se refere não apenas aos seres humanos na sua 
singularidade, mas a sociedade em seu conjunto. 
 

A autonomia humana constrói-se aos poucos, à medida que o homem pensa sobre como 

viveu e vive até hoje, trazendo-o para um questionamento das razões que o leva a agir de uma 

maneira ou de outra em sociedade. 

 
1.2.1. O autor-cidadão    

            

A partir deste contexto, agora dispomos de diversos elementos para falar do conceito de 

autor-cidadão (BARBOSA, 2000, p. 90),  
 

Autor-cidadão, portanto, é uma construção histórica, geográfica, social, 
psicanalítica, ecológica que, enquanto tal, exige “politização” não só de uma 
dimensão do sujeito, tal como econômica e partidária, mas de vida em suas 
várias perspectivas, englobando seu modo de ser e de se expressar. 

 

De acordo com Barbosa (1998b, p. 7-13), é preciso resgatar o homem enquanto pessoa 

complexa para ser autor no sentido de se expressar de diversas maneiras de acordo com a 

dinâmica social porque tem  capacidade para fazer uma leitura do mundo. O expressar-se está 

diretamente relacionado a exercer a cidadania tendo em vista que ela não ocorre desvinculada  
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da história, história essa que está ligada geograficamente a um determinado local que tem 

características sociais próprias, e considerando principalmente os próprios sentimentos e 

desejos.  

A idéia de autor-cidadão propõe ir além daquilo que a evolução histórica apresenta 

sobre o conceito de cidadania. De acordo com Monteiro Junior (2000, p.77-84), com a 

modernidade e a expansão do capitalismo foi preciso organizar juridicamente regras básicas 

para garantir a igualdade pessoal, política e econômica dos indivíduos, sendo dever da 

educação disseminá-las entre a população, caracterizando assim a cidadania. Desta forma, 

educação e cidadania aparecem inter-relacionadas na história contemporânea porque 

exprimem o desejo de ação. O exercício da cidadania reflete os conflitos de interesses das 

diversas instituições em uma determinada sociedade, em um determinado local e de acordo 

com o tempo, além de garantir direitos, a cidadania impõe o dever de fazer prevalecer o 

desejo da coletividade sobre os particulares.   

Conforme Barbosa (1998b, p. 7), a escola cumpre esse papel, à medida que impõe 

deveres e dita o que é certo negando a produção do aluno. Mas não é só na escola que isso 

acontece, é um processo social. Ao negarmos a pessoa do outro considerando só o papel que 

representa (médico, professor, gerente) infelizmente, perdemos a ética nas relações entre as 

pessoas. Estamos todos vivendo sob o efeito dos fenômenos de globalização e mesmo 

vivendo em uma realidade local, tudo que acontece no mundo repercute em maior ou menor 

escala em nossas vidas.  

Como exercer cidadania diante da pluralidade de referências neste novo contexto? 

O conceito de cidadania apresenta-se agora de maneira complexa, e para continuar 

garantindo aos sujeitos a possibilidade de ação, precisa ser ressignificado.  

É preciso ultrapassar a idéia de cidadão como agente social e entendê-lo na perspectiva 

da autoria, do sujeito autônomo que consegue fazer abstração das significações imaginárias 

sociais e até de si mesmo, com a liberdade de se tornar autor-cidadão através de sua práxis.   

Castoriadis (1982, p. 94 - 96) chama de práxis, 

 
Este fazer no qual o outro ou os outros são visados como seres autônomos e 
considerados como agente essencial do desenvolvimento de sua própria 
autonomia [...] Ela se apóia sobre um saber, mas este é sempre fragmentário 
e provisório. É fragmentário porque não pode haver teoria exaustiva do 
homem e da história; ele é provisório porque a própria práxis faz surgir 
constantemente um novo saber, porque ela faz o mundo falar numa 
linguagem ao mesmo tempo singular e universal. [...] Um outro aspecto da 
práxis também essencial; é que seu próprio sujeito é transformado 
constantemente a partir desta experiência em que está engajado e que ele faz, 
mas que o faz também.  
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A teoria emerge constantemente da prática, portanto, na lógica do conjunto a práxis, 

como definimos, aparece como a transformação do dado e é subseqüente a auto-alteração do 

sujeito, que é obra do imaginário radical.  

Novamente resgatamos a questão da autonomia como condição essencial para o 

exercício da cidadania. Conforme Castoriadis (1982, p.126), “Um sujeito autônomo é aquele 

que sabe ter boas razões para concluir: isso é bem verdadeiro, e: isso é bem meu desejo”.  

Mesmo vivendo em um estado de heteronomia o sujeito autônomo tem condições de ser co-

autor de sua própria história reorganizando dentro de si os conteúdos e os elementos 

psíquicos, distinguindo o que é real e o que é desejo, tendo a percepção das ações de sua 

classe social e interagindo com o outro empregando a negatricidade definida por Ardoino 

(2003b, p. 28) como a “capacidade de os sujeitos fazerem abortar, por suas contra-estratégias, 

as estratégias de que se sentem serem objetos [...]” conseguindo transgredir as regras 

enquanto as faz funcionar, com a possibilidade de evocar o imaginário instituinte em uma 

coletividade.  

Neste sentido, Ardoino sobrepõe o termo autorização à autonomia já que estamos 

tratando da imaginação radical do sujeito que autoriza a si próprio, enquanto que o termo 

autonomia reflete também aspectos da ordem ideológica da sociologia. Castoriadis insiste em 

empregar a palavra autonomia por evidenciar no termo duas vertentes: o imaginário social e o 

imaginário radical singular, que estão inter-relacionadas à medida que o processo de 

socialização inicia-se com a ruptura da mônada psíquica. 

Louis Althusser (1985, p. 39-42) ao constituir uma teoria (geral) da ideologia fornece 

alguns elementos que corroboram a idéia de Castoriadis exposta acima.  

Primeiramente, em relação ao imaginário social instituinte, quando formula em uma de 

suas teses que “A ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos com suas 

condições reais de existência” ou seja, trata da relação do sujeito com suas práticas reais, é 

uma relação social. Althusser ao introduzir a noção de imaginário e sua alusão à psicanálise 

abre caminho para um empirismo que é contraditório com o restante de seu pensamento.  

Também com relação à lógica do fechamento quando formula: “Não existe prática senão 

através de e sob uma ideologia. Não existe ideologia senão através do sujeito e para sujeitos”.  

Define assim o funcionamento da ideologia uma vez que ela não tem história própria, 

mas reflete a história real. Portanto, a ideologia não se dá pelos atos individuais porque não é 

a representação imaginária do indivíduo sobre suas condições existenciais e, sim, a relação 

imaginária dos indivíduos com o mundo, ela se realiza nas instituições. 



   40

Neste sentido, segundo Althusser (1985, p. 42), “A ideologia interpela os indivíduos 

enquanto sujeitos”. Ou seja, todo ato concreto praticado pelos indivíduos é reconhecido nas 

relações sociais, é efeito ideológico, mesmo que o sujeito tente se opor ao sistema de 

referência ele não consegue e se sujeita. Aqui se apresenta uma definição de sujeito contrária 

a que defendemos com Castoriadis.  

Althusser não concebe a formação do sujeito como um projeto, ele entende que a 

categoria de sujeito já preexiste para cada indivíduo concreto.  

 
A ‘constituição do sujeito’ não é, entretanto, um processo histórico ou um 
processo datado na vida de um indivíduo, somos sempre já sujeitos, isto é, a 
categoria do sujeito preexiste a cada indivíduo concreto e é uma condição de 
sua existência social. A consciência de ser sujeito é o reconhecimento da 
posição do indivíduo – como sujeito – nas relações sociais, com todos os 
desconhecimentos que esse reconhecimento implica (ALTHUSSER, 1985, p. 
43). 
 

Para o autor, o indivíduo se percebe como sujeito pelas funções concretas que exerce 

nos espaços sociais as quais se submete “livremente”, funcionando interpelado pela ideologia.  

O sujeito então só existe por meio da relação que o institui como sujeito. 

Na leitura psicanalítica de Castoriadis (1992, p. 202-203), o sujeito é visto enquanto 

projeto à medida que se transforma (cura) por intermédio da reflexão e da modificação da sua 

relação com seu inconsciente.  

O objetivo da análise é a exploração da psique inconsciente do sujeito (paciente), 

fazendo questionamentos no sentido de interferir nas suas colocações com questões do tipo, a 

quem você está se referindo? na tentativa de tirá-lo da dimensão social e conduzi-lo para uma 

realidade psíquica do sujeito do desejo, do afeto, do pensamento, que ele não reconhece logo 

no início. Conforme Castoriadis (1992, p. 201): 

 

O sujeito não voltou porque nunca partiu. Sempre esteve presente – 
certamente não como substância, mas como questão e projeto. Para a 
psicanálise a questão do sujeito é a da psique – da psique como tal, e da 
psique socializada, isto é, tendo sofrido e continuando a sofrer um processo 
de socialização. Compreendida assim, a questão do sujeito é a do ser 
humano nas suas inúmeras singularidades e universalidades. 
  

O autor fala do indivíduo socialmente produzido porque reprimiu sua imaginação 

radical, e também fala da sua realidade magmática, que conforme Freud contém diversas 

instâncias inconscientes que são capazes de impor idéias. 
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Ao orientar-me pela dialética do instituinte que confronta o instituído proposta por 

Castoriadis, que mostra a instituição pela nova ótica recusando em parte o fechamento por 

considerar a psique, admitindo a subjetividade do ser humano, reconheço a possibilidade de 

articulação do questionamento do particular e do universal.  Na visão do autor, a filosofia 

política moderna e contemporânea “esqueceu” da preocupação central dos grandes filósofos 

(Platão, Aristóteles, Rosseau) que era a questão da educação. Ele entende que para haver 

sociedade autônoma é preciso inicialmente que a “política” vise transformar as instituições 

para que eduquem os indivíduos para a autonomia.  

 
Somente uma coletividade autônoma pode formar indivíduos autônomos [...] 
a autonomia é a capacidade de questionar uma instituição dada da sociedade 
– e é esta instituição que, através sobretudo da educação, (grifo nosso) deve 
nos tornar capaz de questioná-la (CASTORIADIS, 1998b, p. 64). 

 

A realidade da sociedade existente forma ao mesmo tempo, educadores e educandos. A 

dura tarefa da educação é ajudar o indivíduo a atuar na sociedade e, ao mesmo tempo, torná-lo 

crítico para transformá-la. 

Uma política revolucionária objetiva a organização e a orientação da sociedade 

permitindo a autonomia de todos, o que pressupõe uma transformação radical, que seria o 

conteúdo do Projeto Revolucionário de Castoriadis (1982, p.116): “O projeto revolucionário 

tem suas raízes e seus pontos de apoio na realidade histórica efetiva, na crise da sociedade 

estabelecida e na sua contestação pela grande maioria dos homens que nela vivem”. 

De acordo com a definição do autor “O projeto é o elemento da práxis (e de toda 

atividade)” (1998, p. 97). A práxis como atividade consciente só pode existir na lucidez, 

porém ao constituir um objeto novo que não se deixa reduzir, apóia-se em um saber 

provisório. Neste sentido, ela existe com uma lucidez relativa considerando a intenção de 

transformação do real.  

Ressaltamos a importância da palavra projeto na pesquisa realizada, primeiro, porque 

entendemos como um projeto existencial a formação do sujeito em direção à autonomia do 

autor-cidadão; segundo, porque a UMESP define projeto em seu projeto político pedagógico 

como: “[...] uma construção histórica, aberta e sujeita a avaliações com vistas à sua melhor 

adequação” (UMESP, 2002, p. 8).  

O projeto é, portanto, sempre inacabado, complexo.  Assim, o projeto visa sua 

realização em direção a, que ultrapassa a própria idéia de deixar-se fixar como tal no 

momento.  
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O sujeito enquanto projeto se transforma a partir da experiência que faz e que o faz 

também.  

Neste sentido, apresentamos no segundo capítulo, a educação e o sujeito enquanto 

projeto, tendo em vista que o pensar complexo envolve toda a realidade constituída, ele abre 

questionamentos sobre o instituído aceitando as incertezas. 
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CAPITULO II 
 
A EDUCAÇÃO E O SUJEITO ENQUANTO PROJETO 
 

Apresentamos neste capítulo a educação como fenômeno social. Com o estudo sobre a 

UMESP desde suas origens, buscamos realizar – com base nas teorias apresentadas – uma 

análise do cotidiano universitário além da reflexão sobre as perspectivas da educação em 

direção ao autor-cidadão. 

 

2.1. A Educação e a Sociedade Instituída 
 
A educação é um fenômeno social que está subordinado à configuração do sistema de 

ensino que se organiza baseado em normas. A LDB – Lei que estabelece as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, trouxe inovações e 

flexibilidades, mas ainda assim o ensino superior no Brasil sofre de certa forma com a rigidez 

e as regras burocráticas, sendo que estas últimas privilegiam os meios e não os fins. A Lei 

determina em seu artigo 2º que:  

 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania 
(grifo nosso) e sua qualificação para o trabalho (1996, p. 1). 

 
É desnecessário dizer que transformar a grande massa em sujeitos críticos, politizados, 

não é exatamente o que interessa à sociedade capitalista contemporânea, e também não é 

somente pela educação que a sociedade será transformada. De qualquer maneira, o atual 

sistema escolar não atua sozinho; a sociedade instituída também investe neste sistema e o 

determina como por exemplo, à medida que a família investe na educação do filho porque 

mantém internalizadas idéias como o status que a formação pode proporcionar, ou a melhoria 

da qualidade de vida pela ascensão social. A busca pelo ensino superior é um fenômeno 

dotado de poder coercitivo pela instituição, assim a ideologia dominante mantém a estrutura 

capitalista porque determina as expectativas das pessoas orientando suas ações, de modo que 

os investimentos de várias ordens, são intencionais (inconscientes), há uma lógica nas 

relações com o outro.  
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De acordo com Durkheim, (1997, p. 3) “Estamos diante de uma ordem de fatos que 

apresenta caracteres muito especiais: consistem em maneiras de agir, de pensar, e de sentir 

exteriores ao indivíduo dotadas de um poder de coerção em virtude do qual se lhe impõem”.  

Socialmente, o indivíduo já nasce “rotulado” tendo em vista a trajetória familiar, o 

capital econômico, o capital cultural e social, elementos que atuam em um sistema complexo, 

oferecendo condições objetivas para a obtenção do sucesso ou do fracasso. Nesse sistema, 

todos nós  – do ponto de vista do sujeito que têm liberdade de opção – ficamos “cegos”; não 

analisamos a realidade e, sim, a percepção dela. Nossos encontros com o outro são carregados 

de pré-noções, representações que ganham força e legitimidade porque são formadas pela 

nossa prática.  

A estrutura educacional também acaba reproduzindo a ideologia dominante à medida  

que demonstra preocupação constante em atender a demanda do mercado. Morin (2002, p.82) 

pergunta: “A Universidade deve adaptar-se a sociedade ou a sociedade é que deve adaptar-se 

à Universidade?”. De acordo com o autor, na sociedade contemporânea existe uma pressão 

para adequar o ensino e a pesquisa às demandas econômicas do mercado, porém ele defende 

que a universidade é possuidora de uma cultura que não é provisória, há valores intrínsecos 

que propõem a ética do conhecimento bem como a autonomia da consciência para ajudar os 

cidadãos a viverem suas vidas. 

Guy Berger (2003, p.148-149) fala da ambiguidade existente no processo educativo,  

 
A educação e a cultura são da mesma ordem, no sentido em que permitiriam 
ao sujeito elaborar, compreender, desenvolver-se. Ao mesmo tempo, a 
educação é essencialmente preparatória. [...] No domínio da aprendizagem 
técnica, a escola, em função dessa imagem tecnicista, corre o risco de 
desenvolver apenas fórmulas mágicas, fórmulas de resolução de problemas, 
um saber-fazer puramente superficial. 

  

Para Guy Berger, a educação deve questionar o sentido político das técnicas, questionar 

sua significação, caso contrário a escola não tem mais razão de ser. Ele não admite que a 

escola tente permanentemente se adaptar ao desenvolvimento social. 

De acordo com Louis Althusser (apud ALBUQUERQUE, 1985, p.11), 

 
[...] a formação profissional no ensino convencional está sempre em 
descompasso com a prática profissional, isto em todos os níveis, de tal forma 
que o treinamento na empresa é regra geral. Não bastasse esse descompasso, 
as empresas estão sempre reproduzindo-o em escala mais ampla, por meio 
das constantes alterações de normas e métodos [...] 
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Conforme Althusser, a formação profissional que se dá na escola está sempre em 

dissonância com o mercado especialmente por causa do avanço constante da tecnologia, entre 

outras questões.  

A organização da escola é disciplinar, influenciada por múltiplas dimensões: filosóficas, 

psicológicas, sociais e também políticas, e apesar de serem muitas as novas propostas 

pedagógicas que se apresentam de maneira eficiente, infelizmente, na prática quase não se 

concretizam porque assim como a escola, o sujeito também mantém padrões de disciplina, de 

comportamentos, regras difíceis de serem transgredidas.  

Na visão de Althusser (1985), a escola é um campo de luta onde certas classes resistem 

ao seu funcionamento. Ele enfatiza que essa resistência não é suficientemente forte para gerar 

mudanças, ou seja, isso não interfere no desenvolvimento da real função da escola como 

reprodutora da ideologia capitalista. 

 
As instituições e com elas, a cultura, as ciências, deixam de ser instrumentos 
neutros do progresso da humanidade, para tornarem-se lugar de luta de 
classes pela direção da sociedade. A Universidade e a escola, 
particularmente deixam de ser uma conquista da humanidade [...] O que a 
torna instrumento de subordinação ideológica não são os ‘valores’ da 
burguesia e os interesses de seus ‘representantes’, mas seu funcionamento 
ideológico (ALTHUSSER apud ALBUQUERQUE, 1985, p.17). 

 

Desta forma, o autor retrata uma perfeita imbricação entre o funcionamento da escola – 

visando a preparação técnica do indivíduo pelo conjunto das disciplinas –, com a função 

latente de inculcação ideológica do capitalismo quando trabalha com idéias abstratas. O 

princípio oculto da prática escolar está em unir técnica e ideologia porque as pessoas, 

conscientemente, não separam conteúdos científicos e ideológicos quando transmitidos 

transversalmente. Neste sentido, a transversalidade funciona muito bem como instrumento 

ideológico porque a ideologia fica dissolvida, quase imperceptível.  

Trazemos aqui alguns questionamentos: será que quando alguns alunos fazem a 

distinção entre “coisas interessantes” e “coisas chatas” de serem estudadas, eles reconhecem 

inconscientemente a ideologia que está sendo posta? A resistência a algumas condições não 

pode ser exatamente por essa percepção? 

De Acordo com Cunha, (1980, p. 35-37) para os autores Baudelot e Establet as 

mensagens ideológicas são transmitidas na escola de maneira diferenciada dependendo da 

classe.  
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A escola capitalista é a unidade contraditória de duas redes de escolarização.  
[...] As duas redes não inculcam culturas diferentes, mas a mesma cultura 
burguesa em diferentes versões, pois não seria possível inculcá-la da mesma 
maneira nos futuros explorados e nos futuros exploradores.  
 

Para os autores, as classes menos favorecidas recebem a inculcação que a ascensão 

depende do esforço e competência individual, ao sucesso é dado um tratamento burocrático 

como se vencendo desafios, superando obstáculos fosse possível ascender socialmente. Essa 

ideologia meritocrática reforçada pela classe média é uma violência simbólica, aparece 

fortemente quando se transmite às classes populares uma cultura degradada que incentiva o 

conformismo social. Já as classes mais abastadas recebem a inculcação decorrente da teoria 

da liderança, juntamente com a alta cultura vem a idéia de que o conhecimento é para poucos 

e que a sociedade só pode ser conduzida por quem o detém. Esse mecanismo gera alienação, a 

divisão da sociedade é vista como o modo natural de funcionamento.         

O mundo globalizado, que se apóia em bases técnicas, na informação manipulada, no 

dinheiro e na política das empresas, gerou para a maior parte da humanidade o aumento da 

pobreza e a perda de qualidade de vida.  

Embora a escola esteja inserida nessa sociedade, nem todos os sujeitos encontram-se na 

condição de meros transmissores e/ou receptores de informações manipuladas. Por isso, não 

podemos desacreditar na força da escola, as dificuldades, os conflitos e as contradições 

acabam impulsionando a mudança e, pelas relações travadas no ambiente, é possível superar 

as visões inadequadas do mundo e sobre nós mesmos. Desta forma, entendemos que as 

transformações partirão dos sujeitos que a escola pode formar. Não é nosso propósito 

desenvolver análise do sistema capitalista, mas demonstrar o quanto o homem é dominado por 

questões que ele próprio instituiu. 

 
2.2. A Universidade Metodista de São Paulo10  

 
Buscando na história as origens da UMESP observamos sua gênese na Faculdade de 

Teologia cuja atuação baseia-se nos propósitos da missão da Igreja Metodista. 

 

 

 

 

                                                 
10 Texto baseado no livro As origens da UMESP. São Bernardo do Campo, 1999. 
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Quem tentar escrever com detalhes a história do nascimento do IMS,  
dependendo do ângulo em que se situar, terá dois caminhos a percorrer. O 
primeiro deverá partir do fato insconteste de que a Igreja Metodista estava 
sendo levada, na época, a procurar novas fontes de sustentação para a 
Faculdade de Teologia [...] O segundo caminho, mais heróico e mais 
harmonioso com os ideais cristãos, seria pensar que ela, a Igreja Metodista, 
estava lutando para criar uma universidade exatamente na área do ABCD, 
então com poucos recursos nesse campo visando a melhoria de padrões do 
operariado da região, formando técnicos de nível superior, numa população 
de baixa renda (UMESP, 1999, 22). 

  
Assim, pensava-se na criação de outros cursos superiores na região do ABCD para 

resolver os problemas de manutenção da Faculdade de Teologia  

Em 27 de outubro de 1970 tomou posse o primeiro Diretor Geral do Instituto Metodista 

de Ensino Superior, professor B. P. Bittencourt, cuja gestão estendeu-se até 1982. 

Em 23 de junho de 1971 o Diário Oficial da União publicou o Decreto Federal n. 

68.793 que autorizou o funcionamento da primeira Faculdade do então IMES, a Faculdade de 

Ciências Humanas e Letras que contava com os Cursos de Psicologia, Pedagogia, Letras e 

História. No ano seguinte, a primeira sigla da instituição, IMES foi substituída por IMS, após 

a identificação de outra instituição educacional na região com a mesma sigla. A instituição 

também recebeu autorização de funcionamento do Curso de Comunicação Social pelo Parecer 

835/72-CFE, e decreto Federal n. 71.040, de 30 de agosto de 1972, com os cursos de 

Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, cursos esses que logo se 

destacariam no âmbito nacional.  

É possível observar que naquele momento a instituição já demonstrava sua preocupação 

com a formação humanística tendo em vista que as disciplinas Filosofia, Psicologia e 

Sociologia eram obrigatórias em todos os cursos. 

Em 1982 foi aprovado no XIII Concílio Geral da Igreja Metodista o documento 

“Diretrizes para a educação nas instituições educacionais da Igreja Metodista”11,  que 

representa a decisão soberana a ser implantada nas escolas metodistas por seus Conselhos 

Diretores em todo o Brasil.  

Na ocasião, o documento foi resultado do trabalho de uma comissão que reuniu as 

informações obtidas no Seminário Diretrizes para um Plano Nacional de Educação que contou 

com a presença dos Bispos, dos membros do Conselho Geral, dos representantes dos 

Conselhos Regionais, das Federações Regionais de Homens, Senhoras, Jovens e Juvenis e de 

                                                 
11 Texto baseado no livro Diretrizes para a educação nas instituições educacionais da Igreja Metodista. São 
Bernardo do Campo, 1982. 
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alunos representantes de cada instituição de ensino teológico, que discutiram o que estavam 

vendo, os problemas da família e do povo brasileiro à luz da palavra de Deus, do que diz a 

Bíblia. 

O documento considera que toda ação educativa é baseada em uma filosofia, no caso da 

educação Metodista a filosofia é iluminada pela fé. 

Na época, B.P.Bittencourt alertou aos que tinham a incumbência de aplicar as diretrizes 

sobre o fator tempo, recomendando providências e paciência, tendo em vista que os resultados 

da nova filosofia não seriam obtidos a prazos curtos, lembrando que cada escola é em uma 

escola, inserida em uma determinada localidade, portanto, o documento deveria ser adaptado 

a cada situação. 

Até aquela data a educação Metodista vinha sendo influenciada por idéias da filosofia 

liberal que tinha a preocupação com a ascensão social, com o espírito de competição e com o 

lucro, resultando em uma educação individualista. Como esses elementos não fazem parte da 

Missão da Educação Cristã, a Igreja precisou definir novas diretrizes que propuzessem entre 

outras questões, o desenvolvimento da consciência crítica sensibilizando para o problema da 

justiça em um mundo marcado pela opressão, tendo em vista que o interesse social é mais 

importante que o individual.  

Esses e outros posicionamentos (que aqui não foram citados) passaram a fazer parte do 

documento “Diretrizes para a educação nas instituições educacionais da Igreja Metodista” 

ficando estabelecido que toda a iniciativa educacional, especialmente a organização de novos 

cursos e projetos devem seguir os objetivos da Missão de acordo com os documentos oficiais 

da Igreja. 

 

2.2.1. O processo de transformação em Universidade12

 

Sobre o processo em busca da identidade institucional e da política educacional e 

financeira do IMS, Bittencourt (1999, p.78) relata,  

 

É bem possível que poucas vezes, em nosso país, tenha sido elaborado um 
processo de criação de universidade com a participação das comunidades 
acadêmica e administrativa, em proporção maior do que o da Universidade 
Metodista de São Paulo (UMESP). Seminários, reuniões, estudos, avaliação, 
assessoria e busca constante nas fontes fornecedoras de orientação, foram 
elementos abundantes em todo o processo. 

                                                 
12 Ibid, 1999. 
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Nesses encontros, realizados entre os anos de 1987 a 1991, foram abordados e 

discutidos temas importantes e polêmicos como: “Objetivos Iniciais do IMS”, “Uma Escola 

Confessional e sua Inserção na Comunidade”, “Avaliação Histórica”, “Etapas de Crescimento 

e Evolução dos Cursos”, “Avaliação do IMS Hoje”, “Características de uma Universidade 

Confessional Metodista no Contexto Social Brasileiro”, “A Forma Institucional”, “A Filosofia 

Educacional numa Universidade Confessional”, “A Concepção Filosófica Institucional e Sua 

Organização”, “Planejamento e Desenvolvimento Curricular”, “Concepção Filosófica, 

Teológica e Ética”, “Fundamentação Legal, Concepção e Extensão da UMBC e Programas e 

Projetos Existentes”, “Estrutura Organizacional da UMBC” entre outros, esforços estes que 

culminaram em documentos determinantes das concepções antropológicas, gnosiológicas e 

políticas do IMS. 

Legalmente, as solicitações junto ao Conselho Federal de Educação devem ser 

apresentadas mediante uma Carta-Consulta na qual se faz a proposta e o pedido. A Carta-

Consulta apresentada ao CFE requerendo autorização para o funcionamento da Universidade 

Metodista da Borda do Campo13 foi aprovada pelo Parecer 103, em 20 de fevereiro de 1991, 

isso significava a autorização para dar prosseguimento aos trabalhos visando à construção do 

Projeto da Universidade.  

Em 2 de junho de 1992, o Parecer n. 0336, aprova o Projeto de implantação da 

Universidade já com outra denominação, Universidade Metodista de São Paulo. Na ocasião, a 

relatora traça conceitualmente o perfil da Universidade chegando mesmo a citar partes do 

próprio projeto,  

 
(...) a educação (no IMS) desenvolve-se não como processo de formação 
apenas, mas como interação que conduz à participação plena, produtiva e 
crítica das pessoas na sociedade, habilitando-as a contribuírem para o bem 
comum na plenitude de sua capacidade (UMESP, 1999, P.92). 
 

Diante do exposto, analisando as pautas das discussões e a própria história da UMESP, 

encontramos nos princípios citados a raiz de sua concepção pedagógica. 

 

 

 

                                                 
13 Primeira denominação 
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2.2.2. O projeto político pedagógico da UMESP 14

 

O que caracteriza uma instituição educacional como universidade é o ensino, a pesquisa 

e a extensão, sendo que seu Projeto Político Pedagógico deve refletir esse dinamismo. No 

âmbito dos cursos, a legislação define a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, 

conforme orienta as diretrizes do Ministério da Educação e Cultura e o Conselho Nacional de 

Educação. 

O ensino deve gerar aprendizagem significativa; a pesquisa deve instrumentalizar o 

aluno para questionar cada profissão e sua evolução; e a extensão prevê a contextualização do 

aluno em relação à inserção política, geográfica e social. 

Visando a relação de imbricação entre ensino-pesquisa-extensão, foi grande o esforço 

da Universidade Metodista para ir além da epistemologia e considerar outros conceitos 

relevantes tais como crítica, questionamento e criatividade, que implicam na ética e cidadania 

e em questões da filosofia. Nesta perspectiva, constituiu-se um núcleo de importantes ações 

político-pedagógicas.  

 

O que se pretende é contemplar dois norteadores das atividades e dos 
compromissos das instituições metodistas de ensino, a saber, sua 
confessionalidade e o seu espírito universitário. Guardando a especificidade 
das disciplinas que serão chamadas de ‘formação geral’, há aquelas que dão 
conta dos atributos de ‘Universidade’ e outras dos atributos de ‘Metodista’ 
(UMESP, 2002, p. 20). 

 

Assim, a UMESP instituiu o Núcleo de Disciplinas de Formação Geral (primeira 

denominação) administrado de maneira colegiada e que se faz presente em todos os cursos. 

Inicialmente, faz-se necessário explicar a nomenclatura “disciplinas de formação geral” 

que não deve ser confundida com “disciplinas metodistas”, pois não se constituem em veículo 

de ideologia religiosa.  

As disciplinas de formação geral devem dar conta do aspecto universidade e do aspecto 

metodista. Assim, o aspecto universitário deve evitar o isolamento entre as várias unidades de 

ensino, desenvolver a reflexão crítica e questionadora, levantar discussões sobre questões da 

cidadania em sua dimensão filosófica e ética, enquanto que o aspecto metodista tem a função 

de articular o projeto pedagógico da instituição à promoção da cidadania, trazendo a reflexão 

                                                 
14 Texto baseado no Projeto Pedagógico da Universidade Metodista de São Paulo – Gestão 2003-2007. São 
Bernardo do Campo, Setembro 2002. 
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sobre os princípios, convicções, crenças, e o sentido último da conduta pessoal, profissional e 

pública.  

Atualmente, o núcleo é denominado Núcleo de Formação Cidadã e está subordinado à 

Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião. As disciplinas que compõem o núcleo são 

Filosofia, Ética e Cidadania e Eletivas de Formação Geral, sendo que estas últimas possuem 

temáticas diversas e visam estimular o diálogo entre a Universidade e a comunidade.  

A proposta do Projeto Político Pedagógico da UMESP define-se da seguinte forma 

(UMESP, 2002),  

 

... a Proposta Pedagógica Institucional é justamente a expressão da prática 
acadêmica – fundada na seriedade e no comprometimento social marcando o 
que deve ser priorizado nas atividades desenvolvidas, balizando as condições 
e formas de inserção de uma instituição com suas peculiaridades nas 
realidades regional, nacional e internacional, na Pesquisa, no Ensino e na 
Extensão. 

 
Desta forma, espera-se que o Projeto Político Pedagógico Institucional oriente de fato as 

práticas cotidianas, que ele seja referência para organizar as ações, inclusive voltando-se a 

objetivos sociais. 

 
2.2.3. Pensar o futuro pedagógico15

 

No ano de 2006, a Reitoria da UMESP constituiu um grupo de trabalho para pensar o 

futuro pedagógico, com possibilidades de mudanças curriculares e de suas práticas sempre em 

busca da qualidade, isso resultou em uma nova versão das Diretrizes para elaboração dos 

projetos pedagógicos e Organização da Matriz Curricular dos cursos de graduação da 

Metodista. Assim, as diretrizes visam orientar e auxiliar os gestores na elaboração e/ou 

reformulação dos projetos dos cursos que coordenam.  

O novo documento, entre outras questões, recomenda, inicialmente (de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais), que as discussões do colegiado iniciem pela definição do 

perfil do egresso, o projeto deve ser concebido tendo em vista o profissional que se pretende 

formar. A idéia é que esse aluno seja acompanhado, fornecendo com seu histórico, elementos 

para novos ajustes no projeto pedagógico dos cursos. O documento propõe também uma 

mudança significativa no que diz respeito à matriz curricular que deverá ser configurada de 

                                                 
15 Texto baseado no documento, Diretrizes para elaboração e revisão dos Projetos Pedagógicos e organização 
da Matriz Curricular dos Cursos de Graduação da Universidade Metodista de São Paulo.  
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maneira modular, isso significa organizar didática e pedagogicamente seus conteúdos de 

formação cidadã, de formação geral, de formação básica e de formação específica. Esses 

conteúdos devem ser estabelecidos de acordo com as habilidades e competência do 

profissional que se pretende formar, e também organizados administrativamente por áreas de 

conhecimento. Este novo processo vai exigir ainda mais dos diretores, coordenadores e 

professores porque visa sair da lógica disciplinar; será preciso um esforço coletivo para 

definir objetivos, estratégias e formas de avaliação. 

 
[...] requer a revisão do conceito da palavra disciplina, que está relacionada 
ao contexto da produção e da reprodução do conhecimento [...] É importante 
ressaltar que não devem utilizar nomes novos para os mesmos 
procedimentos de trabalho, nem que eles sejam um aglomerado ou uma 
somatória de disciplinas tradicionais dos cursos. A perspectiva é de um 
trabalho muito diferente (DIRETRIZES, 2007, p.19). 

  
 O trabalho é complexo. Será difícil difundir essas idéias, ou melhor, estender o diálogo 

para que a proposta não se apresente apenas de maneira superficial, mas que se concretize nas 

ações, no trabalho entre professores e com os alunos.  

Entendemos que a nova proposta requer uma mudança cultural que dificilmente será 

assimilada por todos de uma hora para outra. A mudança exigirá mais tempo de dedicação 

para participar de encontros e reuniões e principalmente, muito envolvimento por parte de 

todos. 

 
2.3. Análise da Complexidade do Cotidiano Universitário 

 

No cenário atual, a escola, demonstra maior preocupação com o saber fazer do que com 

o saber ser, que implica necessariamente em reflexão.  

Qualquer atividade humana para ser realizada plenamente precisa de um conjunto de 

situações motivadoras.  

Quando se trata da carreira profissional, os estímulos ligados aos aspectos financeiros 

são importantes, já que o sucesso é associado aos resultados quantificáveis dentro dos padrões 

capitalistas.  

É comum no cotidiano olhar pelo prisma da razão diante da cultura reducionista na qual 

fomos formados, mas é preciso aprender a fazer o que não fomos ensinados, isso requer o 

auto-comando do comportamento. 

Com os conceitos e teorias apresentados, procuramos demonstrar que, apesar do 

indivíduo crescer incorporando diferentes discursos que o determinam, é possível pelo 
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reconhecimento da subjetividade deixar emergir do seu interior o autocomando do 

comportamento, é possível ocorrer a individuação16. Isso implica em lidar com 

questionamentos, refletir sobre as próprias ações, porém como não crescemos agindo dessa 

forma fica difícil transmitir isso para o outro.  

As novas diretrizes para elaboração dos projetos pedagógicos da UMESP propõem um 

procedimento diferente, tentando religar o que foi separado pelas disciplinas. Neste sentido, a 

universidade abre espaço para que o indivíduo crie idéias, para aos poucos ir rompendo com 

os conteúdos impregnados ideologicamente caminhando no sentido do saber fazer e do saber 

ser, ou seja, no sentido da autonomia.  

Essa questão não envolve apenas os alunos, levanta também questionamentos 

enfocando todos os atores sociais envolvidos no universo pesquisado.  

Ao realizar a leitura do Projeto Pedagógico da UMESP – Gestão 2003-2007, 

encontramos em sua Apresentação, a intenção do Reitor sobre o documento:  

 
Meu desejo é que ele se torne um instrumento de trabalho permanente nas 
mãos de nossos colaboradores: para ser lido, anotado, riscado, pensado. Para 
que suas idéias ajudem a construir e reconstruir a ação, corrigir o curso e 
criar novas idéias (2002, p. 8). 

 
A perspectiva dialógica proposta pelo documento é fundamental, mas até que ponto ela 

se efetiva? 

Entendemos que em geral, esses colaboradores, com a correria do dia-a-dia entre uma 

aula e outra, entre um trabalho e outro, vivem em um processo acelerado de transformação 

nos diferentes âmbitos da vida, não dispõem de tempo para acompanhar as mudanças. 

Novamente me aproprio da questão que envolve o tempo, mas não sobre o tempo da 

significação (temporalidade), do qual temos feito referência na direção da construção do 

sujeito, mas do tempo cronometrado. 

De acordo com Borba (2004, p. 45-53), nos espaços de formação, a comunidade 

acadêmica vive debruçada sobre o calendário, administrando o tempo para organizar todo tipo 

de tarefa. Neste sentido, o tempo é parâmetro, deve ser definido com antecedência, atua como 

controle, como se fosse a chave da eficiência, e isso é recebido por todos de maneira natural 

porque na prática agimos automaticamente. 

                                                 
16 É importante distinguir individuação, que é relativa à capacidade de posicionamento do sujeito, da idéia de 
individualismo porque este último condena o sujeito à auto-anulação. 
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No entanto, quando a proposta é lidar com o tempo enquanto ritmicidade e historicidade 

de cada um, no sentido de saber-fazer, saber-ser e de saber-deixar-ser, ela causa impacto e 

angústia, pois trata-se de uma práxis. 

A formação universitária enquanto prática se resume em um saber-fazer, enquanto 

práxis preocupa-se com o saber, o saber-fazer, o saber-ser e o saber-deixar-ser, é a formação 

teórico-prática e que, portanto, requer uma temporalidade. Ainda conforme Borba, (2004, p. 

50), 
Na educação a temporalidade é imprescindível para que ocorra a alteração. 
Tanto para Ardoino quanto para Castoriadis, a ‘alteração’, finalidade de toda 
formação, educação em profundidade, é um processo de mudança que ocorre 
dentro de uma duração.  

 
A noção de tempo como alteração implica em espaço.  

Para a psicanálise a temporalidade não se mede, fatos ocorridos há muitos anos na vida 

do indivíduo são sentidos inconscientemente como se tivessem ocorrido ontem, e o permite 

agir, fazer história, historicidade essa que é expressa numericamente. Ou seja, considerando 

que ao instituir o mundo houve uma instituição do tempo pela sociedade e que evidentemente 

essa sociedade passou por experiências de vida dentro de uma temporalidade, essa noção do 

tempo é puramente imaginária nas suas dimensões tanto da imaginação radical do sujeito 

quanto do imaginário social histórico (CASTORIADIS, 1982, p. 246).  

Desta forma, de acordo com Castoriadis, há o tempo instituído como identitário, que é o 

tempo do calendário que faz parte das significações imaginárias sociais, porque foi demarcado 

pelo homem apoiado em fenômenos periódicos dentro de uma lógica científica, e o tempo 

instituído como imaginário, que é o tempo da significação. Portanto, a alteração ocorre numa 

temporalidade que não é idêntica diante das singularidades dos sujeitos.  

Consideradas a temporalidade e a singularidade de cada sujeito, todo conhecimento para 

ser pertinente deve contextualizar seu objeto. No ambiente acadêmico, o “objeto” é o sujeito 

que faz a leitura a partir de suas referências.  

De acordo com as diretrizes da UMESP (2006, p. 2), 

 
[...] há de se considerar o campo próprio por meio do qual cada uma das 
pessoas envolvidas no processo maior do projeto do IMS17 possa, tanto na 
perspectiva da prática quanto na dimensão simbólica de suas ações, 
constituir-se produtor de aprendizagens e de conhecimentos significativos 
para sua existência. Em nossas atividades devemos levar em conta que, além 
de resultados, também produzimos significados os quais são essenciais para 
a formação cidadã crítica, que representa o eixo central do projeto 
institucional. 

                                                 
17 Instituto Metodista de Ensino Superior (mantenedora da UMESP) 
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No contexto atual, diversos elementos constituem essa produção de significados na 

universidade, os aspectos de globalização, a política neoliberal, as exigências do mercado, as 

novas tecnologias e as relações interpessoais que propiciam experiências com culturas 

enriquecidas e empobrecidas.  

Para entender melhor essa dinâmica da universidade, apresenta-se como oportuno o 

conceito de momento aplicado à realidade educacional por envolver diferentes aspectos, com 

diferentes lógicas.  

Buscamos inicialmente analisar o momento da instituição. Observamos que a UMESP 

originou-se em função das pressões da estrutura macrossocial, ou seja, a Faculdade de 

Teologia enfrentava problemas financeiros e diante da necessidade de manter a formação de 

seu ministério pastoral, instalou-se em outro local e buscou a criação de novos cursos para se 

manter. Como a instituição é imaterial e se materializa nas organizações, esse momento 

expressa a verdadeira finalidade da organização. 

Continuando nossa análise, buscamos identificar o momento da organização, das 

tarefas, do sistematizado, da racionalidade, – aquele que exprime estratégias e táticas –, a 

concepção pedagógica, a intencionalidade.  O Projeto Pedagógico da UMESP, apresenta em 

seu eixo central a formação cidadã crítica. Neste sentido, o projeto constitui um núcleo de 

importantes ações político-pedagógicas, o Núcleo de Formação Cidadã, e aponta também para 

a importância de ações que dizem respeito ao trabalho social realizado por alunos, 

professores, gestores e funcionários em benefício da comunidade (Pesquisa e Extensão). 

Cabe ressaltar que a análise concentrou-se na proposta de uma educação diferente, com 

cerne no sujeito, especificamente no que diz respeito à organização didática e pedagógica dos 

conteúdos. Em nenhum momento a intenção foi analisar o trabalho realizado pelo Núcleo de 

Formação Cidadã. Aqui, retomamos o objetivo da pesquisa, que é analisar a formação do 

sujeito em direção ao autor cidadão, tendo em vista a proposta pedagógica da UMESP. 

Portanto não poderíamos deixar de citar as intenções da Universidade ao instituir o 

NFC; além de sua motivação e fortalecimento como instituição confessional, visa estimular 

nos alunos a reflexão e o desenvolvimento da prática: o Núcleo atuando como ponte entre o 

ensino e a extensão. 

Desta forma, consideramos importante para o nosso estudo, a leitura de parte de uma 

entrevista concedida por Castoriadis à Ardoino e a outros estudiosos, destacando 

particularmente as considerações de Florence Giust-Desprairies (1998, p. 67).  
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FLORENCE: Trabalho com escolas alternativas e com as inovações 
pedagógicas e me impressionou a preocupação em desenvolver o ser, em 
desenvolver o sujeito, o que aliás, geralmente dá certo. Estas crianças 
tornaram-se talvez, ‘mais autônomas’, com referência a outros contextos 
pedagógicos. Mas cada vez aparece um problema comum: é uma deficiência 
no nível da transmissão dos saberes. É um pouco como se, ao nos 
dedicarmos a desenvolver o ser e o ‘ser político’, passássemos por um 
abandono necessário da transmissão dos saberes, enquanto no nível teórico, 
pelo contrário, não vemos por que seja preciso passar por aí. As experiências 
mostram que desenvolver o sujeito envolve uma espécie de desqualificação 
da transmissão dos conhecimentos, da transmissão do saber. [...] Assim, 
obteríamos dois blocos: haveria aqueles que optariam pela didática e aqueles 
que tenderiam a desenvolver mais a pessoa e o cidadão e que, ao mesmo 
tempo, seriam obrigados a fazer o sacrifício do saber e da transmissão. Em 
particular a transmissão dos conhecimentos. 
 
 

Florence faz um comentário sobre propostas pedagógicas realizadas em escolas ditas 

alternativas com a preocupação de desenvolver o sujeito, a cidadania e o “ser político”. O 

relato é que tais experiências obtiveram sucesso conseguindo tornar as crianças mais 

autônomas em comparação a outros contextos pedagógicos. Porém, ele ressalta que ocorreu 

uma deficiência na transmissão dos conhecimentos em nível teórico, relativo aos conteúdos 

programados, levando-o a considerar a idéia de duas instâncias: uma que optaria pelo ensino 

dos conteúdos formais e programados; e outra, que proporia desenvolver a pessoa e o cidadão, 

e “ao mesmo tempo, seriam obrigados a fazer o sacrifício do saber e da transmissão”.  

De acordo com o exposto acima, consideramos importante fazer um comparativo entre a 

necessidade dos dois blocos citados por Florence na entrevista (um para desenvolver a pessoa 

e o cidadão e outro que optaria pelo conteúdo específico), e a UMESP que contempla a atuação 

do Núcleo de Formação Cidadã (que contém um grupo de disciplinas tendo em vista a 

formação de cidadãos), em todos os cursos. Entendemos que em parte, trata-se da mesma 

questão, pois enquanto as grades curriculares dos cursos são organizadas de acordo com o 

profissional que se pretende formar, contemplam também as disciplinas do Núcleo de 

Formação Cidadã que atuam desenvolvendo a reflexão e a conscientização política. 

Considerando a idéia de Castoriadis ressaltada por Ardoino e Barbier (2003, p.149) de 

que, “A pedagogia deve, a cada instante, desenvolver a atividade própria do sujeito, valorizando-a. O 

objeto da pedagogia não é o de ensinar matérias específicas, mas de desenvolver a capacidade de 

aprender do sujeito.” entendemos que o desenvolvimento do sujeito envolve aspectos subjetivos 

e ocorre diante de qualquer atividade. 
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Assumindo com Castoriadis (1992, p. 156), que a formação do sujeito a todo instante, 

desenvolve “a atividade própria do sujeito, utilizando por assim dizer, essa mesma atividade 

própria”, e de acordo com a proposta de Barbosa (1998b, p. 9-10) de uma educação para 

formação de autores-cidadãos entendemos que, 

     

Todos aqueles que atuam no campo da educação, seja lecionando, 
administrando, orientando, supervisionando, coordenando, terão de se 
apresentar formados para realizarem o ato educativo em toda sua 
complexidade e em qualquer uma destas situações, pois em cada uma delas, 
estará sempre presente a relação entre sujeitos. O papel do educador, nesse 
caso, será sempre ampliar ao máximo o aproveitamento das oportunidades 
múltiplas e de intensidades infindáveis para que os sujeitos se tornem 
autores-cidadãos cada vez mais. No que se refere ao exercício dos vários 
papéis, seja lecionar, administrar, supervisionar o orientar..., não proponho 
abolir os conteúdos próprios de cada área, mas proponho não esquecer que a 
relação, em si, é conteúdo por excelência, através do qual os demais são 
trabalhados no sentido de se imbricarem num único processo de formação e 
expressão do sujeito. 

 

Assim, o processo formativo para a autonomia ocorre enquanto o ensino acontece, o 

sujeito não se forma a partir de um determinado conteúdo ou prática, mas sim, no decorrer do 

processo da práxis pedagógica e formativa que engloba toda e qualquer atividade 

desenvolvida. 

Para melhor organizar essas idéias, abordaremos o momento do grupo que traz as 

tenções positivas e negativas porque define regras, é quando aparece a autoridade. 

A proposta do Núcleo de Formação Cidadã aparece em todos os projetos pedagógicos 

dos cursos na forma de um texto padronizado apresentando-se como “um espaço em que se dá 

uma articulação expressiva da ação educacional [...]  abertura para o diálogo multicultural [...] 

pautado por uma ética de práticas e vivências onde a dignidade humana possa ser respeitada e 

valorizada.” (UMESP, 2002) 

Porém observa-se que na prática essas disciplinas não recebem dos cursos o mesmo 

grau de importância atribuído às demais disciplinas. De acordo com as anotações da 

pesquisadora, percebe-se que há um descompasso entre a proposta do NFC (em seu aspecto 

universitário, cuja idéia é de evitar o isolamento entre as várias unidades de ensino da 

universidade) e a prática efetiva. Ou seja, apesar dos alunos de diferentes cursos reunirem-se 

em um espaço único para cursar as disciplinas do NFC, isso não garante a reciprocidade nas 

relações nem entre alunos e nem entre os docentes do NFC com os demais docentes dos 

cursos.  
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Citamos por exemplo, a ausência desses professores nas reuniões de planejamento dos 

cursos. Isso acontece quase sempre porque nestes períodos (início de semestres letivos) as 

coordenações dos cursos não sabem ao certo qual docente foi indicado pelo NFC para 

trabalhar naquele curso, o que acaba acarretando além do distanciamento, a falta de diálogo; 

não há troca de informações, e um trabalho que teria muito a agregar acaba ocorrendo 

isoladamente.  

Que ações devem ser assumidas para colocar coletivamente em prática as intenções 

educativas do projeto?  

Pensando assim, é importante também destacar o trabalho do grupo que teve a 

incumbência de pensar o futuro pedagógico da universidade, e elaborar a nova versão das 

diretrizes para orientar os gestores nas reformulações dos projetos dos cursos. Entendemos 

que se espera da comunidade acadêmica a maior coerência possível para concretizar os 

objetivos da organização, da mesma forma que se esperava com o a proposta do NFC uma 

aproximação entre as várias unidades de ensino.  

Buscamos mais esclarecimentos sobre esta questão analisando o momento das inter-

relações porque envolvem as relações formais e informais. Discutem-se aqui as interações 

entre diretores, coordenadores, professores, alunos e todos os aspectos que delas decorrem, 

desde simpatias e antipatias até as indiferenças, rejeições e disputas.  

Com referência a nova proposta pedagógica, entendemos que por ser ainda mais 

complexa, coloca todos os sujeitos envolvidos no fio da navalha. O diretor e os coordenadores 

de curso precisam repensar a relação administrativa-pedagógica no sentido de conduzir o 

grupo, de dar instruções que compreendem (além do objetivo maior) também aspectos 

burocráticos. O professor colocado diante do(s) colega(s) trabalhando temas que convergem 

para um único tema do módulo precisará dedicar mais tempo à escola para organizar os 

conteúdos com seus pares e também, para cumprir os prazos estabelecidos pelo calendário, 

porque o que antes dependia só dele, agora envolve o(s) outro(s), como por exemplo: o 

fechamento das notas. Esse professor também poderá vivenciar situações em que o seu saber 

será problematizado, isso certamente fará com que ele desenvolva um outro olhar para o 

instituído no espaço-escola.  

De acordo com Barbosa (2000, p. 86-87),  

 

Nós da educação costumamos nos preocupar com a educação do educando, 
da criança, enfim, do outro. Esquecemo-nos de nos preocupar com a 
reeducação de nós mesmos. Até porque a qualidade de vida que pretendemos 
para nossos educandos é a extensão da qualidade de vida que praticamos. 
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Hoje, com as transformações estruturais por que passa a sociedade, 
redefinindo-se em suas múltiplas dimensões, seja cultural, social, política, 
científica, tecnológica..., a entrada no século XXI nos impõe redefinição de 
nossos conceitos, de nossa forma de ver o mundo. 

 

Diante do exposto, observa-se que o professor, como qualquer outro profissional, 

também precisa de estímulos para desenvolver um outro olhar sobre sua ação.  

Por outro lado, a universidade também deverá estar preparada para dialogar sobre 

possíveis “exigências trabalhistas” diante da demanda criada, ou seja, essa nova organização 

vai exigir mais dos docentes em diversos aspectos e estes estarão organizando suas contra-

estratégias. 

Diretamente ligado às inter-relações está o momento das pessoas, que é complexo, pois 

nele estão envolvidos os aspectos conscientes e inconscientes. Está intrinsecamente ligado às 

aptidões, aos comportamentos, às concepções de vida e implicações dos sujeitos.  

É bem possível que, diante da nova proposta e das condições necessárias para a 

realização do trabalho, algumas pessoas recuem. Entendemos que essa postura não deve ser 

vista de forma negativa, pelo contrário: será o momento no qual esses sujeitos farão opções, 

estarão refletindo sobre suas concepções, suas disponibilidades, suas reais necessidades e 

interesses. 

Diante da importante definição do momento das pessoas, retomo a questão do momento 

da pesquisadora. No início do curso de mestrado e da pesquisa (realizada no próprio local de 

trabalho) o que se tinha era o olhar técnico exercendo no dia-a-dia uma função embasada nos 

estatutos, regimentos, nas normas e determinações, as inquietações eram no sentido do 

pensamento racional em busca da eficácia. Durante o percurso, foi possível adquirir 

consciência de ser outra em relação a si mesma, de ver-se implicada no que faz, adquirir 

reflexividade18. Essa percepção possibilitou outro olhar sobre esses mesmos documentos e 

sobre a realidade constituída porque o distanciamento passou a ser interno.  

Tendo em vista que buscamos compreender de que maneiras é possível contribuir para a 

formação do sujeito autônomo considerando a prática em uma universidade privada 

confessional, após análise dos momentos da instituição, da organização, do grupo, das inter-

relações e das pessoas decidimos redimensionar a pesquisa dando voz aos alunos usando 

como instrumento um roteiro qualificado para entender o momento da pessoa do aluno. 

                                                 
18 A reflexividade é entendida como a possibilidade de eu a própria atividade do sujeito se torne objeto, a 
explicitação de si como um objeto não-objetivo, ou como objeto por posição e não por natureza (BARBOSA, et. 
al. 1998 p.51). 
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Esse redirecionamento metodológico não se deu em busca da comprovação de hipóteses 

científicas, mas no sentido de melhor compreender até que ponto, no contexto atual, o 

desenvolvimento de ações que visam extrapolar a formação profissional é percebido pelo 

aluno, além de outras indagações que surgiram no decorrer do desenvolvimento da reflexão. 

A partir de nossas observações, relatamos que os alunos buscam a universidade para 

conseguir um lugar no mercado de trabalho, e que não se monstram preparados para fazer 

reflexões profundas, em direção à autonomia do sujeito. O roteiro foi então elaborado 

buscando investigar em que sentido isso ocorre; se há relatos que demonstrem a importância 

da afetividade nas situações educativas; se durante ou mesmo ao final do curso o aluno 

consegue ressignificar conceitos e como o sujeito se apresenta diante da realidade constituída. 

Por entendermos que o perfil do aluno pode ser diferente de acordo com as 

especificidades dos cursos e áreas de conhecimento, selecionamos amostras por conveniência. 

Desta forma, os roteiros foram distribuídos em diferentes áreas, entre elas as de mais fácil 

acesso, e para selecionar os respondentes utilizamos o critério de aleatoriedade.  

 
2.4. Relatório de Pesquisa 

 

Os roteiros foram distribuídos em seis cursos envolvendo três áreas de conhecimento: 

 

Área de Ciências Humanas e Sociais  

• Curso de Direito 

 

Área de Ciências Biológicas e da Saúde 

• Curso de Fisioterapia 

 

Área de Ciências Sociais e Aplicadas  

• Curso de Comunicação Social  

  Envolvendo alunos das seguintes habilitações: Comunicação Mercadológica,  

  Jornalismo, Mídias Digitais, Publicidade e Propaganda e Rádio e TV 

• Curso de Contabilidade 

• Curso de Sistema de Informação 

• Curso de Secretariado Executivo Bilíngüe 
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De um total de 50 roteiros distribuídos obtivemos o retorno de 27 divididos da seguinte 

forma: 

 

• Cinco alunos com idade entre 22 e 37 anos cursando o 9º semestre, (último 

ano) do curso de Direito. 

 

• Três alunos com idade entre 21 e 23 anos cursando o 8º semestre (quarto ano) 

um aluno com 20 anos cursando o 4º semestre (segundo ano) do curso de 

Fisioterapia. 

 

• Oito alunos com idade entre 18 e 21 anos cursando o 2º e 4º semestre, 

(primeiro e segundo ano) do curso de Comunicação Social. 

 

• Quatro alunos com idade entre 25 e 35 anos, cursando o 1º, 3º e 4º semestre 

(primeiro e segundo ano) do curso de Contabilidade. 

 

• Um aluno com 19 anos, cursando o primeiro ano do curso de Sistema de 

Informação. 

 

• Quatro alunas com idade entre 22 e 44 anos, e uma aluna que não mencionou a 

idade, todas cursando o 6º semestre (último ano) do curso de Secretariado 

Executivo Bilíngüe. 

 

O roteiro foi elaborado contendo dez questões abertas. 

Inicialmente, inserimos apenas as informações relativas aos aspectos socioeconômicos-

culturais em uma tabela para obtermos os dados gerais da pesquisa conforme segue:
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Tabela 1 

 
Informações relativas aos aspectos socioeconômicos-culturais para análise dos dados 
gerais 
 

Idade Sexo Trabalha Curso Semestre 
do curso 

Período em 
que estuda 

29 F Sim Direito 9  Noturno 
22 F Sim Direito 9 Noturno 
26 F Não Direito 9 Noturno 
37 F Sim Direito 9 Noturno 
32 M Sim Direito 9 Noturno 

23 M Não Fisioterapia 8 Matutino 
21 F Não Fisioterapia 8 Matutino 
21 F Não Fisioterapia 8 Matutino 
20 F Não Fisioterapia 4 Outros 

19 M Sim Comunicação Mercadológica 4 Matutino 
20 F Sim Publicidade e Propaganda – – 
19 F Sim Publicidade e Propaganda 4 Matutino 
– F Não Publicidade e Propaganda 4 Matutino 
18 M Sim Publicidade e Propaganda 2 Matutino 
21 M Não Rádio e TV 2 Matutino 
18 F Não Jornalismo 2 Matutino 
20 M Sim Mídias digitais 4  Noturno 

25 F Sim Contabilidade 3 Noturno 
28 M – Contabilidade 3 Noturno 
26 M Sim Contabilidade 4 Noturno 
35 M Sim Ciências Contábeis 1 Noturno 

19 M Sim Sistema de Informação 1 Noturno 

44 F Sim Secretariado Executivo 
Bilíngüe 

6 Noturno 

– F Sim Secretariado Executivo 
Bilíngüe 

6 Noturno 

44 F Sim Secretariado Executivo 
Bilíngüe 

6 Noturno 

22 F Sim Secretariado Executivo 
Bilíngüe 

6 Noturno 

30 F Sim Secretariado Executivo 
Bilíngüe 

6 Noturno 
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Dos 27 alunos respondentes, 17 eram do sexo feminino e 10 do masculino, 16 alunos 

são estudantes do período noturno, 9 alunos são estudantes do período matutino, um deles 

assinalou o item outros e por isso entendemos que pode ser do período integral ou vespertino 

e um aluno deixou de responder em qual período estudava. A maioria dos respondentes 

trabalha, 18 alunos, 8 alunos não trabalham, e um aluno não respondeu. 

Fizemos ainda uma análise por curso, já que entendemos que o perfil do aluno pode ser 

diferente. Assim apresentamos as seguintes considerações: 

No curso de Direito o maior número de respondentes foi do sexo feminino. Observa-se 

que neste curso todos apresentam idade acima de 22 anos (a idade mínima foi de 22 e a 

máxima de 37 anos), e apenas uma pessoa não trabalha. 

No curso de Fisioterapia o maior número de respondentes também foi do sexo feminino. 

Observamos que neste curso predominam jovens (considerando que dos quatro  respondentes, 

três estão cursando o 4 ano), a idade não passou dos 23 anos (a idade mínima foi de 20 e a 

máxima de 23 anos), e todos trabalham. 

No curso de Comunicação Social o número de respondentes foi igual entre os sexos 

feminino e masculino. É um curso em que os jovens predominam, a idade não foi além dos 21 

anos (a idade mínima foi de 18 e a máxima de 21 anos), e metade dos respondentes trabalha. 

No curso de Contabilidade o maior número de respondentes foi do sexo masculino, 

todos com idade acima de 25 anos (a idade mínima foi de 25 e a máxima de 35 anos), apenas 

um aluno não trabalha. 

No curso de Sistema de informação também predominou o sexo masculino com idade 

de 19 anos e trabalhando. 

No curso de Secretariado Executivo Bilíngüe todos os respondentes eram do sexo 

feminino (tendo em vista a especificidade do curso). Observamos que o curso atrai alunas de 

várias idades, as respondentes apresentam idade acima de 22 anos (a idade mínima foi de 22 e 

a máxima de 44 anos), e todas trabalham. 

Diante do exposto foi possível observar que a maioria dos respondentes estuda no 

período noturno e trabalha. Os cursos de Comunicação Social e Fisioterapia apresentam 

alunos mais jovens que os cursos de Contabilidade e Direito. O curso de Secretariado 

Executivo Bilíngüe, as idades variam.  

O segundo passo foi juntar as respostas de cada uma das questões abertas para facilitar  

a análise de cada uma delas. Optamos por digitar as palavras exatamente como estavam 

escritas, portanto, poderão ser observados erros de ortografia.  
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Seguem as respostas que foram agrupadas para facilitar a análise do roteiro:  
 

Tabela 2 – Respostas da primeira questão 
 

 
          Por que você decidiu fazer o curso superior? 
 

Respostas Curso Semestre 
 

Idade 

1 Para ter uma profissão em nível superior Direito 9  29 
2 Acho que foi mera continuação do ensino médio 

não pensei se faria ou não, apenas “prossegui” 
com meus estudos. 

Direito 9 22 

3 Porque a faculdade não te dá emprego, mas tira. 
Curso superior hoje em dia é fundamental e 
básico. 

Direito 9 26 

4 Para atingir novos objetivos Direito 9 37 
5 Para especialização profissional Direito 9 32 
6 Decidi fazer para ter uma Fisioterapia 8 23 
7 Para crescer profissionalmente, ter uma futura 

profissão 
Fisioterapia 8 21 

8 Para poder trabalhar, crescer na profissão que 
amo e poder ter estabilidade e independência 

Fisioterapia 8 21 

9 Porque além de ter muito interesse pela área da 
saúde, por poder ver o resultado do seu trabalho, 
acredito que seja essencial ter um diploma de 
curso superior 

Fisioterapia 4 20 

10 A formação superior é essencial para uma boa 
colocação no mercado profissional. 

Comunicação 
Mercadológica 

4 19 

11 Sempre pensei em fazer, nunca considerei nem a 
idéia de não cursar. 

Publicidade e 
Propaganda 

– 20 

12 Nunca considerei não fazer o curso superior já 
que meus pais também possuem e sei da 
importância do mesmo para meu futuro 

Publicidade e 
Propaganda 

4 19 

13 Acredito que o curso superior não apenas nos 
prepara pra uma profissão, mas também nos 
oferece uma bagagem de conhecimento maior, 
tanto de vida como cultural. O curso superior 
nos difere daqueles que possuem apenas a 
educação “obrigatória” de ensino médio e 
fundamental. Além de nos capacitar para o 
mercado de trabalho do qual escolhemos. 

Publicidade e 
Propaganda 

4 – 

14 Porque é uma ampla e repleta de surpresas boas, 
tendo várias oportunidades de exercer diferentes 
funções 

Publicidade e 
Propaganda 

2 18 

15 Porque gosto muito da minha área e quero 
aprender mais sobre e também porque nos dias 
de hoje já está difícil conseguir emprego com 
curso superior, sem ele fica pior ainda. 

Rádio e TV 2 21 
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Respostas Curso Semestre 

 
Idade 

16 Acho importante ter uma formação superior para 
o ingresso no mercado de trabalho. Também 
porque me interesso pela área que estudo e, o 
ensino superior é a melhor forma de eu adquirir 
os conhecimentos que acho necessários para no 
futuro me incluir no mercado de trabalho da 
área. 

Jornalismo 2 18 

17 A decisão de fazer o curso superior veio não só 
da exigência do mercado de trabalho, mas 
também, de poder tentar encontrar neste 
universo de conhecimento, algo produtivo, 
interessante, que possa me levar a diante nas 
minhas idéias, criatividade e imaginação. 

Mídias 
Digitais 

4  20 

18 Para conseguir melhores oportunidades de 
trabalho 

Contabilidade 3 25 

19 Porque trabalho em um escritório contábil há 
alguns anos 

Contabilidade 3 28 

20 Para arranjar um emprego melhor Contabilidade 4 26 

21 Auto conhecimento Ciências 
Contábeis 

1 35 

22 Para conseguir trabalhar na área que sempre quis 
e para garantir um futuro 

Sistema 
Informação 

1 19 

23 É importante ter uma graduação Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

24 Para adquirir mais conhecimento, aprender 
conceitos e teorias sobre a área secretarial e 
assim conseguir ser uma profissional preparada 
para as solicitações do mercado de trabalho 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 – 

25 Para ter mais oportunidades Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

26 Porque eu gosto de prestar assessoria Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 22 

27 Obter novos conhecimentos Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 30 
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Tabela 3 – Respostas da segunda questão 
 

         O que você espera obter da universidade? 
 

Respostas Curso Semestre 
do curso 

Idade 

1 Atingir o máximo de conhecimento possível Direito 9 29 

2 Conhecimento, Maturidade Direito 9 22 

3 Uma carreira sólida e muito aprendizado Direito 9 26 

4 Conhecimento e habilitação para exercer a 
profissão 

Direito 9 37 

5 Um mínimo de respeito e conhecimento Direito 9 32 

6 Bom futuro profissional Fisioterapia 8 23 

7 Um bom ensino Fisioterapia 8 21 

8 Bom ensino para me tornar um bom profissional Fisioterapia 8 21 

9 Espero ter todo aprendizado básico, para que 
depois eu possa fazer as melhores escolhas para 
minha carreira como profissional 

Fisioterapia 4 20 

10 Uma boa formação (atendendo ao que é proposto 
pelo curso) e uma boa base para iniciação 
científica 

Comunicação 
Mercadológica 

4 19 

11 Uma boa formação para atuar na área que 
pretendo trabalhar 

Publicidade e 
Propaganda 

– 20 

12 Boa formação na área específica em que 
pretendo atuar e preparação para entrar no 
mercado de trabalho 

Publicidade e 
Propaganda 

4 19 

13 Além do conhecimento, suporte. A universidade 
deve estar sempre melhorando seus 
equipamentos, instalações, docentes, fatores que 
nos proporcionam um aprendizado muito mais 
completo, dinâmico e prático. A universidade 
deve dar todo o suporte ao aluno em pesquisas, 
congressos, estágios e etc.  

Publicidade e 
Propaganda 

4 – 

14 Espero obter o conhecimento suficiente para 
competir de igual para igual na área de mercado 

Publicidade e 
Propaganda 

2 18 

15 Conhecimento teórico e prático e capacitar para 
o mercado de trabalho. 

Rádio e TV 2 21 
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Respostas Curso Semestre  

 
Idade 

16 Além do diploma, espero obter capacitação e 
experiência para o ingresso no mercado. 

Jornalismo 2 18 

17 Espero que a universidade me mostre os 
caminhos de forma dinâmica; espero poder me 
especializar naquilo que mais me interessar 
dentro do contexto do curso. 

Mídias 
Digitais 

4  20 

18 O melhor para o meu crescimento profissional Contabilidade 3 25 

19 Conhecimento para continuar com esse trabalho Contabilidade 3 28 

20 Conhecimento profissional Contabilidade 4 26 

21 Aprendizado eficaz Ciências 
Contábeis 

1 35 

22 O principal é a formação mas além disso 
conhecer pessoas que possam ser influentes 
futuramente na minha vida profissional 

Sistema 
Informação 

1 19 

23 Conhecimento para por em prática na 
organização que trabalho 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

24 Conhecimentos que me façam estar cada dia 
mais disposta e madura para o mercado de 
trabalho 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 – 

25 Conhecimentos , meu diploma Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

26 Meu diploma, conhecimento, experiências de 
vida 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

27 Muitos mais melhorias e em especial ao curso de 
secretariado 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 30 
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Tabela 4 – Respostas da terceira questão 

 

       As expectativas que você tinha a respeito da universidade estão sendo atendidas?  
       (    ) Sim   (   ) Não 
       Caso a resposta seja negativa ou parcialmente, comente sobre o que você acha que 
falta ou poderia ser melhorado. 

Respostas Curso Semestre 
do curso 

Idade 

1 Sim Direito 9 29 
2 Parcialmente. Qualidade de ensino. Direito 9 22 
3 Parcialmente. Acho que a universidade, deveria 

preparar melhor os alunos para uma vida 
profissional prática, porque na universidade 
aprendemos muito pouca prática 

Direito 9 26 

4 Parcialmente. Professores mais especializados 
nas matérias ministradas. 

Direito 9 37 

5 Parcialmente.  Direito 9 32 

6 Sim Fisioterapia 8 23 
7 Sim Fisioterapia 8 21 
8 Sim Fisioterapia 8 21 

9 Parcialmente. Gostaria de ter dois estágios que 
não tem ainda na UMESP, que é o de 
fisioterapia dermato-funcional e fisioterapia em 
ginecologia e obstetrícia. 

Fisioterapia 4 20 

10 Parcialmente. O plano de ensino não vem sendo 
aplicado; muitos professores faltam muitas 
vezes; o sistema de avaliação não é eficiente e 
não cobra emprenho do aluno. 

Comunicação 
Mercadológica 

4 19 

11 Parcialmente. O conhecimento exigido no 
Projeto integrado não é passado. Não tem a 
quem recorrer para solucionar um problema 
(alguém que resolva ou auxilie) Falta de 
responsabilidade e interesse por parte de alguns 
professores que não passam conteúdo em suas 
aulas. 

Publicidade e 
Propaganda 

– 20 

12 Parcialmente. Acredito que meu curso não tem 
abrangido todas as vertentes da área de atuação, 
alguns professores não tem se mostrado 
qualificados para o cargo não cumprindo 
horários e etc. Muitos não se monstram 
profissionais tendo em vista que já vivenciei 
muitas cituações antiéticas. Muitas vezes não 
temos aula, não temos a quem recorrer sobre os 
problemas do curso e da universidade, entre 
outros problemas que tenho vivenciado. Sobre o 
Projeto Integrado são cobrados conhecimentos 
que não nos foram passados. 

Publicidade e 
Propaganda 

4 19 
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Respostas Curso Semestre  

 
Idade 

13 Sim Publicidade e 
Propaganda 

4 – 

14 Sim. Publicidade e 
Propaganda 

2 18 

15 Sim. Rádio e TV 2 21 

16 Sim. Jornalismo 2 18 

17 Parcialmente. A universidade poderia dar mais 
“atenção” aos projetos dos alunos. 

Mídias 
Digitais 

4  20 

18 Sim. Contabilidade 3 25 

19 Sim. Contabilidade 3 28 

20 Parcialmente. Algumas coisas acho 
desnecessárias e outras poderiam ser melhor 

Contabilidade 4 26 

21 Sim. O que precisa ser melhorado são as pessoas 
em relação ao comprometimento com a vida 
para que tenhamos um futuro melhor, muita 
gente que vai a metodista sem nenhum propósito 
isso prejudica os comprometidos, poderia ser 
melhor. 

Ciências 
Contábeis 

1 35 

22 Parcialmente. Lógico que nem tudo que nós 
pensamos que vamos aprender esta no curso que 
escolhemos mas uma base da coisa agente tem. 

Sistema 
Informação 

1 19 

23 Sim. Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

24 Parcialmente. Mais conceitos práticos da área 
secretarial. 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6  

25 Parcialmente. O curso ser mais valorizado 
começando daqui, muitas pessoas trabalhando 
no lugar errado, com a função errada, nem a 
Universidade valoriza seus funcionários, não sei. 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

26 Parcialmente. Acho que as matérias não foram 
bem dividas, faltou muito em matérias que 
realmente precisamos ter. 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

27 Sim. Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 30 
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Tabela 5 – Respostas da quarta questão 
 

 
         No seu ponto de vista, quais as características de um bom professor? 
 

Respostas Curso Semestre  
 

Idade 

1 Didático, porque muitas vezes o professor é 
muito inteligente mas não consegue passar o que 
ele sabe para os alunos. 

Direito 9 29 

2 Profissional com (palavra indecifrável), com 
dinâmica, experiência. 

Direito 9 22 

3 Ser dinâmico e conseguir de forma tranqüila 
passar todo o conteúdo. Ser rígido porém ser 
bom. Exigir sempre que preciso, mais e mais. 

Direito 9 26 

4 Conhecimento, didática, bom vocabulário da 
matéria 

Direito 9 37 

5 Didática, conhecimento e bom senso. Nessa 
ordem. 

Direito 9 32 

6 Atencioso e paciente. Fisioterapia 8 23 

7 Um professor atencioso, paciente para o ensino Fisioterapia 8 21 
8 O professor que cobra mas que também ajuda e 

ensina com disposição e boa vontade. 
Fisioterapia 8 21 

9 Aquele que tem uma boa formação curricular e 
mais do que isso tem que ser experiente e saber 
realmente passar o objetivo proposto da matéria. 

Fisioterapia 4 20 

10 Penso que um bom professor deve preparar e 
elaborar aulas, cobrar trabalhos, estar atualizado, 
e no caso dos Projetos Integrados, ter um bom 
diálogo com os demais professores. 

Comunicação 
Mercadológica 

4 19 

11 Ética, sociável, inteligente, profissional, didático Publicidade e 
Propaganda 

– 20 

12 Ético, capacitado para ensinar sobre a matéria, 
didático, pontual, profissional sabendo separar 
seus problemas pessoais do trabalho, igualitário, 
e no mínimo educado. 

Publicidade e 
Propaganda 

4 19 

13 Um bom professor não é aquele que seja o mais 
estudado, o mais diplomado, mas sim aquele que 
saiba repassar seu conhecimento aos alunos de 
forma dinâmica, moderna, o que saiba ensinar o 
que ele já sabe. É importante que além de 
professor ele esteja inserido de alguma maneira 
na sua área de trabalho para estar sempre 
atualizado e nos repassar esse conhecimento de 
profissional e não apenas de professor. 

Publicidade e 
Propaganda 

4 – 

14 Comunicativo, que saiba ouvir os alunos, 
explique bem suas aulas. 

Publicidade e 
Propaganda 

2 18 
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Respostas Curso Semestre  

 
Idade 

15 Pensar em primeiro lugar no aluno, passar para 
ele todo o conhecimento que ele necessite e 
queira adquirir e cobrar do aluno esse 
conhecimento. 

Rádio e TV 2 21 

16 Em minha opinião, um bom professor é aquele 
que não só expõe a matéria, mas consegue fazer 
com que seus alunos interajam com aquilo que 
está sendo passado. Não basta apresentar o 
conteúdo se o professor não for capaz de atrair a 
atenção de seus alunos, o que ocorre na maioria 
dos casos. 

Jornalismo 2 18 

17 Um bom professor tem que ser presente, tem que 
saber do que fala, ser estudioso, realmente 
MONTAR uma aula dinâmica, ser organizado, e 
conhecer o ambiente de trabalho; Alguns 
professores prometem o que a universidade não 
tem suporte para realizar. 

Mídias 
Digitais 

4  20 

18 Estar disposto a ajudar os alunos em suas 
dificuldades. 

Contabilidade 3 25 

19 Vontade de ensinar e ter paciência com os 
alunos e suas dificuldades. 

Contabilidade 3 28 

20 Atenção aos alunos. Contabilidade 4 26 
21 Postura, paciência, conhecimento do conteúdo 

aplicado em sala de aula. 
Ciências 

Contábeis 
1 35 

22 Sabe levar a sala e direcionar a atenção dos 
alunos para a matéria, sem que se sintam 
obrigados. 

Sistema 
Informação 

1 19 

23 Que tenha uma boa didática, influência os alunos 
e boa vontade. 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

24 Didática, conhecimento teórico e prático, 
disposição, simpatia, dedicação e boa vontade. 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6  

25 Saiba explicar a matéria ser claro e objetivo 
(palavra indecifrável), pontual. 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

26 Explicação detalhada                                
Exercícios de aplicação                                          
Facilita em notas, quando sabe que o aluno é 
esforçado. 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

27 Aquele professor que o aluno tem muita vontade 
de participar da aula aquele q realmente da aula. 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 30 
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Tabela 6 – Respostas da quinta questão 
 

         Você observa alguma mudança no seu modo de pensar ou no estilo de viver após ter 
ingressado na universidade? 

Respostas Curso Semestre  
 

Idade 

1 Sim. Porque você passa a ver e tratar as pessoas 
de uma forma mais humana. 

Direito 9 29 

2 Sim. Após 4 anos na universidade, não há como 
não ter uma mudança. Principalmente com a 
idade que tenho. 

Direito 9 22 

3 Sim. Você fica mais maduro, com o passar do 
tempo e com a faculdade você desenvolve outros 
tipos de relacionamento (amizades duradouras) e 
responsabilidades diversas. 

Direito 9 26 

4 Sim. Com o conhecimento posso discutir os 
assuntos com maior propriedade. 

Direito 9 37 

5 Sim. Direito 9 32 
6 Sim. Mais humano. Fisioterapia 8 23 
7 Sim. Pois aprendi coisas novas nos meus 

conhecimentos. 
Fisioterapia 8 21 

8 Sim. Imagino que tenha amadurecido e tenha 
idéias mais centradas em relação ao meu futuro. 

Fisioterapia 8 21 

9 Sim. Independência e visão da realidade e 
planejamento para o fututo. 

Fisioterapia 4 20 

10 Sim. A percepção de mundo e o olhar crítico 
sobre os acontecimentos mudaram 
significativamente. Além da busca por novos 
conhecimentos. 

Comunicação 
Mercadológica 

4 19 

11 Sim. Sou mais exigente comigo mesma; adquiri 
mais responsabilidade, uma certa independência 
e por exigir mais de mim, ser ciente dos 
problemas busco soluções para eles. 

Publicidade e 
Propaganda 

– 20 

12 Sim. Acredito que amadureci me tornando mais 
independente, crítica, sociável. 

Publicidade e 
Propaganda 

4 19 

13 Sim. Entrar na universidade é se sentir mais 
responsável, é como escolher o futuro, você está 
escolhendo sua profissão que te acompanhará. 
Portanto, é ser mais crítico, mais atencioso, mais 
consciente. A universidade nos proporciona a 
liberdade de ir e vir, e assim nos faz refletir 
sobre a importância de nossas escolhas. 

Publicidade e 
Propaganda 

4 – 

14 Sim. Ingressando na faculdade você acaba 
entrando em um mundo novo, são coisas novas 
etc. Consequentemente você acaba mudando um 
pouco. 

Publicidade e 
Propaganda 

2 18 

15 Houve mudanças pois quando ingressamos na 
faculdade começamos a pensar na vida e ter 
mais responsabilidades como emprego, estágio e 
buscar conhecimentos fora da universidade. 

Rádio e TV 2 21 
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Respostas Curso Semestre  
 

Idade 

16 Sim. A faculdade fez com que eu amadurecesse 
em relação aos tempos de colégio. Passei a criar 
responsabilidades antes inexistentes. A relação 
entre as pessoas é diferente também. Comecei a 
ver as pessoas de um modo diferente, 
observando as oportunidades de aprendizado que 
cada uma poderia me oferecer. 

Jornalismo 2 18 

17 Uma universidade, sem dúvida abre um novo 
horizonte na vida de qualquer pessoa, é um 
ambiente onde ocorre troca de conhecimento, 
troca de informações, talvez um ambiente de 
amadurecimento, tanto de idéias quanto de 
ideais. Percebo, pra mim, que penso com mais 
freqüência em um futuro promissor; sonho mais. 
No modo de pensar, basicamente, esta é a 
mudança. No estilo de viver há, sem dúvida, 
uma grande mudança! Passei a ver mais 
possibilidades em muitas coisas, o linguajar 
mudou muito, e quando passei a fazer parte da 
universidade, a busca por conhecimento se 
tornou uma constante. 

Mídias 
Digitais 

4  20 

18 Sim. Amadureci muito em relações aos meus 
objetivos. 

Contabilidade 3 25 

19 Sim. Mais responsabilidade, mais facilidade no 
trabalho. 

Contabilidade 3 28 

20 Sim. Vejo realmente que o mercado de trabalho 
exige que você seja cada vez melhor. 

Contabilidade 4 26 

21 Sim. Com certeza penso na importância que o 
estudo tem em nossas vidas. 

Ciências 
Contábeis 

1 35 

22 Sim. Aprendemos a lidar com um fluxo de 
pessoas bem maior que no colégio e 
conversamos um pouco mais de trabalho, futuro 
do que antigamente. 

Sistema 
Informação 

1 19 

23 Sim. Tenho mais convicção do que quero para 
minha vida. 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

24 Sim. Ao entrar na universidade era muito 
imatura profissionalmente hoje posso dizer eu 
aprendi muito e posso aprender ainda mais. 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6  

25 Sim. Crescimento, mais observadora. Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

26 Sim. Eu amadureci, meu estilo mudou (vestir, 
andar, falar, agir). 

– – – 

27 Sim. Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 30 
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Tabela 7 – Respostas da sexta questão 

 

         O que você acha das disciplinas Filosofia e Eletivas oferecidas pelo Núcleo de 
Formação Cidadã? 

Respostas Curso Semestre  
 

Idade 

1 Na minha opinião filosofia faz parte, porém a 
Eletiva para o curso de direito eu não acho 
necessário porque temos matérias que deveriam 
ser dada maior ênfase. 

Direito 9 29 

2 Desnecessárias. Principalmente quando temos 
um quadro tão apertado como é a faculdade de 
direito. 

Direito 9 22 

3 Acho que são boas porém, deveriam ser 
oferecidas disciplinas eletivas que tivessem a ver 
com o seu curso de forma divertida e onde 
pudemos aprender com mais prazer. 

Direito 9 26 

4 Acredito que deveria ser mais direcionado para o 
curso, pois não há entrosamento das pessoas 
nestas matérias. 

Direito 9 37 

5 Filosofia excelente; eletivas péssimas. Direito 9 32 

6 Muito interessante pela interação social. A aula 
filosofia não me acrescentou em nada, mais o 
professor só de olhar me deu uma aula de 
superação. 

Fisioterapia 8 23 

7 Não gosto, pois não me acrescentam nada. Fisioterapia 8 21 

8 Não me acrescentam em nada quanto a minha 
formação, penso que poderiam ter mais relação 
com o curso. 

Fisioterapia 8 21 

9 A matéria de filosofia é uma matéria que o 
professor tem que saber desenvolver e traz uma 
margem de pensamentos alternativos muito boa. 
As eletivas tem um objetivo de integrar os 
alunos de toda universidade e de trazer 
atividades diferentes para o aluno, não acho que 
integra e achei muito ruim fazer. 

Fisioterapia 4 20 

10 A iniciativa é muito boa, porém as matérias 
oferecidas não são todas pertinentes. As matérias 
relacionadas à Filosofia e Sociologia têm um 
cunho ideológico “romântico” de esquerda. Os 
professores apresentam os temas como uma forte 
opinião pessoal. 

Comunicação 
Mercadológica 

4 19 
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Respostas Curso Semestre  

 
Idade 

11 Acho que poderiam ser mais “interessantes” 
acrescentando algo à vida pessoal e profissional. 

Publicidade e 
Propaganda 

– 20 

12 Acredito que não me acrescentaram nada, 
embora a filosofia seja uma matéria que instiga 
minha curiosidade e atenção para pessoas menos 
interessadas não influenciou na vida pessoal nem 
profissional. As aulas  de teatro não passam 
muito conteúdo e as demais cobram mais do que 
ensinam. 

Publicidade e 
Propaganda 

4 19 

13 Acho desnecessário. Na verdade acho uma 
hipocrisia da faculdade nos obrigar a ter essas 
disciplinas que muitas vezes não são levadas a 
sério nem pelos alunos e nem pelos professores. 
Geralmente elas não são relacionadas com o 
curso e isso tira a atenção, você entra na 
faculdade para se especializar no campo em que 
escolheu e essas disciplinas não te ajudam nesse 
aspecto. Elas são desnecessariamente 
obrigatórias e assim, desperdiçam o tempo em 
que poderíamos estar tendo matérias 
relacionadas ao nosso curso. Consciência cidadã 
não é uma coisa que se obtém em algumas horas 
aula.  

Publicidade e 
Propaganda 

4 – 

14 Acho que é uma ótima oportunidade para 
aprender coisas novas. 

Publicidade e 
Propaganda 

2 18 

15 Acho disciplinas completamente desnecessárias. Rádio e TV 2 21 

16 Acho a disciplina de filosofia bastante 
interessante, porque o professor consegue 
transmitir idéias bastante difundidas com o 
passar do tempo, relacionando o conteúdo à 
área que estamos ligados. Já as eletivas, acho 
uma idéia muito boa, mas no meu caso, a 
escolha não foi produtiva. Curso no momento 
Arte e Ideologia e sinceramente esperava mais 
da disciplina. Falta interação entre aluno e 
professor. 

Jornalismo 2 18 

17 Apesar de não ter mais nenhuma das duas 
disciplinas, posso dizer que são interessantes. A 
preocupação das eletivas em tentar encaixar-se 
no contexto do curso é interessante. Conta-nos 
um pouco da “história” de outro ângulo.   

Mídias Digitais 4  20 
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Respostas Curso Semestre  

 
Idade 

18 Não gosto de filosofia e acho uma disciplina 
sem nexo, já as eletivas gosto pois tira os alunos 
da rotina. 

Contabilidade 3 25 

19 As eletivas são legais para os alunos distrair-se 
já filosofia não gosto e nem entendo. 

Contabilidade 3 28 

20 Desnecessárias no meu curso. Contabilidade 4 26 

21 Filosofia é muito difícil comentar em razão de 
que cada ser humano tem a sua. 

Ciências 
Contábeis 

1 35 

22 Depende de cada pessoa, pois as eletivas para 
muitos são interessantes, para outros ocupação 
de um tempo que poderia ser livre para 
descanso, ou para outras atividades e filosofia é 
interessante se for levada a sério, abre nossa 
mente para coisas que muitas vezes não 
pensamos ou se quer pensaríamos. 

Sistema 
Informação 

1 19 

23 Sei que são importantes mas prefiro que não 
tenha. 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

24 Não gostei de cursar estas disciplinas, pois 
acredito que seria melhor ter feito uma 
disciplina relacionada mais a área secretarial. 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6  

25 De integração, muito boas. Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

26 Filosofia é uma matéria com bastante coisas 
interessantes.Eletivas: apesar de ser um método 
diferente é bom aprendemos a ser cidadões. 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

27 Bom e pode adquirir novos conhecimentos e 
informações 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 30 
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Tabela 8 – Respostas da sétima questão 

         

         Quais as disciplinas ou que tipo de atividade você tem ou teve na universidade que 
considera importante para sua formação como pessoa? 
 

Respostas Curso Semestre  
 

Idade 

1 Todas as matérias pertinentes ao direito. Direito 9 29 
2 Cursos específicos da área. Direito civil, penal, 

tributário, etc. 
Direito 9 22 

3 Todas. Ainda não decidi qual área vou seguir. Direito 9 26 

4 Prática Profissional. Direito 9 37 

5 Filosofia, Economia, Sociologia. Direito 9 32 

6 Os estágios mudaram a minha forma de pensar. Fisioterapia 8 23 

7 – Fisioterapia 8 21 

8 As atividades realizadas em grupo durante o 
estágio. 

Fisioterapia 8 21 

9 Psicologia e anatomia humana. Psicologia me 
deu muita vontade de ter todos os anos de 
faculdade, nos ajuda a lidar com questões 
difícieis do dia-a-dia. 

Fisioterapia 4 20 

10 As disciplinas relacionadas a filosofia, 
sociologia e antropologia, muito poucas. 

Comunicação 
Mercadológica 

4 19 

11 Mesmo que algumas matérias não tenham sido 
tão aplicadas por descompromisso de alguns 
professores, considero todas importantes para 
minha vida profissional 

Publicidade e 
Propaganda 

– 20 

12 Todas as disciplinas e atividades de uma forma 
ou de outra, acrescentaram algo para minha 
formação como pessoa. 

Publicidade e 
Propaganda 

4 19 

13 Acho que qualquer tipo de conhecimento 
adquirido é válido para minha formação como 
pessoa, não apenas uma disciplina em particular 
necessariamente. O conjunto delas nos faz 
crescer como pessoa, em vários aspectos 
culturais.  

Publicidade e 
Propaganda 

4 – 

14 Considero importante a matéria oficina de pp 
porque fazemos muitas criações e acabamos 
entrando mais em contato com a nossa profissão 

Publicidade e 
Propaganda 

2 18 
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Respostas Curso Semestre  

 
Idade 

15 Considero nenhuma das matérias da grade 
importante para a minha formação como pessoa. 
A universidade tem obrigação de formar 
profissionais capacitados e não cidadãos. 

Rádio e TV 2 21 

16 Para minha formação como pessoa, considero 
disciplinas como filosofia, pensamento 
contemporâneo e história da sociedade 
contemporânea fundamentais. 

Jornalismo 2 18 

17 No curso de comunicação, temos que sempre 
dizer o que pensamos, “jogamos” as idéias até 
chegar a um bom resultado. É importante que 
isto aconteça para ver onde erramos e onde 
estamos certos com nossas idéias. 

Mídias Digitais 4  20 

18 Ética, Metodologia. Contabilidade 3 25 

19 Ética e Direito. Contabilidade 3 28 

20 - Contabilidade 4 26 

21 Português, matemática, direito. Ciências 
Contábeis 

1 35 

22 Programação, Estrutura de computadores, 
musica e movimentos populares. 

Sistema 
Informação 

1 19 

23 Inglês, Espanhol, Português e Gestão 
empresarial 

Secretariado 
Executivo 
Bilíngüe 

6 44 

24 Inglês, Espanhol, Técnicas Secretariais, Língua 
Portuguesa. 

Secretariado 
Executivo 
Bilíngüe 

6 – 

25 Etiqueta empresarial, Gestão de RH, 
Contabilidade básica, sociologia. 

Secretariado 
Executivo 
Bilíngüe 

6 44 

26 Etiqueta empresarial, Direito básico, 
Contabilidade, gestão de RH. 

Secretariado 
Executivo 
Bilíngüe 

6 44 

27 Ser profissional. Secretariado 
Executivo 
Bilíngüe 

6 30 

 



   79

Tabela 9 – Respostas da oitava questão 

 

         O que você entende com a expressão “Aqui vida profissional é vida cidadã” 
utilizada pela UMESP? 

Respostas Curso Semestre  Idade 
1 Porque para a pessoa ser um bom cidadão ele 

(Sic) 
Direito 9 29 

2 Uma frase bonita e sem sentido Direito 9 22 
3 Que em 1 lugar se forma aqui um cidadão que 

sabe respeitar e que é respeitado e após ser um 
bom cidadão você será um bom profissional 

Direito 9 26 

4 A pessoa que tem mais conhecimento atuante 
no mercado de trabalho pode atuar na vida em 
sociedade, melhorando a convivência e o bem 
estar. 

Direito 9 37 

5 Nada. Direito 9 32 
6 Ensina os 2 ao mesmo tempo. Fisioterapia 8 23 
7 Que para você trabalhar tem que saber lidar 

como e com um cidadão 
Fisioterapia 8 21 

8 Que o profissional também é um cidadão, e que 
os dois são ensinados aqui. 

Fisioterapia 8 21 

9 Eu entendo que eles querem passar a imagem de 
que o profissional formado na metodista tem 
ações voluntárias e solidárias com a população 
de uma forma integra. 

Fisioterapia 4 20 

10 Postura pessoal, formação adequada e 
constante. 

Comunicação 
Mercadológica 

4 19 

11 Acredito que a UMESP quer passar a mensagem 
de que forma bons profissionais e pessoas 
conscientes dos seus direitos e deveres 

Publicidade e 
Propaganda 

– 20 

12 Acredito que o que eles pretendem transmitir é 
que na metodista aprendemos a ser profissionais 
e pessoas melhores mas como publicitária e 
atuante na área de Redação publicitária acredito 
que isto não é o que um aluno busca em uma 
universidade e que a frase não foi bem 
elaborada. 

Publicidade e 
Propaganda 

4 19 

13 Acho que qualquer pessoa que ingressa na vida 
profissional se torna um cidadão, pois até então 
você não é responsável pelo seu próprio 
dinheiro e não assume grandes 
responsabilidades. Ao escolher uma profissão, 
entrar na faculdade e ingressar no mercado de 
trabalho você se torna um. E assim passa a se 
conscientizar de algumas questões que até então 
não julgava importante....E a faculdade também 
nos proporciona uma vivencia em sociedade 
maior, que nos faz mudar algumas atitudes para 
conviver bem com o próximo. 

Publicidade e 
Propaganda 

4 – 
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Respostas Curso Semestre  

 
Idade 

14 Que além de você aprender uma nova profissão, 
você também aprende a ser mais cidadão. 

Publicidade e 
Propaganda 

2 18 

15 Entendendo que a faculdade por ter uma 
ideologia religiosa se preocupe com a formação 
cidadã de seus alunos, porem não concordo com 
isso. 

Rádio e TV 2 21 

16 Entendo que a vida profissional está 
diretamente relacionada à vida cidadã, ou seja, 
ao que você é e acredita. Relacionada à sua 
filosofia de vida, seus valores pessoais. Apenas 
saber a teoria das coisas não é suficiente. É 
necessário que o indivíduo saiba se relacionar e 
respeitar o próximo e entender que vivemos em 
sociedade, o que significa que o respeito com o 
meio e as pessoas é fundamental.  

Jornalismo 2 18 

17 A metodista se preocupa não apenas em formar 
profissionais, mas em formar pessoas que 
possam se relacionar tanto no mercado de 
trabalho quanto na vida pessoal. 

Mídias Digitais 4  20 

18 Que eles tentam dentro de cada curso destacar a 
consciência de cidadão de cada aluno. 

Contabilidade 3 25 

19 A metodista faz muitas ações cidadãs junto com 
os alunos. 

Contabilidade 3 28 

20 Que aqui se aprende suas obrigações e direitos 
como cidadão. 

Contabilidade 4 26 

21 Entendo que o bom profissional, bem 
qualificado tem uma vida muito saldavel, desta 
forma ajuda na formação de outras pessoas. 

Ciências 
Contábeis 

1 35 

22 Que o cidadão aqui na meto por ser da meto ele 
já é um profissional. 

Sistema 
Informação 

1 19 

23 Com uma graduação bem definida, tornar-se um 
ser humano melhor. 

Secretariado 
Executivo 
Bilíngüe 

6 44 

24 Que a UMESP não forma apenas um profissional 
especialista para o mercado de trabalho, mas 
forma além de bons profissionais pessoas que 
pensam no meio-ambiente, no próximo, etc. 

Secretariado 
Executivo 
Bilíngüe 

6 – 

25 – Secretariado 
Executivo 
Bilíngüe 

6 44 

26 Profissão te liga a cidadania, pq vc exerce uma 
ao dedicar se em sua profissão, empresa etc. 

Secretariado 
Executivo 
Bilíngüe 

6 44 

27 Ter cada vez mais experiências profissionais. Secretariado 
Executivo 
Bilíngüe 

6 30 
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Tabela 10 – Respostas da nona questão 
        

        Na sua opinião, que tipo de diferencial hoje é um fator decisivo para conquistar um 
lugar no mercado de trabalho? 

Respostas Curso Semestre 
do curso 

Idade 

1 Quanto maior for o seu grau de instrução, mais 
fácil se torna o seu acesso ao mercado de 
trabalho. 

Direito 9 29 

2 Línguas , pós graduação , títulos. Direito 9 22 

3 Ser o melhor no que faz e sempre buscar novos 
desafios. Importante também saber se adaptar 
com vários setores e ambientes de trabalho. 

Direito 9 26 

4 Conhecimento, boa apresentação. Direito 9 37 

5 Esforço, conhecimento e sorte. Direito 9 32 

6 Honestidade, humildade. Fisioterapia 8 23 

7 Ser um bom profissional.. Fisioterapia 8 21 

8 Profissionais que saibam lidar com a pessoa e 
não somente com a doença, que busque coisas 
novas. 

Fisioterapia 8 21 

9 O diferencial hoje é saber trabalhar em equipe, 
saber lidar, conversar com pessoas de diferentes 
áreas e níveis com segurança e elaborar projetos 
com criatividade e originalidade. 

Fisioterapia 4 20 

10 Postura pessoal, formação adequada e 
constante. 

Comunicação 
Mercadológica 

4 19 

11 A sua dedicação para o trabalho, criatividade, 
conhecimento geral. 

Publicidade e 
Propaganda 

- 20 

12 Criatividade. Publicidade e 
Propaganda 

4 19 

13 O ensino superior sem dúvida, uma língua 
estrangeira.  

Publicidade e 
Propaganda 

4 - 

14 Além da graduação é necessário um estudo de 
pós graduação 

Publicidade e 
Propaganda 

2 18 

15 Experiência na área. Por isso a importância do 
estágio e de cursos extra faculdade. 

Rádio e TV 2 21 
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Respostas Curso Semestre  

 
Idade 

16 Além de cursos extras, considero como fator 
decisivo para a conquista de um lugar no 
mercado de trabalho o engajamento com 
projetos sociais. 

Jornalismo 2 18 

17 Se especializar, ter uma meta, ter um objetivo e 
ir atrás dele. 

Mídias Digitais 4  20 

18 Ter criatividade. Contabilidade 3 25 

19 Força de vontade. Contabilidade 3 28 

20 Espírito empreendedor. Contabilidade 4 26 

21 Em primeiro lugar o bom carater, em segundo 
conhecer as dificuldades de cada um e viver 
com as diferenças. 

Ciências 
Contábeis 

1 35 

22 Saber conversar bem, uma ótima conversa com 
seu futuro chefe, pode causar uma boa 
impressão, colocando você na lista dos 
possíveis a serem escolhidos. 

Sistema 
Informação 

1 19 

23 Conhecimento. Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

24 Pró-atividade. Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 – 

25 Curso de língua (inglês, Espanhol) não ter mais 
que 35 anos, não ser negro, nem nordestino e é 
claro ter QI - > quem indica. 

Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

26 Ser verdadeiro e esforçado. Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 44 

27 Ter cada vez mais experiências profissionais. Secretariado 
Executivo 
Bilingue 

6 30 
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Tabela 11 – Respostas da décima questão          
 

         Por que você escolheu a Metodista para estudar? 
 

Respostas Curso Semestre  
 

Idade 

1 Porque é uma faculdade conceituada e para mim 
de fácil acesso. 

Direito 9 29 

2 Pela localidade e qualidade. Direito 9 22 

3 Porque me identifiquei com a Universidade e 
por conta do nome da mesma que sempre teve 
bons conceitos em vários cursos. 

Direito 9 26 

4 Por  que é uma boa faculdade. Direito 9 37 

5 Era a mais próxima. Direito 9 32 

6 O meu curso é conceituado. Fisioterapia 8 23 

7 Pois tenho o conhecimento de que o meu curso 
é um ótimo curso. 

Fisioterapia 8 21 

8 Porque o ensino, clínicas são boas e porque 
tenho bolsa. 

Fisioterapia 8 21 

9 Por eu ter bolsa de estudos; porque quando eu 
visitei clínicas escola de fisioterapia a da 
metodista foi a melhor em todos os aspectos. 

Fisioterapia 4 20 

10 Por ser a única a oferecer uma formação 
diferenciada dentro do marketing – o curso de 
comunicação mercadológica. 

Comunicação 
Mercadológica 

4 19 

11 Porque eu acreditava que os cursos de 
comunicação eram fortes, bem conceituados. 

Publicidade e 
Propaganda 

– 20 

12 Porque não me dediquei o bastante aos estudos 
na época de colégio e como a concorrência e 
grande em faculdades públicas não conseguiria 
uma vaga sem fazer cursinho (opção 
impensável para mim). Busquei a Metodista 
pois minha mãe estudou aqui e conhecia a 
tradição da faculdade e o preço (embora alto) 
estava dentro das possibilidades financeiras dos 
meus pais. 

Publicidade e 
Propaganda 

4 19 

13 Eu sempre gostei da Metodista, pelo fato de não 
parecer uma instituição, a Metodista é uma 
faculdade diferente, com um campus amplo, 
áreas ao ar livre, arborizadas e não um prédio 
como as outras faculdades costumam ser. E 
também porque além disso meu curso é muito 
bom na Metodista. 

Rádio e TV 2 21 
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 Respostas Curso Semestre  

 
Idade 

14 Porque é a mais conceituada na área de 
comunicação. 

Publicidade e 
Propaganda 

2 18 

15 Cheguei até a metodista através de transferência 
e no momento em que pedi a transferência foi 
uma faculdade que me atendeu bem, que 
possuía vagas para o meu curso no momento e 
por ser uma faculdade bem conceituada no meu 
curso. 

Rádio e TV 2 21 

16 Porque acredito no trabalho desenvolvido pela 
universidade. Acredito também que a 
universidade ofereça excelentes cursos, além de 
ser renomada na área que escolhi estudar. 

Jornalismo 2 18 

17 A metodista oferece recursos para o curso de 
mídias digitais, recursos que não são básicos. É 
preciso ter um grande numero de equipamentos 
que atendam a necessidade do curso. Alem de 
ser uma das poucas universidades que tem 
mídias digitais. 

Mídias Digitais 4  20 

18 Por ser uma universidade de grande nome. Contabilidade 3 25 

19 Por ser mais perto do trabalho e pelo nome. Contabilidade 3 28 

20 Localidade e Conceito Guia do Estudante. Contabilidade 4 26 

21 Sem duvidas pelo reconhecimento do estudo 
aplicado. 

Ciências 
Contábeis 

1 35 

22 Escolhi pelo fato de trabalha aqui e ter bolsa, 
mas estou gostando do ensino. 

Sistema 
Informação 

1 19 

23 É uma universidade de renome, bem 
conceituada no mercado. 

Secretariado 
Executivo 
Bilíngüe 

6 44 

24 Porque ela tinha o curso que eu queria, é 
aprovada pelo MEC e tem um bom conceito. 

Secretariado 
Executivo 
Bilíngüe 

6 – 

25 Ainda é considerada a melhor universidade. Secretariado 
Executivo 
Bilíngüe 

6 44 

26 Porque eu não sei, mas opção de Deus. Secretariado 
Executivo 
Bilíngüe 

6 44 

27 Por ser a melhor universidade. Secretariado 
Executivo 
Bilíngüe 

6 30 
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Posteriormente, as dez questões foram agrupadas por temas que recaem sobre o 

Momento da pessoa do aluno que envolve algumas características como: interesses, 

expectativas e motivações que serviram como categorias para análise. 

Assim, dois temas, compreendem as questões cujas respostas tentamos analisar a partir 

das teorias apresentadas.  

O primeiro tema denominado O Momento do Aluno diante das significações 

imaginárias sociais, agrupa as questões que visam identificar as interpretações dos alunos que 

julgamos fazer parte do imaginário social, os aspectos relativos ao comportamento 

(ideologia);  

O segundo tema denominado O Momento do Aluno diante das Inter-relações, do Grupo 

e da Organização em direção a Alteração, agrupa as questões que buscam identificar os 

aspectos subjetivos, a afetividade, as possíveis alterações ocorridas nos alunos durante o 

percurso que levam em direção a autonomia do sujeito. 

 
2.4.1 Considerações sobre os temas e as questões 

 
Tabela 12 

 
TEMA 1 – O Momento do Aluno diante das significações imaginárias sociais 

 
Questões Respostas 

 
1 Por que você decidiu fazer o curso superior? 

 
2 O que você espera obter da Universidade? 

 
8 O que você entende com a expressão “Aqui vida profissional é vida cidadã” 

utilizada pela UMESP? 
 

9 Na sua opinião, que tipo de diferencial hoje é um fator decisivo para conquistar 
um lugar  no mercado de trabalho? 
 

10 Por que você escolheu a Metodista para estudar? 
 

 
 

Questões 1 e 2 – Investigamos com a primeira e a segunda questões, os interesses e 

expectativas dos alunos diante da nossa idéia inicial, de que o aluno busca a universidade com 

a preocupação de conseguir um lugar no mercado de trabalho e não com a intenção de obter 

capital cultural, ou com a intenção de conquistar autonomia.  
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A maioria dos alunos respondeu que decidiu fazer o curso superior para ter uma 

profissão, em função da exigência do mercado de trabalho. Eles falaram em adquirir 

conhecimentos, mas a intenção está sempre atrelada à especialização profissional. Poucos 

falaram da aptidão. Alguns disseram que a faculdade foi mera continuação do ensino médio.  

A justificativa pelo interesse em fazer um curso superior tem a ver com as exigências 

sociais. A importância do capital cultural, e do próprio capital social (relações), também 

foram questões abordadas por dois alunos porém, de forma corriqueira sem dar muita ênfase 

ao assunto. 

 

Questão 8 – Entendemos que o conceito de cidadania faz parte das significações 

imaginárias sociais e, portanto, fortalece a imagem da universidade. Com a oitava questão 

buscamos identificar nas respostas dos alunos elementos que corroborem com essa idéia, que 

demonstrem se há alguma relação com a opção pela Universidade. 

Encontramos respostas antagônicas. Apesar da maioria dos alunos interpretar o slogan 

de forma correta (entendem exatamente a idéia que se pretende transmitir), ela não cria 

expectativas e nem interfere no interesse do aluno pela universidade. O que pode ser 

verificado mais adiante com as respostas da questão 10. 

Observou-se também uma parte dos alunos que não entende muito bem o conceito de 

cidadania, e outros não entendem a frase ou a consideram sem sentido. 

 
Questão 9 – Com a nona questão buscamos saber se o aluno consegue reconhecer que 

outros aspectos além dos profissionais, àqueles relacionados a sua formação como sujeito, 

também são considerados importantes na hora de conseguir um lugar no mercado de trabalho. 

A maioria elegeu como diferenciais necessários para conseguir espaço no mercado 

fatores como o grau de instrução, o nível de conhecimento, e domínio de línguas. 

Características como postura pessoal, criatividade, pró-atividade e espírito empreendedor 

também foram citadas por alguns alunos. Pudemos observar também que fatores como sorte, 

preconceito racial e indicações  também foram citados.  

Alguns alunos citaram a força de vontade, esforço e dedicação ao trabalho como 

diferencial, isso chamou a nossa atenção pois remete a questão da ideologia meritocrática.  

Observa-se fortemente a preocupação dos alunos em atender aspectos externos ao 

sujeito, de modo geral o aluno não demonstra ter consciência da importância da autonomia 

como diferencial.  
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Questão 10 – Com a décima questão tentamos saber os motivos que levaram o aluno a 

escolher a Metodista para estudar. 

A maioria respondeu que a opção pela Metodista foi o fato da Universidade ser 

conceituada. Os alunos citaram a importância do conceito do MEC e do Guia do Estudante.  

O segundo fator tem a ver com a localização.  

Os alunos consideram importante os recursos oferecidos por alguns cursos como 

laboratórios e clínicas.  O fator bolsa de estudo também foi citado. 

Obtivemos um dado importante relacionando as respostas desta questão com a questão 

oito, muitos alunos obviamente entendem o slogam da universidade (como era de se esperar) 

mas o que chama a atenção motivando a opção pela Metodista é o seu valor reconhecido pela 

sociedade e pelo próprio mercado. As motivações estão intrinsecamente ligadas às 

significações imaginárias sociais. 

 

Tabela 13 
 

TEMA 2 – O Momento do Aluno diante das Inter-relações, do Grupo e da Organização     
                    em direção a Alteração. 

 
Questões Respostas 

 
3 As expectativas que você tinha a respeito da universidade estão sendo atendidas? 

     (  )  Sim    (   ) Não (   ) Parcialmente 
Caso a resposta seja negativa ou parcialmente, comente sobre o que você acha que 
falta ou poderia ser melhorado. 

4 No seu ponto de vista, quais as características de um bom professor? 
 

5 Você observa alguma mudança no seu modo de pensar ou no estilo de viver após 
ter ingressado na universidade? 
     (   ) Sim    (   ) Não 
Comente. 

6 O que você acha das disciplinas Filosofia e eletivas oferecidas pelo Núcleo de 
Formação Cidadã? 
 

7 Quais disciplinas ou que tipo de atividade você tem ou teve na universidade que 
considera importante para sua formação como pessoa? 
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O grau de complexidade aumentou à medida que tentamos analisar o segundo tema que 

engloba: O momento do aluno (pessoa) relacionado a três outros momentos: ao das inter-

relações, que envolve o encontro com o outro, ao momento do grupo, que é quando aparece a 

autoridade, os papeis e as funções, e ao momento da organização, que envolve objetivos, 

planos, programas e cronogramas.  

 

Questão 3 – Com a questão número três buscamos saber se as expectativas dos alunos 

estão sendo atendidas e como a universidade é percebida concretamente após o ingresso.  

Observamos no que se refere às expectativas dos alunos que nenhum dos respondentes 

assumiu estar insatisfeito, metade está satisfeita, e a outra parcialmente. Os comentários 

refletem problemas relacionados à distribuição de disciplinas na grade curricular e postura dos 

professores. 

Foi possível perceber algumas insatisfações relacionadas aos aspectos da organização 

quando falaram das disciplinas na grade, e relacionadas ao grupo quando a postura do 

professor foi citada. 

Sobre as inter-relações é importante destacar a resposta de um dos alunos: “O que 

precisa ser melhorado são as pessoas em relação ao comprometimento com a vida para que 

tenhamos um futuro melhor, muita gente que vai a metodista sem nenhum propósito isso 

prejudica os comprometidos, poderia ser melhor”. 

Queremos destacar que os aspectos internos dos sujeitos começaram a ser citados. 

 

Questão 4 – Tentando saber quais as características de um bom professor nosso 

objetivo com a quarta questão era perceber se o aluno dá importância aos aspectos relacionais, 

levando em conta as emoções e motivações. 

A questão da didática foi invariavelmente a característica mais importante no relato dos 

alunos, seguida do dinamismo e do conhecimento. Características como ética, pontualidade e 

paciência também foram apontadas pelos alunos. Ficou evidente a percepção dos alunos no 

que diz respeito à preparação ou não das aulas pelos professores e a importância de 

contextualizar esse conteúdo como forma de atrair atenção. 

Vale destacar três respostas que consideramos importantes:  

“Vontade de ensinar e ter paciência com os alunos e suas dificuldades”;  

“Um bom professor não é aquele que seja o mais estudado, o mais diplomado, mas sim 

aquele que saiba repassar seu conhecimento aos alunos de forma dinâmica, moderna, o que 

saiba ensinar o que ele já sabe; 
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 “É importante que além de professor ele esteja inserido de alguma maneira na sua área 

de trabalho para estar sempre atualizado e nos repassar esse conhecimento de profissional e 

não apenas de professor”. 

A primeira resposta demonstra o aluno olhando apenas para o papel que o professor 

desempenha. Na segunda resposta, observamos que o aluno se vê como uma pessoa que 

precisa de um tempo para aprender à medida  que ele espera que o professor tenha paciência. 

A terceira resposta demonstra que o aluno vê o professor como uma pessoa e respeita suas 

limitações, espera dele aquilo que ele pode e tem para oferecer. 

De modo geral, a questão trouxe os elementos que pretendíamos buscar fortalecendo a 

idéia de Castoriadis (1998), de que o sujeito se forma nesse movimento entre o conteúdo e a 

forma como ele é transmitido. 

  

Questão 5 – A quinta questão sugere que o aluno expresse de alguma maneira o 

reconhecimento de sua alteração. 

A resposta afirmativa foi unânime. 

Os relatos foram diversos e abrangentes apontando desde o simples fato do 

amadurecimento natural pela própria idade, até o reconhecimento de questões como por 

exemplo: 

• O olhar crítico sobre os acontecimentos. 

• A socialização e o relacionamento mais humano. 

• A importância do conhecimento para discutir assuntos com propriedade. 

• O desenvolvimento de idéias e reflexões mais centradas em relação ao 

futuro. 

• A liberdade de fazer escolhas. 

 

Diante da síntese das respostas observamos a presença de elementos importantíssimos 

que levam em direção a autonomia, como a crítica, o relacionamento (afeto), o conhecimento, 

as reflexões sobre o futuro e, principalmente, a liberdade.  

Consideramos importante destacar ainda duas respostas:  

“Sim. Sou mais exigente comigo mesma; adquiri mais responsabilidade, uma certa 

independência e por exigir mais de mim, ser ciente dos problemas busco soluções para eles”; 

 “Uma universidade, sem dúvida abre um novo horizonte na vida de qualquer pessoa, é 

um ambiente onde ocorre troca de conhecimento, troca de informações, talvez um ambiente 
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de amadurecimento, tanto de idéias quanto de ideais. Percebo, pra mim, que penso com mais 

freqüência em um futuro promissor; sonho mais. No modo de pensar, basicamente, esta é a 

mudança. No estilo de viver há, sem dúvida, uma grande mudança! Passei a ver mais 

possibilidades em muitas coisas, o linguajar mudou muito, e quando passei a fazer parte da 

universidade, a busca por conhecimento se tornou uma constante.” 

A primeira resposta demonstra a autonomia à medida que o aluno fala de si mesmo, 

percebe-se responsável e busca soluções para seus problemas. Na segunda resposta, observa-

se a percepção que o aluno tem do ambiente acadêmico, é importante também destacar que 

ele tem consciência de sua mudança na sua maneira de pensar, falar e agir. 

Observamos assim que, de certa forma, a alteração ocorre porém, em maior ou menor 

grau diante das singularidades dos sujeitos. 

 

Questão 6 – Queremos com a sexta questão investigar como o aluno percebe as 

disciplinas oferecidas pelo Núcleo de Formação Cidadã. 

Aqui encontramos diferenças expressivas nas respostas.  

O que mais chamou a atenção nesta questão foi a forma encontrada pela maioria dos 

alunos para respondê-la, ou seja, eles não responderam sobre as disciplinas do NFC em geral, 

eles elaboraram uma resposta sobre a disciplina Filosofia e outra sobre as disciplinas Eletivas 

de Formação Cidadã da seguinte maneira:  

Quanto à Filosofia, consideram interessante apesar da dificuldade de entendimento por 

parte de alguns alunos, mas reconhecem que é uma disciplina que deve fazer parte da grade 

curricular. Assim, temos um grupo de alunos que reconhece a importância da Filosofia.  

Já com relação às Eletivas de Formação Cidadã, consideram uma iniciativa boa porque 

propicia a interação social, porém relatam que são improdutivas e fora do contexto do curso e 

comentam que não são levadas a sério pelos alunos e por alguns professores.  

Observamos também um grupo de alunos que efetivamente não gosta de nenhuma 

delas, outros poucos que não gostam da Filosofia e acham as eletivas interessante para 

descontrair e sair da rotina, e ainda outro grupo que considera as Eletivas de Formação Cidadã 

desnecessárias. A questão da obrigatoriedade também não é bem vista, relatam que seria mais 

importante dar ênfase a outras matérias em função da grade curricular “apertada”. 

Novamente o momento da organização se faz presente na questão da estrutura 

curricular e da obrigatoriedade de cursar as disciplinas. De modo geral, entendemos que o 

aluno não tem a percepção do papel dessas disciplinas na sua formação como cidadão. 

Consideramos importante destacar a seguinte resposta:  
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“Depende de cada pessoa, pois as eletivas para muitos são interessantes, para outros, 

ocupação de um tempo que poderia ser livre para descanso, ou para outras atividades e 

filosofia é interessante se for levada a sério, abre nossa mente para coisas que muitas vezes 

não pensamos ou se quer pensaríamos.”. 

Esta resposta leva a pensar na complexidade dos sujeitos, sobre seus interesses,   

comportamentos e concepções de vida. 

 

Questão 7 – A sétima questão visa identificar se o aluno percebeu diferença entre as 

disciplinas que compreendem a formação humanística (que de certa forma podem fazer 

diferença na vida pessoal), das disciplinas específicas que visam a área de formação 

profissional. 

Esta questão apresentou algo inédito: dois alunos deixaram de responder. Isso nos leva a 

pensar que o aluno não quis refletir a respeito.  

Observamos também entendimentos diferentes: alguns alunos apenas citaram os nomes 

das disciplinas sem fazer nenhum comentário; outros citaram as disciplinas de formação 

específica atribuindo às mesmas a importância de sua formação como pessoa. (neste caso 

tivemos uma grande dificuldade para analisar as respostas, porque consideramos a 

possibilidade de ter havido falta de entendimento da pergunta por parte dos respondentes, de 

qualquer forma estamos dando o devido tratamento as respostas desse grupo de alunos.)  

Alguns alunos falaram das disciplinas humanísticas como sendo importantes para sua 

formação como pessoa. Há relatos que imprimem a idéia que são fundamentais porém, 

oferecidas em pequeno número.  

Temos também um grupo de alunos que falou do conjunto das disciplinas estudadas 

como sendo importantes para sua formação como pessoa, um dos alunos citou as atividades 

de estágio. Apenas um aluno relatou que nenhuma das disciplinas da grade é importante para 

sua formação como pessoa dizendo que “a universidade tem obrigação de formar 

profissionais capacitados e não cidadãos”. 

Diante das diferentes percepções, é preciso considerar o fator idade, tendo em vista que  

ela variou entre 18 e 44 anos. 

Com as informações obtidas com os relatos dos alunos é possível defender a posição de 

que houve alteração do sujeito embora não tenham conscientemente a percepção do papel das 

disciplinas humanísticas. É muito importante também analisar essa questão sob a ótica da 

transversalidade colocada anteriormente. Dissemos que os alunos assimilam sem perceber 

conteúdos ideológicos quando transmitidos de maneira transversal, assim, o mesmo pode 
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ocorrer em relação a alteração, os alunos apresentam mudanças ainda que não percebam o 

papel das disciplinas / atividades humanísticas. 

 

Assim, diante do exposto, analisando o Momento da pessoa do aluno, foi possível 

observar que as significações imaginárias sociais estão fortemente presentes, mas apesar 

disso, percebemos que os alunos estão abertos, e de uma forma ou de outra se apresentam 

críticos e ansiosos por mudanças, seja no curso, na universidade, ou na própria vida.  

 
2.5. As Perspectivas da Educação em Direção ao Autor-Cidadão  

 
Diante do estudo realizado coloco-me como aluna, na condição de protagonista para 

escrever um pouco sobre as perspectivas de uma educação em direção ao autor-cidadão. O 

interesse em realizar uma pesquisa sobre as condições do sujeito teve início com minhas 

próprias inquietações. Considerando o referencial teórico da pesquisa que inclui a psique, os 

aspectos subjetivos dos sujeitos, é importante salientar que quando tomei a decisão de investir 

no mestrado em busca de conhecimento, eu já realizava, há alguns anos, um processo 

terapêutico. A partir das reflexões realizadas em busca de autoconhecimento comecei a trilhar 

os caminhos em direção à autonomia. 

Vejo uma relação muito estreita entre conhecimento e autonomia. A autonomia requer 

responsabilidade para assumir um posicionamento, sendo que este último requer do sujeito 

uma quantidade maior de informações para ajudar na tomada de decisão. 

O desenvolvimento humano depende da vontade e da motivação. Neste sentido, sempre 

estive fortemente motivada pelos estudos considerando um conjunto de fatores, entre eles os 

textos introduzidos pelo Prof. Joaquim Gonçalves Barbosa, hoje meu orientador, que tratavam 

do sujeito com enfoque psicanalítico.  

Desta forma, ocorriam paralelamente minhas reflexões pessoais (mediada pela 

terapeuta) e as discussões dos textos (orientadas pelo professor) que abordavam o imaginário 

pulsional, lugar onde se “esconde” os desejos mais profundos dos sujeitos e que normalmente 

são negados. 

Diversos fatores nos levam a negar e até mesmo a não reconhecer nossos próprios 

desejos. Somos oprimidos pela moral, pela nossa condição social, enfim, pelo estado de 

heteronomia que nos foi inculcado pelo processo educativo. As estratégias utilizadas pela 

escola ao longo dos anos acabam treinando as pessoas ao invés de educar. Os alunos são 

treinados para responder o que o professor ensinou; não têm desenvolvida a capacidade de 
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pensar. Nesta condição, não há motivação e o individuo acaba limitado (o limitado não pode 

ter autonomia). 

A autonomia requer responsabilidade sobre os atos, requer habilidade para dar novas 

interpretações aos problemas e às situações, requer a não obediência cega às regras instituídas, 

requer liberdade de pensamento, de decisão e de ação. 

É importante ressaltar que a noção de autonomia aqui apresentada difere-se do sentido 

ideológico impregnado à palavra e que remete a idéia de “[...] governar-se a si mesmo com 

suas próprias regras [...]” (ARDOINO, 1998, p.62).  

É no sentido de ter a capacidade de atuar, ainda que transgredindo as regras, mas 

respeitando a liberdade do outro. Todos esses aspectos dependem da autorização que está 

diretamente relacionada ao autoconhecimento. Se o sujeito não se conhece não se autoriza ser 

livre, vive em estado de heteronomia. 

A autonomia não se conquista de uma hora para outra e, depende da postura diante de si 

e das coisas. O sujeito que tem a liberdade de agir da maneira que entende ser justa, sem ficar 

preso pelo medo, se autoriza. O medo imobiliza o sujeito por não ter a percepção da sua 

totalidade, por não reconhecer que está nele a capacidade de poder fazer. Isso acontece 

também entre outras questões (interações com a família e estímulos do mundo social), porque 

as pessoas receberam e ainda recebem, mesmo diante da modernidade, uma educação 

conteudista, baseada em um currículo fragmentado que está longe de considerar a 

complexidade das relações interpessoais. 

Qualquer um de nós que tivesse de responder a pergunta: O que você aprendeu na 

escola que jamais esqueceu? certamente iríamos nos lembrar de algo que o professor teve a 

sensibilidade de contextualizar para ensinar, ou algo que aquele professor por quem tínhamos 

afeição nos ensinou. 

Nesta perspectiva, observa-se uma qualidade nas relações, há o encontro de sujeitos que 

se constroem na relação educativa. Essa qualidade da relação pode ser caracterizada pela 

escuta sensível e multirreferencial. Essa escuta pode ocorrer diante do corpo que fala no lugar 

da pessoa surda; diante da fala sem sentido; diante do tom de voz que agride ou que nos toca 

afetivamente. A escuta sensível e multirreferencial nas relações educativas propõe outro olhar 

tanto em relação ao outro quanto em relação ao mundo; o professor sabe quando o aluno está 

ali porque quer estar; o aluno também sabe quando o professor está ali porque deve estar, e 

vice-versa. A escuta sensível pode manifestar-se no processo educativo e em qualquer outra 

atividade, diante das sutilezas das relações.  
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Barbosa (2000, p. 68), aponta para “[...] a importância das sutilezas, das nuances, das 

filigranas da relação na qual sujeitos se fazem como autores de um processo, em conjunto”. 

Todos nós inevitavelmente somos envolvidos de uma forma ou de outra pelo sistema de 

idéias impostas pela sociedade atual, mas todos também temos em nossa essência, no magma 

mais profundo, o poder de criar. Criar “coisas” novas, instituir pelo estímulo da sensibilidade. 

Já dissemos que a sensibilidade é mais forte que a emoção, é depurada, ela entra na 

capacidade do sentir. Assim, todas as coisas pelas quais nos interessamos são impregnadas de 

emoções. 

Todas as pessoas que pretendem ensinar alguma coisa precisam aprender a ensinar 

desenvolvendo a capacidade de sentir.  É nesse sentido que Ardoino (1998) fala que a 

complexidade não está no objeto em questão, mas no olhar do observador. 

Buscamos com nosso estudo identificar os caminhos que levam o indivíduo a se tornar 

sujeito autor de sua própria vida, e direcionamos o olhar para o processo educativo.   

Podemos dizer que a perspectiva de uma educação em direção ao autor-cidadão deve 

caminhar na direção do pensamento multirreferencial, tendo em vista que o sujeito necessita 

de uma pluralidade de linguagem para dar conta da idéia de se reconhecer, e reconhecer o 

outro por trás dos papéis que assume.  “A pluralidade compreende, evidentemente, a 

diversidade e não exclui, de modo algum, a heterogeneidade. É principalmente o sentido não 

adulterado do pluralismo político. É justamente esta acepção que pretendemos destacar” 

(BARBOSA, 1998b, p. 203). 

Ao instigar um olhar diferente, a multirreferencialidade aponta caminhos, abre novas 

possibilidades de desestabilizar o instituído especialmente nas relações educativas. 

Entendemos que o desafio dos educadores é propor um entendimento local e global, 

demonstrando os interesses que estão por trás dos processos, despertando assim um olhar 

crítico. A escola poderá exercer papel fundamental na transformação da sociedade atual se 

conseguir fazer o indivíduo repensar o modo como vê e atua na vida social.  

Atualmente com as facilidades relacionadas à disseminação da informação, seja ela 

intencional ou não, ocorre a mistura das filosofias, das culturas, dos hábitos dos diferentes 

povos e raças de todos os continentes. O fato do cidadão poder se apropriar do acontecer do 

outro, das políticas das nações, pode fazer emergir um novo pensar. Pensar de que maneira 

atuar frente às pessoas, no País e no mundo. Pensar em como ser autor-cidadão para viver em 

um mundo mais humano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo foi realizado com o objetivo de analisar a  formação do sujeito considerando a 

prática em uma universidade confessional privada, no caso a UMESP –UNIVERSIDADE 

METODISTA DE SÃO PAULO. Diante da complexidade da questão, direcionamos nosso olhar 

não apenas para os alunos, mas para todos os atores sociais envolvidos: professores, 

coordenadores, diretores e funcionários. 

Pesquisamos a partir da abordagem multirreferencial, os aspectos subjetivos dos 

sujeitos; a sociedade instituída; os indivíduos diante das significações imaginárias sociais; o 

cotidiano universitário e as perspectivas da educação em direção ao autor-cidadão.  

Com base nas teorias apresentadas e na pesquisa realizada podemos dizer que as 

significações imaginárias sociais estão sempre presentes, mesmo quando sujeitos autônomos 

conseguem fazer abstração dessas significações e instituir o novo em uma determinada 

coletividade, isso porque a imaginação radical, que é fonte de criação e alteração, emerge 

diante do social-histórico. 

A escola pode exercer papel fundamental na transformação da sociedade atual, diante da 

possibilidade de formar sujeitos autônomos, questionadores da sociedade instituída, tendo 

clareza de que os sujeitos se constroem por intermédio das relações.  

Com relação à UMESP, observou-se que, como qualquer outra universidade privada, ela 

precisa se manter diante do mercado. Sua proposta pedagógica ao longo dos anos é orientada 

pelas Diretrizes para Educação da Igreja Metodista, que propõe ações educativas que visam ir 

além da preparação do aluno para o mercado de trabalho, buscando sempre novas expressões 

do saber para despertar a percepção crítica dos problemas da sociedade. É possível notar que 

o ensino na UMESP tenta refletir a diferença, “[...] que tenha uma ‘Marca Metodista’, de forma 

tal que, sem precisar ser proselitista, respeite a identidade de cada um – aluno, professor, 

comunidade universitária” (UMESP, 2002, p.13).  

Em relação ao aluno, percebeu-se com o estudo que ele realmente busca a 

universidade para conseguir um lugar no mercado de trabalho, pelas próprias “imposições” da 

sociedade em que vive. Diante dos relatos, observamos que a opção pela UMESP, quase 

sempre tem a ver com o que ela representa, com sua imagem de escola bem conceituada. Não 

percebemos a influência da expressão “Aqui vida profissional é vida cidadã”, na escolha da 

universidade pelo aluno, possivelmente por tratar-se de modismo, é lugar-comum. 
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 A maneira como o aluno se posiciona diante das contradições e das relações no 

ambiente acadêmico nem sempre é passiva, e mesmo sendo, observou-se que ele tem opinião 

formada. Evidentemente, essas opiniões são diferentes porque correspondem às 

singularidades dos sujeitos, mas em geral, o aluno está aberto para transformar-se em um 

adulto consciente, responsável e crítico.  

Entendemos que, mesmo diante das intenções documentadas e das constantes reflexões 

em torno da proposta pedagógica da UMESP, a concretização do projeto que visa a formação 

do sujeito crítico vai sempre depender das ações dos sujeitos envolvidos. Vai depender de 

sujeitos que estejam preparados para repensar o presente e modificá-lo. Sujeitos que estejam 

preparados para recriarem-se, isso significa sair da zona de conforto e quase sempre, 

desestabilizar o instituído.  

Estamos falando do professor, do coordenador, do diretor, dos funcionários, que 

constantemente são desafiados a articular competências pedagógicas e administrativas, enfim, 

das pessoas com capacidade de autorizar-se a agir, a fazer escolhas diante das situações em 

que estiverem envolvidas. Estamos falando da pessoa do aluno, que precisa ter desenvolvida a 

visão crítica para resolver tanto as problematizações propostas pelo curso, como aquelas 

impostas pela vida cotidiana. Estamos falando de pessoas que conseguem atingir a 

individuação, de sujeitos autores de sua própria vida. 

Nesta perspectiva, entendemos que ser sujeito na educação, é ter a consciência de que  

as pessoas se constroem permanentemente pelo encontro com o outro, e, portanto, é ter a 

consciência da importância da “qualidade” dessas relações na construção do conhecimento. 

A formação do sujeito, no âmbito de uma universidade confessional privada trata-se de 

algo que é estimulado, tendo em vista as intenções relativas à confessionalidade que norteiam 

o ensino e são apontadas em seu projeto político pedagógico. Porém, considerando a prática 

efetiva, observou-se que nem sempre as propostas se concretizam da maneira esperada, – aqui 

ressaltamos o não-dito institucional, questões que nem sempre são percebidas –novamente 

trazemos a questão das ações dos sujeitos que precisam reconhecer suas implicações. Ainda 

assim, entendemos que é possível contribuir com a formação do sujeito autônomo tendo em 

vista que ele emerge diante das contradições. 

Assim, amparada pela abordagem multirreferencial, foi possível identificar caminhos 

que levam em direção ao autor-cidadão; a afetividade, a escuta sensível, as implicações, os 

momentos, evidenciando que o processo da atividade educacional é complexo, envolve outros 

saberes relacionais. No contexto da pesquisa, esses saberes são fundamentais para que não 
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haja dissonância do modo como o projeto foi concebido e do modo como está sendo 

realizado.  

As manifestações acadêmico-científicas de docentes pesquisadores; as avaliações pelas 

quais passa a comunidade acadêmica e a própria universidade; as discussões que apontam as 

tendências para a reelaboração de projetos pedagógicos – sem que se perca o espírito 

universitário –, são aspectos percebidos na universidade em questão (possivelmente, estão 

presentes também em outras IES) e são também elementos facilitadores que podem convergir 

para a formação do autor-cidadão.  

O sujeito pode exercer a cidadania simplesmente seguindo “as regras”. Ao 

ressignificarmos o conceito de cidadania, ultrapassando a idéia do cidadão como agente social 

que busca garantir seus direitos para pensá-lo na perspectiva da autoria, temos um sujeito que 

se autoriza a ser autor de sua própria vida através de sua práxis, podendo até mesmo 

transgredir “as regras” instituídas pela sociedade. Esse sujeito que possui responsabilidade 

reflexiva definimos como autor-cidadão.  

O sujeito autônomo se constrói em uma temporalidade, enquanto projeto; o sujeito 

autônomo se constrói ao longo da vida porque sua própria práxis faz surgir um novo saber. 
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