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exemplo de dedicação.

A meu filho,

esperança no futuro.

A meus alunos,

razão desta caminhada.

A meu pai,
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RESUMO

As universidades passaram por radicais transformações no 
/

decorrer do tempo. Porem, mesmo sofrendo criticas e dificuldades, 
permanecem, resistem.

Sua evolução desde a universidade medieval ate a universi-

dade científica atual e fruto do contexto social, econômico, cul-

tural e historico em que se situavam.

No Brasil, enquanto país colonizado, e natural que tal 

instituição tenha sofrido influências não so/ de um modelo univer- 

sitano, mas de varios deles. Ao descreve-la, os autores expoem as 

virtudes e dificuldades resultantes dessa influência.

Tal como a maioria das universidades, a Universidade Esta-

dual de Ponta Grossa surgiu da reunião de estabelecimentos isola-

dos, fator característico dessa instituição no Brasil.

Mas ale^m desse aspecto descritivo, a universidade apresen-
/

ta o aspecto pelo qual e representada diretamente por aqueles que

a freqüentam: professores e acadêmicos.
~  /  ~

As expectativas, definições e criticas a instituição per-

mitem inferir o nível de informação, a atitude e o campo de repre-

sentação ou imagem da universidade. A informação refere-se à orga-

nização dos conhecimentos sobre o objeto (universidade), a atitude 
e a orientação global em relação a esse mesmo objeto e, o campo de 
representação ou imagem, os juízos e valores em relação à insti-

tuição .
VIII



Cora bass nesses pontos chegamos ao retrato da UEPG, a sua 
representação social, formada por professores e acadêmicos que a - 

freqüentam, enfocando principalmente as funções de ensino, pesqui-

sa e extensão.
/ ^

A pretensão nao e criticar ou elogiar, e expor a UEPG tal

como é representada e comunicada por seus professores e acadêmicos.

Encarada primordialmente pelo acadêmico, como formadora 
de profissionais e, como instituição voltada à produção de conhe-

cimentos pelo professor, tanto uns quanto outros afirmam o valor
~  S t

da universidade enquanto instituição social. Porem, ainda e • um 

ideal distante, uma vez que não tem atendido completamente suas 

expectativas.

Vista a partir de seu interior, e buscando detectar sua 

representação, talvez se possa definir os destinos da universidade 

ou, no mínimo, entendê-la melhor.
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ABSTRACT

Universities have undergone radical changes through the 

ages. They have, however withstand all the criticism and difficul-

ties.

Their evolution from the medieval universities to today’s 

scientific university is a result of their social, economic, cul-

tural and historical background.

In c:o 1 on I a .1. Brazil, the university was actually influenced 

not just by one model but by several. In describing the university, 
authors present both the good and bad effects of this influence.

Like most of the universities, the State University of

Ponta-Grossa is a combination of isolated institutions - a

characteristic of universities in Brazil.

Besides this descriptive aspect, the university can be

seen by another aspect which represents it directly, teachers and 

students.

The expectations, definitions and'criticisms of the insti-

tution permit us to infer the level of information, the attitude 
and the field of representation or the image of the university.

Information refers to the organization of knowlegde about the

university; attitude is the general orientation towards the same

object (the university); and the field of representation or image 
are the judgements and values concerning the institution.

X



Based on these points we reach a general picture of the 
UEPG, its social representation, formed by its students and

teachers, focusing mainly on its teaching, research and community 
work.

Our aim is not to criticize or praise, but to depict the 

UEPG as it is represented by its teachers and students.

Although basically regarded as'an institution which turns 

out professionals by the students, and as an Institution concerned 

with production of knowledge by the teachers, both groups stress 

the value of the university as a social institution. Nevertheless 

this is still a distant ideal, as the university has not yet fully 

lived up to expectations.

If we look at the university from within in order to seek 

its image perhaps one can define its role or at least understand 

it better as an institution.

XI



APRESENTAÇÃO

Esta pesquisa partiu da experiencia de alguns anos de do-

cência nos primeiros períodos dos diversos cursos da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa.

Nessa atuação foi possível perceber por parte dos acadê-

micos uma noção muito vaga daquilo que chamamos de universidade e

um interesse bastante grande por conhecer melhor suas origens his-
/ w 

toricas, desenvolvimento, transformações e especificidades.
/

Nesse sentido, realizamos seminários organizados pelos
/  ̂

proprios académicos para discutir o tema.

Convivendo com professores e acadêmicos, com diferentes 

formas de encarar e de se posicionar frente à universidade brasi-

leira, e frente à UEPG em particular, os questionamentos se am-

pliavam.

Em contato com obras de diversos autores sobre o tema, 

idéias novas e diferentes posturas surgiam, acompanhadas de mui-

tas críticas e poucos elogios.

Embora exista uma legislação com base na qual se estrutura
e

a universidade no país, falta algo que a defina. E o que sentía-

mos a respeito da UEPG.

Muitos colegas e mesmo estudantes apontavam a falta de uma

linha filosofica mais explícita, outros a falta de um planejamen-

to global e de maiores discussões sobre o tema.

Por essas razões, sentiu-se a necessidade de clarificar a



/*>

forma como a universidade estava sendo concebida por acadêmicos e 

professores, pois talvez fosse edse o ponto de partida para enten-

dê-la .

0 presente trabalho e fruto dessas reflexões e busca res-

ponder a esse anseio, como explicitamos no primeiro capítulo.

Para chegar a universidade tal como e representada por 
acadêmicos e professores fez-se necessário estudar seus objetivos

e função, como surgiu e como alterou-se no decorrer do tempo, in-
/ '

elusive no Brasil, ate nossos dias. E o que apresenta o osegundo 

capítulo.

No terceiro capítulo estudamos a teoria das representações 

sociais em suas três dimensões: informação, atitude e campo de 
representação ou imagem.

0 quarto capitulo traz a analise e interpretação dos da-

dos obtidos, a fim de se chegar à representação social da Univer-

sidade Estadual de Ponta Grossa.
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CAPITULO I 
TEMA E METODOLOGIA

1.1 Caracterização do tema
�

"A universidade e hoje a mais desacreditada das institui- 

ções".(KOURGANOFF, 1969* p . 19). Através dessa afirmação o autor 
nos apresenta a sua representação da universidade francesa no fi-

nal da dedada de sessenta.

Os autores apresentam diferentes representações sobre a 

universidade e cada um de nos forma a sua representação e age em 

função dela.

Os estudos de MOSCOVICI (1961) tornaram possível estudar 

a representação social que diferentes sujeitos formam da univer-f 

sidade.

Mesmo antes de pertencer à instituição, professores e

acadêmicos têm seus conceitos e expectativas. Passando a ' fazer 
parte do corpo docente e discente da universidade, novas experi-

ências e percepções são acrescentadas. Como,então, se estrutura a 
sua representação da universidade?

Por limitações de tempo a investigação limita-se a res-

ponder tal questão em relação à Universidade Estadual de Ponta 

Grossa.
/

Verificar como a universidade e vivida e pensada por aque-

les que nela atuam podera' de alguma forma auxiliar professores e

acadêmicos e mesmo a administração a entenderem o processo evolu-

tivo e dificuldades da instituição.
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A universidade enquanto instituição social, e de origem 

distante, continuando ate" nossos dias, apesar de ter sofrido mu- 

danças e transformações em diversas epocas e locais. Em cada pais 
tem características e representações diferentes. Esta inserida em 

um determinado contexto que influencia e pelo qual e influenciada.

São inúmeras as determinações que caracterizam cada uni-

versidade em particular. 0 corpo docente e discente que dela fa-

zem parte são fundamentais para a elaboração de sua representação 
social. Esses sujeitos conhecem verdadeiramente a universidade? 

Qual é o nivel de suas informações? Que atitudes apresentam? Que 

imagem formam da instituição que freqüentam?

1.2 0 universo investigado

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) tem suas 

raízes históricas na primeira instituição de ensino superior ins-

talada em Ponta Grossa, em 1949: a Faculdade de Filosofia Ciên-

cias e Letras.

Com o surgimento das demais faculdades, foi, pouco a pou- 
/

co, amadurecendo a ideia de instituir-se uma Universidade.

Foi na decada de 60 que emergiu com intensidade a 
idêia de criação de uma Universidade, uma vez que 
Ponta Grossa estava acolhendo Faculdades de renomado 
prestígio por sua postura ímpar como casas de ensino.
Neste clima propício foram acelerados os contatos 
por parte de plêiade de abnegados homens públicos 
ponta-grossenses com as mais diferentes autoridades 
competentes, com o propósito de garantir a presença 
de uma Universidade (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA 
GROSSA. 1984. p.24) .

A UEPG foi criada através da Lei Estadual n2 6.034, de 06 

de novembro de 1969, e do Decreto n2 18.111, de 28 de janeiro de 
1970, resultante da incorporação das Faculdades Estaduais ja exis-

tentes e que funcionavam isoladamente. Eram elas: a Faculdade Es-

tadual de Filosofia Ciências e Letras, criada em 08 de novembro 
de 1949; a Faculdade Estadual de Farmacia e Odontologia, criada 
em 16 de novembro de 1952, posteriormente desmembrada na Faculda-

/  f

de Estadual de Farmacia e Bioquímica e Faculdade Estadual de Odon-

tologia, em janeiro de 1966; a Faculdade de Direito criada em 04 
de agosto de 1954 e a Faculdade Estadual de Ciências Economicas e
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Administração, criada em 12 de janeiro de 1966. A personalidade 
jurídica de cada uma dessas escolas isoladas foi extinta no ato 

de criaçao da Universidade sob regime de Fundação de Direito Pu-

blico.

Fundindo-se na estrutura universitária implantada, foi 

reconhecida pelo Governo Federal através do Decreto n2 73.269, de 

07 de dezembro de 1973» que, simultaneamente, aprovou seu estatu-

to, o Regimento Geral e o Plano de Reestruturação.

As Faculdades Estaduais funcionavam em diferentes locais

da cidade e, em 1960, mudaram-se para o novo edifício à Praça

Santos Andrade s/n2.

A aproximadamente 10 quilômetros do predio central fica o 
Campus de Uvaranas, onde atualmente os cursos de Engenharia, Agro-

nomia, Educação Física, Processamento de Dados, Geografia, Mate-* 
matica, e a Pratica Esportiva Obrigatória são desenvolvidos. As 
obras no Campus de Uvaranas ainda não estão concluídas e portanto 
grande parte das atividades da UEPG não foi transferida para o 

referido local.

Ate" 1989 havia o regime semestral de créditos; em 1990 

foi implantado o regime seriado anual, coexistindo atualmente os 

dois regimes.

No Campus Avançado de Telemaco Borba a UEPG mantem os

cursos de Licenciatura em História, Letras, Ciências Econômicas e 
Administração.

NUMERO DE PROFESSORES E ACADÊMICOS

Fonte: Pro-Reitoria de Pesquisa e Pos-Graduaçao/Pro-Reitoria 

Graduação

Obs.: Setor I - Ciências Exatas e Naturais

Setor II - Ciências Biológicas e da Saúde

Setor III - Letras e Ciências Humanas

Ef. = Efetivos 
PG = Ponta Grossa 

Quadro 1

Col. = Colaboradores 
TB = Telemaco Borba
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0 regime de trabalho docente, na UEPG, es

a) tempo parcial - 20 horas semanais;

b) tempo integral - 40 horas semanais»
/

No regime de tempo parcial o docente devera ministrar, no 

mínimo,8 e, no maximo, 10 aulas, sendo que as demais horas são 
reservadas ao estudo e preparo das atividades. No regime integral

P / f
devera ministrar, no mxnirno, 16 e, no maximo, 20 aulas, sendo as 

demais consideradas preparo.

A Dedicação Exclusiva visa estimular as atividades de

pesquisa e extensão. A remuneração e feita em forma de Adicional, 

sendo de 20$ sobre o salario-base, correspondente ao regime inte-

gral de 40 horas semanais, não podendo o docente exercer outra 

atividade remunerada, pública ou privada.

E permitida a contratação de docentes não integrantes da 

carreira: o professor visitante e o professor colaborador. Na

qualidade de professor visitante, por período não superior a dois 
anos, em qualquer regime de trabalho; na qualidade de professor 

colaborador, por período de ate" dois anos, renovado a cada pe-

ríodo e percebendo o valor da hora/aula atribuído ao nível I da 

classe de Professor Auxiliar, acrescido de 50$ para preparo.

QUADRO DE CARREIRA DOCENTE

CLASSE NÍVEIS

Auxiliar I II III I IV

Assistente I II III I IV

Adjunto I II .. III I IV

Titular I II I III I IV

Quadro 2

QUALIFICAÇAO DOCENTE

Fontes Pro'-Reitoria de Pesquisa e Po's-Graduaçâo, 
Quadro 3
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QUALIFICAÇÃO DOCENTE 
SETOR I

Quadro 4

QUALIFICAÇÃO DOCENTE 

SETOR II

Fonte; Pro-Reitoria de Pesquisa e Po’s-Graduagäo. 

Quadro 5
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QUALIFICAÇAO DOCENTE 
SETOR III

Quadro 6

Obs.s todos os dados apresentados referem-se a março de 1990, 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UEPG - DEZEMBRO 1990

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA -  ÓRGÃOS DELIBERATIVOS

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA -  ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES

S-g

ESTRUTURA OlOÁTíCA

CD
l

*1 £ ffl
R 1 1 ? I0
1

£■ 1 Cl
1

Colôindos
3s o S

i? I. 30. RP

)IC£|IOdO

Fonteí UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. Catalogo geral. Pon-

Quâdro T
ta Orossa, T ry- "s r>ensa Universitária. 1990.
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Para 1991.estão previstas modificações nessa estrutura^ 
com a criação de novos setores e conseqüente redistribuição dos 

departamentos.

Sera considerado objeto de analise o discurso de profes-

sores efetivos e acadêmicos da UEPG, excetuando-se o Campus de 

Telêmaco Borba.

CORPO DOCENTE - ATE 0 FINAL DE 1990

Quadro 8

Obs.: professores visitantes: 1 em Agronomia e 1 em Comunicação.
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CORPO DISCENTE - ATE O FINAL DE 1990

Fonte: Pro-Reitoria de Graduaçao. 

Quadro 9

1.3 Caracterização da amostra

A presente investigação teve como amostra 405 acadêmicos

e 17 professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Foram distribuídos 520 questionários aos acadêmicos dos

diversos cursos e turnos, nos meses de outubro, novembro e dezem-
/

bro de 1990. Retornaram preenchidos 405 questionários.

Dos acadêmicos envolvidos pela pesquisa, a grande maioria 

escolheu seu curso em primeira opção ( 95, 8%)  e apenas pequena par-

cela em segunda opção.

A UEPG oferece cursos em turno integral (38,52% da amos-

tra), em turno diurno: matutino ou vespertino (13?83% da amostra) 

e no turno noturno (47,65% da amostra).

A investigação procurou envolver acadêmicos dos varios 

períodos, mas especialmente em meio de curso, quando ja/ têm uma 
vivência de universidade, e ainda não estão prestes a se formar. 

Para tanto a amostragem concentrou-se principalmente nos seguin-

tes períodos: quarto (29,38%), quinto (14,32%) e sexto (32,35%).

Foram devolvidos 405 questionários, dos quais 107 s^o do
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Setor I (Ciências Exatas e Naturais) com um percentual de 23,94$; 

93 questionários do Setor II (Ciências Biolo^icas e da Saúde) com 

23,08$ e, finalmente, 205 questionários do Setor III (Letras e 

Ciências Humanas) com 48,14$ da amostra»

Do total de alunos da instituição ate’" dezembro de 1990 

(6.500), 55,18$ faziam parte do Setor III; daí o percentual maior 

da amostra neste setor. 0-Setor I correspondia a 25,87$ e o Setor

II, a 18,93$.

Os professores foram entrevistados nos meses de fevereiro, 

março e abril de 1991. Do total de entrevistados (17), pertencem 
ao Setor I»4 professores, ao Setor II, 3 professores e ao Setor

III, 10 professores.

A desproporcionalidade aparente da amostra deve-se ao fa-

to de que o Setor III comporta maior número de professores efeti-

vos que os demais setores: 163» 118 e 220, respectivamente Se-

tor I, II e III.

No Setor I, foram entrevistados: 1 professor do Departa-

mento de Engenharia, atuando ha" 12 anos na Instituição, com curso 

de Especialização em Metodologia do Ensino Superior; 1 professor 

do Departamento de Agronomia, há 2 anos na Instituição, Mestre em 
Sociologia Rural; 1 professor do Departamento de Física,ha 4 anos 

na Instituição; 1 professor do Departamento de Geociencias, ha 13 
anos na Instituição, com Mestrado em Planejamento Urbano e Regio-

nal .

No Setor II foram entrevistados 2 professores do Departa- 

mento de Odontologia, sendo um ha 25 anos e outro ha 6 anos atu-

ando na Instituição; o primeiro com Especialização em Patologia 
Bucal e o segundo, com Doutorado em Odontopediatria; 1 professor

do Departamento de Biologia Geral, ha/ 23 anos na Instituição, com 
Especialização em Gene^ica e Metodologia do Ensino Superior.

No Setor III foram entrevistados 3 professores do Depar-
I I  / z'

tamento de Métodos e Técnicas de Ensino, um ha 15 anos, outro ha 
16 anos e outro há 23 anos na Instituição» 0 primeiro possui tí-

tulo de Mestre em Administração Escolar; o segundo, Mestre em

Educação e Currículo e o terceiro com Especialização em Metodolo-
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gia do Ensino Superior; do Departamento de Educação 2 professores* 

um ha 8 anos na Instituição e o outro ha 1 ano; o primeiro esta 

concluindo mestrado em Psicologia e o segundo com Especialização 

em Educação; do Departamento de Serviço Social 2 professores, um
/ / W

ha 15 anos e o outro ha 5 anos na Instituiçãof o primeiro e Mes-

tre em Serviço Social e o segundo Mestrando em Recursos Humanos e 

Educação Permanente; do Departamento de Administração de Empresas, 

1 professor hã 10 anos na Instituição, em fase de conclusão de 

mestrado na mesma area, Administração de Empresas; do Departamen-

to de Letras, 1 professor, ha 8 anos atuando na UEPG, Mestre em 

Língua Inglesa.

/
1.4 Instrumentos de coleta e analise de dados

Com o objetivo de conhecer o discurso dos alunos aplicou- 

se um questionário (anexo 1) subdividido nos itens: 1) Caracteri-

zação; 2) Atitudes gerais; 3) Ensino; 4) Pesquisa; 5) Extensão;

6) Administração, com um total de 20 questões: 9 com livre res- 

posta para tornar mais rica a analise.

Para verificar a aplicabilidade do questionário, foi rea-

lizada uma testagem numa turma do 5- período do Curso de Pedago-

gia e com base nas dificuldades de entendimento e sugestões ela- 
borou-se o questionário final.

Para o corpo docente utilizou-se a entrevista semi-estru- 

turada, proporcionando maior liberdade ao informante. Os temas 
(anexo 2) abordavam: conceituação de universidade, as funções de 

ensino, a pesquisa e a extensão, o papel social e político da

universidade, democratização e características do corpo docente, 

discente e administrativo.

Para a analise realizou-se a tabulaçao e construção de 
tabelas referentes aos dados obtidos. As questões abertas foram 
transcritas em.folhas-matrizes elaboradas de forma a reunir os 
dados relativos à mesma questão. Em seguida, procedeu-se à anali-

se do conteúdo das respostas abertas, classificadas em categorias.

As entrevistas gravadas em fitas K-7, com os professores, 
forãm transcritas na íntegra e so posteriormente procedeu-se à



* ! 
analise de seu conteúdo. As respostas foram agrupadas por tema,

formando um quadro geral a partir do qual a interpretação foi

realizada. . ■

Fez-se necessário o estudo da universidade tal como e

descrita pelos autores para se chegar à universidade representada,

com base no conceito de representação social de MOSCOVICI.



CAPITULO II

DA UNIVERSIDADE DESCRITA À UNIVERSIDADE REPRESENTADA

2.1 O surgimento das universidades

A origem da universidade, por volta do seculo XII, deu-se 

com o estabelecimento dos "studia generalia", reunindo grupos de 
estudiosos, num esforço intelectual conjunto, no trabalho de edi-

tar, coletar e sistematizar conhecimentos. Era em si uma busca 

desinteressada do saber, local de aprendizagem por excelência, 
freqüentado por estudartes de todas as partes (razão do termo "ge-

neralia"). Atrave^ de uma licença do papa, rei ou imperador,obti-

nha-se o direito de ensinar ou conferir graus.

A utilização do termo "universitas" ocorreu porque os

professores e estudantes acharam conveniente agruparem-se em uma 

corporação legal. A palavra "universitas" primeiramente fazia re- 
ferencia a qualquer sociedade corporativa escolástica, qualquer 

associação legal. Foi "provavelmente no decorrer do seculo XIV", 

que passou a ser usada "no sentido exclusivo de uma comunidade de 
professores e alunos, e cuja existência corporativa houvesse sido 
reconhecida e sancionada pela autoridade eclesia^stica ou civil" 

(WANDERLEY, 1985, p.16).
/

Os "studia generalia" disseminaram-se, tendo como proto- 
tipos Paris e Bolonha, credenciando para o magisteVio, conferindo 
o direito de ensinar em qualquer país do mundo, ou seja, "a ou-

torga do jus ubique docendi tornou-se o símbolo de distinção das
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universidades; e funda-las era reconhecido como uma prerrogativa 

da autoridade civil ou eclesiástica" (MINOGUE, 1981s p.16),

A importância das universidades tornou-se tal que autores 
medievais chegaram a colocar lado a lado "...os. poderes da Uni-

versidade (Studium), da Igreja (Sacerdotium) e do Estado (Regnum)"

(MINOGUE, 1981, p. 16). Aleón disso, estudantes, professores e cie-
/ ^

rigos das universidades usufruíam de privilégios e imunidades.

/ ^0 prestigio da universidade na Idade Media era muito

grande, recebia generosas doações tanto quanto as oferecidas às 
enormes catedrais europeias. Os membros da universidade provinham 
de todos os níveis da sociedade e seus países de origem eram va-

riados .

Os estudantes organizavam-se em nações (corporações su-

balternas no interior das universidades), representada pelos

franceses, normandos, picardos e ingleses. Independentemente do 

país de origem, o estudante integrava-se numa dessas nações(GILES, 
1987, p.80). Constituía-se, assim, a universidade numa sociedade 
"internacional", o que veio a ser contestado mais tarde, defen-

dendo a devoção patriótica devida ao soberano e ao reino.

A universidade medieval caracterizou-se pela busca desin-

teressada do saber; por essa razão suas origens não têm merecido 

grande respeito, principalmente se as universidades forem consi-

deradas como "usinas tecnológicas", ou em "termos de sua contri-

buição para a ciência e, particularmente, para a tecnologia" (MI- 

NOGUE, 1981, p.22). Se observarmos a universidade medieval sob

esse parâmetro, ela foi um fracasso. No entanto, "a função da
/

universidade como casa de liberdade intelectual, numa epoca alta-

mente desconfiada de qualquer suspeita de heresia, e de maxima
« / /

importância. E o unico lugar onde assuntos proibidos ou suspeitos 
podem ser discutidos com certa impunidade" (GILES, 1987, p.86).

f
A valorizaçao da universidade na epoca medieval dava-se 

justamente por estar ela afastada do mundo exterior, do omundo
i í i

pratico. Tal afastamento começa a ser questionado ja no seculo

XVII, quândo o desprezo pela "erudição monastica" das universida- 
dès começa a tomar forma.

A universi' >e em diversas circunstâncias tem entrado em
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/  ̂
crise e voltado a reerguer-se, e mantem-se por ter "um domínio se-

guro sobre sua prõpria identidade", fundamentada, de um lado, em 

sua organização e, de outro, na natureza específica de suas preo- 

cipações intelectuais (MINOGUE, 1981, p.26).

Alem disso, e inegável a contribuição das universidades
/

na evolução do processo educativo, interferindo nos assuntos pú-

blicos, contribuindo para o progresso da sociedade medieval. "De

todas as instituições educativas que surgiram desde a Antigüidade,
! /
e a universidade que exerce mais influencia na preparaçao da épo-

ca moderna e contemporânea" (GILES, 1987, p.86).

2.2 Concepções de universidade

As concepções de universidade se diversificam de acordo
/

com as principais instituições universitárias, tendo cada uma de-

las suas especificidades. São elas: a universidade alemã, a in-
/

glesa, a norte-americana, a francesa e a soviética. DREZE e DE- 

BELLE (1983), classificam as três primeiras como universidades do 
espírito, baseadas numa concepção idealista, e as outras duas co-

mo universidades do poder, fundadas de acordo com uma concepção 
/

utilitaria e servindo a objetivos bem determinados.

A concepção proposta por John Henry Newman, o ■ Cardeal
/  ~

Newman, e a da universidade como um centro de educaçao, do qual

temos como modelo a universidade inglesa.

"A universidade é um local de ensino do saber universal" 
(DREZE e DEBELLE, 1983, p.34), portanto, mais voltada à transmis-

são do saber do que ao seu avanço. A aspiração ao saber faz parte 
da natureza humana, conhecer é um fim em si mesmo. Nesta concepção 
a universidade e vista mais como uma instituição de ensino (que ê 
o seu principal objetivo) que de pesquisa, baseada numa educação 

universal e liberal.

A educação liberal e a cultura da inteligência visam à 

perfeição intelectual, formando o "gentleman". Nao esta a univer-

sidade centrada na formação profissional mas numa formação geral, 

encorajando a reflexão.

Sua organização baseia-se no sistema de internato e na
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vigilância de "tutors". 0 sistema de internato pelo relacionamen-

to entre os estudantes permitiria aprender no contato uns com os 

outros, trocando ideias e pontos de vista.

0 sistema de "tutors" obrigava o estudante a estar ativo, 

pelos exames e discursos que mantinha com os "tutors". Alem dis-

so, levava o estudante a um habito regular de trabalho e essa re-

lação pedagógica mais direta e bastante eficaz.
� /  ~

Atualmente, na Inglaterra, ha uma serie de instituições

de ensino superior diferentes entre si. Oxford e Cambridge perma-

necem como universidades de "perfil aristocrático" (RIBEIRO, 1982, 

p.57), ao lado de universidades utilitárias com uma grande varie-

dade de formações profissionais.

A Inglaterra desenvolveu, assim, uma extraordinaria 
variedade de tipos para formação de terceiro nível, 
conseguindo criar um estrato universitário do mais 
alto padrão em Oxford e Cambridge e diversos níveis 
mais baixos, a proporcionar os quadros necessários ao 
funcionamento da sociedade inglesa.
Assim, simultaneamente surgiram pensadores e cientis-
tas de alto padrão e um número muito grande de pro-
fissionais competentes e operários altamente qualifi-
cados (RIBEIRO, 1982, p.58)

A universidade como uma comunidade de pesquisadores foi 

idealizada principalmente por Wilhem von Humboldt, fundador da 
Universidade de Berlim (1810), tendo como representante contempo-

râneo K. Jaspers.

Segundo essa concepção, "a humanidade aspira à verdade", 

poreân, para encontraria é preciso procura-la (através da ativida-

de científica).

"Essa comunidade de homens" (pesquisadores e estudantes) 

"que fazem profissão de aprender a verdade em toda a sua extensão 

constitui a universidade" (DREZE e DEBELLE, 1983, p.49). A pes-

quisa científica e, assim, a atividade principal. Seus pesquisa-

dores sê orientarão pelos princípios da unidade do saber, da pes-

quisa e do ensino.

A ciência tem seus limites e "não pode, sozinha, apreen-

der a verdade em sua totalidade" (DREZE e DEBELLE, 1983, p.50 ) ;

pòr isso mesmo, a reflexão filosofica deve acompanhar a pesquisa 
científica, buscando a unidade do saber.



A unidade da pesquisa e do ensino baseia-se em que ’'so-

mente o pesquisador pode, verdadeiramente, ensinar: qualquer um 
outro se limita a transmitir um pensamento inerte” (DREZE e DE- 

BELLE, 1983, p.52).

A organização da universidade baseia-se no princípio da 

liberdade acadêmica, que se da" em todos os níveis. 0 estudante de-

ve ter responsabilidade por si mesmo, pois, a multiplicidade de 

normas transforma a universidade numa escola como outra qualquer.

0 professor ê livre para ministrar seu ensino, da forma que bem

quiser, e a pesquisa é por ele organizada e realizada com sua
/  ~  /  /  

propria autoridade. A universidade,enquanto instituição, tambem e

livre, por sua autonomia administrativa. ”0 Estado, que da^ valor 

à verdade e que não teme as conseqüências da descoberta, sabera*" 

encorajar uma pesquisa livre, desinteressada e independente"(DRE-

ZE e DEBELLE, 1983, p.57).

A universidade alemã teve um período em que seu trabalho 

científico foi de alto nível; depois com a ascensão do nazizmo e 
a guerra, perdeu seus melhores cientistas, tecnologos e professo-

res, enfrentando o desafio posterior de refazer seu corpo acadê-

mico .

A universidade concebida como um nucleo de progresso foi 

idealizada por A. N. Whitehead, que atuou nas universidades de 

Harvard e Cambridge.

Esta concepção parte do princípio de que a sociedade as-

pira ao progresso e "...as condições do progresso, numa sociedade 

particular, histórica e concreta, permitirão precisar, eventual-

mente, os objetivos de tal ou tal universidade" (DREZE e DEBELLE, 

1983> p.64). 0 desenvolvimento da cultura e da ciência devera'" le-

var à ação, ao progresso, e não ser uma "busca desinteressada do 
saber". 0 ser humano esta" inserido numa dada sociedade e faz par-

te dos acontecimentos; por isso, sua vida intelectual não pode 
ficar isolada da vida prática.

~  /
A pesquisa e o ensino sao inseparáveis, a universidade de-

f ~ ». %

vera "ligar a imaginaçao a experiencia, o entusiasmo criador a ci*

êricia adquirida" (DREZE e DEBELLE, 1983? po66)® Juntos? professor 
é qstudantes, os primeiros ia/ na idade madura e os segundos na

16
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juventude imaginativa, farao concomitantemente as atividades de 
criação, conservação e transmissão da ciência» Deve haver incen-

tivo à pesquisa fundamental e interdisciplinar.
�

0 ensino devera tornar o estudante apto para a "auto-edu- 

cação permanente" e desenvolvimento autônomo, uma vez que a so- 

ciedade esta em evolução constante»

0 corpo docente devera”' ser de alta qualidade e rcriador,

sendo que a universidade devera”' prover os meios para que desen-
� �

volva seu trabalho. Nas universidades americanas ha um carater 
competitivo nesse sentido, ja que os professores nao tem garan-

tias vitalícias, são contratados livremente para fazer parte de 

um departamento, que tem autoridade para a demissão e contratação 

de seus membros.

0 ensino universitário devera permitir ao estudante com- 

reender os princípios gerais e a maneira como aplicã-los a casos 

concretos.

A universidade concebida como urn modelo intelectual re-

monta a Napoleão. Este, como homem de Estado, pretendia "uma au-

toridade central forte", sendo a instrução pública, na sua con-

cepção e intenção, fonte de poder. Através dela toda a nação es-

taria voltada a sua pessoa, uma forma de "napoleonização das cons-

ciências" (DREZE e DEBELLE, 1983, p.85).

Segundo DREZE e DEBELLE (1983), universidade,opara Napo- 
leao, e um "serviço publico do Estado, a Universidade imperial e 
ideologicamente subjugada ao poder e se vê assumir uma função ge-

ral de 'conservação da ordem social' pela difusão de uma doutrina 

comum" (p .86).

A finalidade primordial era um doutrinamento, um modelo 

de universidade extremamente ideológico, determinando a fidelida-

de ao imperador, à monarquia e à dinastia napoleônica. A univer-
t ~ /

âidade e encarregada do ensino e da instrução publica de todo o

império, detendo o "monopólio da instrução pública", através de

uma corporação de professores, não como comunidade autônoma vol-

tada à pesquisa mas, sim, como um corpo de funcionaVios, sob o 
controle do poder central.
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0 ensino é profissional., A Universidade era si e preterida 

em favor das Faculdades profissionais, que tem vida própria*

Administrativamente, as universidades estão subordinadas 

ao poder central, ao MinisteVio da Educação Nacional, e o reitor

e designado tambem pelo poder central. Não gozara de uma verdadei-

/  ^
ra autonomia em nenhum nível, ha uma uniformidade’ de programas de 

ensino, a nxvel nacional. E o administrativo em detrimento do

propriamente acadêmico.

E a universidade uma instituição publica uniforme,fragmen-

tada em Faculdades isoladas, de orientação profissional. Prepara 

para os concursos de "agrègation" (concursos para atuar no ensino 

público, realizados anualmente em Paris), orientada para um ensi-

no de massa, ficando a pesquisa em segundo plano, desenvolvida em 

outras instituições, desvinculadas da universidade, como o "Cen-

tre National de la Recherche Scientifique" (CNRS - Centro Nacio-

nal de Pesquisa Científica).

0 movimento de maio de 1968 trouxe à tona suas deficiên-

cias e reivindicou mudanças como o co-governo por comissões pari- 

tarias de estudantes e professores, o desenvolvimento de uma uni-

versidade crítica, a avaliação dos professores pelos alunos etc.

A universidade como um fator de produção surgiu em função 
da organização sõcio-política da URSS (apos a Revolução de Outu-

bro), inspirada no marxisrao-lenismo e considerando o ensino supe-

rior um fator importante na transformação da sociedade. "Assim, o
�

ensino e a pesquisa universitária, na URSS, se movem num quadro 

ideológico preciso e tem uma finalidade social e política bem de-

finida" (DREZE e DEBELLE, 1983, p.103), que vem a ser a edifica-

ção da sociedade comunista.
t ~ �

Essa concepção e de orientaçao utilitaria, tendo como

prioridade o crescimento econômico. 0 ensino superior tem preocu-

pações profissionais, visando preparar homens altamente qualifi-

cados. As cotas de diplomados são fixadas, pela Nação, de acordo 
com as necessidades, de especialistas em determinadas areas, bus-

cando conciliar os objetivos da educação com as necessidades de 
mão de obra.

Desenvo.1 vcu-se um sistema de ensino em tempo parcial, per-
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mitindo aos estudantes continuar a trabalhar (ensino noturno,cur-

sos por correspondência, cursos alternados com períodos de traba-

lho) e oferecendo bolsas de estudo em tempo integral aos mais bem 

dotados.

Nas escolas superiores faz parte do currículo o ensino da

historia do Partido Comunista da União Soviética, economia poli-
/ /

tica, materialismo dialético e historico, para todos os estudan- 

tes, independentemente da area de especializaçao.

Em termos de sua organização e direção, a universidade 

soviética depende estreitamente do Estado. Reitor e vice-reitor 
são nomeados pelo Ministro do Ensino Superior. 0 planejamento e a 

administração da universidade têm como orgão responsável o Conse-

lho Acadêmico, o qual faz o planejamento do ensino e pesquisa,no-

meia mestres, assistentes, professores e confere graus acadêmicos 

superiores.

Ha' uma preocupação constante com a proximidade, a ligação
/

entre a escola superior e a vida pratica. Os que estudam e traba-
�

lham, o fazem sempre em areas correspondentes (ex.s um estudante 

de Medicina trabalha como auxiliar em serviços especializados de 

sua profissão).
ef «

0 ensino superior e gratuito, os estudantes tem assistên-

cia medica também gratuita e refeitórios e hotéis a preços baixos. 

Grande parte recebe bolsas de estudo. Mesmo assim, há' uma severa 

seleção, aceitando apenas os melhores candidatos. Existem concur- 

s para encontrar os mais aptos a pesquisa. Tambem esta 

e desenvolvida em função de determinados objetivos, de acordo com 

as necessidades econômicas do país.

DREZE e DEBELLE apresentam um quadro sino^tico dessas cin-

co concepções, tornando bastante claras suas principais caracte-

rísticas .
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CONCEPÇÕES DA UNIVERSIDADE

A UNIVE1íSIDADE DO ESPIRITO A UNIVERSIDADE DO PODER.

Principal Um centro Uma comunida- Um núcleo de Um modelo I Um fator de
caracterís- de educaçao de de pesqui- progresso intelectual produção

tica sadores,

Autor prin- J.H.Newman W. Humboldt A.N.Whitehead, Napoleão Conselho dos

cipal K.Jaspers Ministros da

. - _ _ ... - ______ .. _______... ___- ------ —-- -------- URSS

Finalidade Aspiração Aspiração da Aspiração da Estabilida- Edificação da
do indiví- humanidade à sociedade ao de política sociedade co-
duo ao sa- verdade progresso do Estado munista
ber

Concepção Uma educa^ A unidade da A simbiose da Um ensino Um instrumen-

geral ção geral e pesquisa e do pesquisa e do profissio- to funcional
liberal por ensino no cen_ ensino a ser- nal unifor- de formação
intermedio tro do uni- viço da imagi- me, confia-* profissional
do saber verso das ci- nação criado- do a um gru e política
universal ências ra po profis-

sional

Princípios -Uma pedago
_

-Uma sã orga-
r ~ '
-Um corpo do- -Uma hierari -Uma manipula

de organiza- gia do de- nização da Fa_ cente criador quia admi- ção controla-
ção senvolvimen culdade. -Os estudan- inistra ti va J da da oferta

to U:inte- -A liberdade tes capazes -Programas de diplomados,
lectual . acadêmica. de aplicar uniformes. -Apelo a to-
-Internato alguns prin- das as fòrças

e "tutors" cípios ge- produtivas da

rais . . . .., nação.

§§§§§§§§§§§§!;§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§< §¥§§¥§¥§§§§§ [§§§§§§§§§§§§§

Conclusão Uma rede diversificada de instituições Uma rede iAdaptação do
quanto ao de ensino superior no seio da qual as oficial uni número às ne-

problema da universidades conservam sua originaii- forme para cessidades da
massa dade. a massa e a economia e di_

elite. versificação
das institui-

I ções. _______

Fonte: DREZE e DEBELLE. Concepçoes da universidade. p.29 
Quadro 10

2.3 A universidade no Brasil

0 processo educativo no Brasil e fruto do sistema de co-

lonização imposto, mediante a transferência de uma cultura ( por-

tuguesa) para um meio completamente diferente do original.

A educação como um todo serve como instrumento a serviço 
da manutenção da dependência da Colônia em relação à Metropole.

A elite tem a sua formação acadêmica, realizada a nível
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superior na Europa, em geral., na Universidade de Coimbra, prepa-

rando os filhos para as carreiras liberais*
/

No Brasil, o processo educativo e desenvolvido e tem suas
/  r

origens na obra da Companhia de Jesus, que mantem colégios e se- 

minarios. A partir de 1759» com a expulsão dos jesuítas, o siste-

ma de ensino e desmantelado com a efetivação das Reformas Pomba-

linas .
j $ $

Portugal detinha o domínio também através da Universidade 

de Coimbra, que formava nossas elites culturais e políticas, não 

havendo, portanto, interesse na criação de universidade no Brasil.

Em 1808, a Família Real e a Corte são obrigadas a vir pa-

ra o Brasil, devido à invasão de Portugal pelas tropas francesas.

Nessa epoca e em função da chegada da Família Real,o "co-

mercio local se reúne e delibera pedir-lhe a fundação, na Bahia, 

de uma universidade literária, oferecendo importante soma em di-

nheiro para a construção do palácio real e o custeio da universi-

dade. A solicitação não e atendida" (TEIXEIRA, 1989, p.66 - gri-

fos do autor).

Sendo a Colônia sede da Coroa portuguesa fazem-se neces-

sárias medidas que venham a atender seus interesses. Instalando- 

se a Corte no Rio de Janeiro, sao criadas a Imprensa Regia, a Bi-

blioteca Publica, o Jardim Botânico e o Museu Nacional. "A partir 
de 1808 são criados cursos e academias destinados a formar buro- 

cratas para o Estado e especialistas na produção de bens simbóli-

cos; como subproduto, formar profissionais liberais" (CUNHA,1986,

p . 67)

Em 1808, foi criada a Academia Real da Marinha; em 1810, 
a Academia Real Militar (que, em 1858, chamou-se Escola Central, 
em 1874, Escola Politécnica e, hoje, Escola Nacional de Engenha-

ria). Tambeân em 1808 e criado o curso de Cirurgia e Anatomia, no 
Rio de Janeiro, e outro na Bahia.

0 ensino superior no Brasil estava, assim, estruturado em
t J

estabelecimentos isolados e, desde essa epoca, varias tentativas

procuravam reúni-los em universidades.
9 ~

Ê possível que tenha havido por parte de D.João VI o in-
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teresse na criação da universidade no Brasil, enquanto tinha a 
intenção de permanecer no país. Com a possibilidade de retornar à 

Portugal essa ideia foi abandonada imediatamente, pois, para man-

ter a dependência política, era necessário manter tambem a depen-

dência da inteligência e da cultura.

0 Brasil, de 1808 a 1820, foi a sede da monarquia portu-

guesa. Por ocasião da Revolução Constitucionalista do Porto,D.Jo-

ão VI foi obrigado a retornar a Portugal, deixando aqui seu fi-

lho Pedro e o aparelho de Estado que trouxera.

Nessa epoca, o Brasil sofria a influencia positivista se-

ja atrave^s de livros-texto de Matemãtica, Física, Química, Biolo-

gia e Mineralogia, seja através dos brasileiros formados na Esco-

la Polite^cnica de Paris, onde lecionava Augusto Comte. Essa in-

fluência foi importante, pois os positivistas insurgiam-se contra 
as doutrinas da Igreja e, conseqüentemente, contra o regime mo-

nárquico e a escravidão, refletindo-se tambem no processo de

emancipação da Colônia.

0 processo de emancipação acelerou-se pela imposição das 

novas cortes portuguesas de que o Brasil perdesse a categoria de 

Vice-reino, fosse suspensa a "abertura dos portos", restabelecen-
/ S

do-se o monopolio comercial pela Metropole.

A Independência e realizada mas, na pratica, segundo Aní-

sio TEIXEIRA (1989), foi apenas a substituição no poder "do gru-

po de portugueses nascidos em Portugal, pelo grupo de portugueses 
nascidos no Brasil"(p.70), ou seja, conservou-se o mesmo sistema 

social, a mesma estrutura.

Com a Independência (1822), o ensino superior estava re-

duzido a algumas escolas profissionais isoladas. Posteriormente, 
no Impe^rio, houve tentativas de criar a universidade, todas malo-

gradas por situações políticas instáveis.

Em. 1823, por ocasião dos debates para a elaboração da

Constituição, pretende-se a criação de duas universidades, uma do
/

Norte e uma do Sul. Ao inves disso, criaram-se, alguns anos mais 

tarde, as Faculdades de Direito de são Paulo e de Recife, segundo 

ó "tóõdelo francês de inspiração napoleônica, de criar escolas pro-
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fissionais autônomas, para formação de profissionais liberais s mé"- 

dicos, engenheiros e advogados» Esse modelo corresponde às ne-

cessidades da ordem social vigente, no sentido de reforçaria"(PA- 

VIANI e POZENATO, 1984, p.66).

Segundo Anísio TEIXEIRA (1989), "não havendo o Brasil 
criado a universidade, mas apenas escolas profissionais superio-

res, deixou de ter a matriz da cultura nacional..."(p.74). A Casa 

Imperial se opunha aos projetos de lei que tratavam da questão da 

criação da universidade e os cursos superiores aqui existentes pa-

reciam ter um carater preparatório para estudos mais aprofundados, 

devido ao habito da epoca colonial de completar os estudos na Eu-

ropa .

No final do período imperial e

nas vésperas da Reforma Leôncio de Carvalho (1879), 
tínhamos no país seis estabelecimentos civis de en-
sino superior e nehhuma Universidade, ou seja:
a) Faculdade de Direito de Saõ Paulo, que teve sua
origem no antigo Curso de Ciências Jurídicas e So-
ciais, criado em 1827, e que em 1854 recebe aquela 
denominação.
b) Faculdade de Direito de Recife, tambem provenien-
te do Curso de Ciências Jurídicas e Sociais. Como o 
curso Jurídico de São Paulo, o de Olinda passa, em 
1854, a chamar-se Faculdade de Direito, transferindo- 
se no mesmo ano para Recife.
c) Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, iniciada 
parceladamente por atos do príncipe D.João: o ensino 
de Anatomia, instituído em abril de 1808; de Medici-
na Clínica, Teórica e Pratica, e Princípios Elemen-
tares de Matéria Médica e Farmacêutica, em 1813, que, 
em outubro de 1832, se converte em Faculdade de Me-
dicina do Rio de Janeiro.
d) Faculdade de Medicina da Bahia, no início, Escola 
de Cirurgia, criada pela Carta Régia de 18 de feve-
reiro de 1808. Em dezembro de 1815 recebe a denominar-, 
ção de Academia Medico-Cirurgica e, finalmente, com 
um Decreto de 3 de outubro de 1832, passa a ser deno-
minada Faculdade de Medicina da Bahia.
e) Escola Politécnica do Rio de Janeiro, nascida co-
mo Academia Real Militar, em 1810, e transformada,em 
1832, na Academia Militar; em 1842, na Escola Mili-
tar; em 18585 na Escola Central, destinada tambem ao
ensino de Engenharia Civil; em 1874, recebe o nome 

/
de Escola Politécnica.
f) Escola de Minas de Ouro Preto, criada em 1875 e 
instalada em 1876...(FAVERO, 1977, p.26).
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Ate" a Proclamarão da Independência a educação escolar no 

Brasil era predominantemente estatal; depois formaram-se os seto-

res estatal (secular) e particular (secular, ou religioso)» 0 mo-

vimento de defesa da liberdade de ensino (visando afastar o Esta- 
do do campo educacional) tinha tambem razoes economicas. A mao- 
de-obra imigrante (em sua maioria, protestante) ficava marginali-

zada num país onde o catolicismo era a religião oficial e obriga- 

toVia nas escolas.

A Igreja Católica, atey a de^cada de 1870, era contraria a 

liberdade de ensino, não reconhecendo o direito de ensinar (mesmo 
em escolas particulares) doutrina diferente da católica. Errt'1874, 

por conflitos entre a burocracia do Estado e a Igreja, os católi-

cos passam a defender a liberdade de ensino, ao lado dos liberais 

e dos positivistas»

Carlos Leôncio de Carvalho (Ministro do Império),-em 19

de 1879, promulgou o decreto 7-247, que institui a liberdade de 
/ /

ensino primário e secundário na Corte e de ensino superior no

país todo. Tal decreto não foi referendado na íntegra pela Assem-

bleia, apenas o que se referiaà freqüência livre nas escolas su-

periores e a liberdade de crença de professores e alunos» A parte 
relativa a equiparação entre os diplomas expedidos por escolas 

superiores particulares, com os das estatais, não foi aprovada.

Segundo L.A. CUNHA (1986), a resistência à participação 
do setor privado no ensino superior tinha como motivo a ’’defesa 
do monopólio de concessão de privilégios profissionais, atraveís 
do poder de conferir diplomas juridicamente validos" (p.93).

A liberdade de ensino tinha muitos adeptos e a criação da 
universidade tinha nos positivistas seus maiores opositores. Para 
os quais "a ciência não lucra" com isso, pois desenvolveu-se sem 
á proteção dessa instituição, que "em todo mundo jâ  tinha se tor- 

nado retrograda". "O-pais tambem nao lucra", a universidade e um 

investimento enorme, que poderia ser melhor aplicado na instrução 

popular, ataca a liberdade de pensamento e "aumenta o parasitismo 

burguês" ( Raimundo Teixeira Mendes, apud CUNHA, 1986, p.98-9).

Tais argumentos refletem o modelo medieval de universida-
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de . Mesmo sendo defendido o ensino superior em estabelecimentos 

isolados e de formação profissional, estes mantinham-se como cen-

tros rígidos de treinamento da mente, ainda muito ligados às raí-

zes medievais, escolásticas e jesuíticas herdadas.
f  �  p  „

Nas duas ultimas décadas do império conflitos ligados a 
escravidão negra,questões eleitorais, políticas, religiosas e mi-

litares demonstram o descontentamento com o regime político, por 

setor importante da população (classe media). Este setor isolda- 

mente não poderia levar avante a modificação do regime político. 

Sendo impossível unir-se à camada baixa de trabalhadores, tornou- 
se indispensaõ/el o apoio da classe dominante. "As forças se com-

põem de tal maneira que, sob a liderança de elementos da camada 
media (especialmente militar), com o apoio significativo da cama-

da dominante do cafe/ e com a aparente omissão da maioria da popu-

lação, e proclamada a República - 1889" (RIBEIRO, M.L.S. 1982. p- 

69)-

2.3*1 A universidade no Brasil: da Proclamação da República a 

1964

Segundo a Constituição de 1891* cabia exclusivamente à 

União legislar sobre o ensino superior na Capital do país; fora 
dela tanto o Congresso Nacional como as Assembleias Legislativas 

Estaduais ooderiam criar escolas superiores.

A Reforma Benjamin Constant, decretada em 1890 e colocada 

em pratica no ano seguinte, defendia a liberdade e a laicidade do
J S

ensino, alem da gratuidade da escola primaria. Tinha ainda a in-

tenção de substituir a predominância literaria pela científica 

(influência positivista).

A expansão do ensino superior deu-se em conseqüência da 
facilitação do ingresso. Desde 1808, para o ingresso no ensino su-

perior eram realizados exames de seleção; em 1837, os alunos do 
Colégio Pedro II passaram a ingressar no curso superior sem pres-

tar tais exames. Havendo muita pressão para se facilitar o ingres-

so no ensino superior, leis estabeleceram a validade permanente 
da aprovaçao, que antes era temporaria, exames parcelados, con-

cessão extendida às demais escolas secundarias do privilegio dos
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alunos do Colégio Pedro II, desde que seguissem o mesmo plano de 

estudos. Posteriormente, pelo deereto 981, de 8 de novembro de 

1890, redefiniu-se o currículo do Colégio Pedro II de acordo com 

as idéias positivistas. No final da ultima série os alunos fariam 
um exame de madureza? aprovados, poderiam matricular-se em qual-

quer escola de ensino superior do país, sem outros exames. Os

alunos de escolas particulares realizariam esse exame da madureza 
nas escolas oficiais.

"Alem do alargamento dos canais de acesso ao ensino supe-

rior, Benjarnin Constant criou condições legais para que escolas

superiores particulares viessem a conceder diplomas dotados do

mesmo valor dos expedidos pelas escolas federais..."(CUNHA, 1986, 

p . 173).

Em janeiro de 1891 foi criado o Conselho de Instrução Su- 

perior, orgao destinado a aprovar programas de ensino de escolas 

federais e oqujparadas , organlsar regulamentos para inspeção das 
Faculdades livres, criar novas escolas de ensino superior e no-

mear comissões para as referidas inspeções (CUNHA, 1<j86, p. 173) •

0 exame de madureza acabou por ser extinto, vindo a ser

realizado um exame de entrada, para ingresso nos cursos superio-

res .

Nessa época, ocorre o combate ao florianismo, visando

afastar o componente militar e, através do regime republicano, 
atender aos interesses das classes dominantes, antes unidas à

classe média, na derrubada da monarquia.

A queda de Floriano Peixoto representa a restituição do 
poder ar, maon da camada dominante e a exclusão da camada media.

Em 1898, sao feitas varias reformas no campo economico para res-

taurar as finanças do país, poreãn consolidando uma dependência ex-

terna e a concentração dos lucros nas mãos da burguesia extran-

geira e da camada dominante interna. Essa dependência vem a re- 
/

fletir-se também no campo cultural.

Segundo M.L.S .RIBEIRO (1982), ha uma

oscilação entre a influência humanista classica e a 
realista ou científica. 0 eocligo Epitacio Pessoa(1901) 
acentua a parte literaria( . . . ) ;  a,.reforma Rivadavia
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(1911) retoma a orientação positivista, tentando in-
fundir um critério prático ao estudo: das disciplinas, 
ampliando a aplicação do princípio de liberdade es-
piritual ao pregar a liberdade de ensino (desoficia- 
lização) e de freqüência, abolindo o diploma em fa-
vor de um certificado de assistência e aproveitamen-
to, e transferindo os exames de admissão para as Fa-
culdades..." (p.77).

As escolas particulares, nesse período (1907 a 1912), ti-

veram um maior crescimento quantitativo.

De 1891 a 1910, foram criadas, segundo CUNHA (1986), 27

escolas de ensino superior no país: 9 de Medicina, Obstetrícia, 
Odontologia e Farmacia, 8 de Direito* 4 de Engenharia* 3 de Eco*» 

nomia e 3 de Agronomia.

Em 1909, foi criada a Universidade de Manaus, em função 

da prosperidade trazida pela extração da borracha, e ainda a Uni- 

versidade de Sao Paulo (1911) e a Universidade do Parana (1912). 

Muitos autores não aa consideram, por terem um caráter passageiro 

e, segundo L.A.CUNHA, criadas"fora e à revelia do poder central" 

(CUNHA, 1986, p.198).

A Universidade de Manaus iniciou suas atividades em 12 de 

março de 1909, utilizando-se do pre^dio de um grupo escolar do go-

verno estadual. No ano de 1914, diplomaram-se 20 bacharéis em Ci-

ências Jurídicas e Sociais, numero esse que foi decrescendo ano a 

ano, tanto nesta Fcauldade como nas demais. Com o fim do ciclo da 

borracha e por falta de subsídios e alunos, a Universidade de Ma-

naus veio a dissolver-se em 1926, resultando em três estabeleci-

mentos isolados: a Faculdade de Engenharia, mais tarde Escola

Agronômica de Manaus, extinta em 1943; a Faculdade de Medicina, 

que mais tarde deu origem à Faculdade de Farmácia e Odontologia, 

extinta em 1944, e a Faculdade de Direito, federalizada em 1949,

e que passou a fazer parte da Universidade do Amazonas, em 1962,
£

mas so instalada em 1965.

Em São Paulo, sob a liderança de Eduardo Guimarães foi 
criada a Universidade de São Paulo, tendo por origem uma socieda-

de civil por ele fundada, na qual se uniram 20 profissionais li-

berais de diversos ramos, junto a Luiz A. dos Santos, o "socio-ca- 
pitalista". Este receberia a renda da sociedade e arcaria com o
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déficit» se houvesse (maiores detalhes em CUNHA,L.Â» A universida-

de temporã). Poucos meses apos a aprovação dos estatutos, o "so- 

cio-capitalista" retirou-se da sociedade, mas esta conseguiu man- 
ter-se. Tinha a Universidade de São Paulo sido fundada em 19 de 
novembro de 1911, com a intenção de oferecer todos os graus de 
ensino. As escolas primaria e secundaria tiveram existência por 
pouco tempo. Inaugurada em 23 de março de 1912, em 1915 chegou a 
ter cerca de 700 alunos e 100 professores. Os cursos eram pagos.

A Universidade de São Paulo foi a primeira a desenvolver ativida- 
des de extensão, atravea da sua Universidade Popular.

A insegurança em relação à habilitação fornecida pela

Universidade de São Paulo» que era particular» se seria ou não 
reconhecida pelo governo federal e se poderiam seus alunos exer-

cer legalmente a profissão, levou a uma diminuição muito grande

da demanda, acarretando-lhe inúmeras dificuldades financeiras. E
/

provavelmente apos 1917» extinguiu-se completamente.

Em 19 de dezembro de 1912» instalou-se a Universidade do 
Parana, na cidade de curitibq. Seus estatutos foram promulgados 

em 1913» ano em que se iniciaram os cursos de Direito» Engenharia, 
Farmacia, Odontologia» Comercio e» dois anos mais tarde, o curso 
de Medicina. 0 ensino era pago» so excepcionalmente; em alguns ca-

sos , havia gratuidade.

Em 1912» ja havia sido criada a Universidade do Pa-
raná", oficializada pela Lei Estadual n2 1.284. (...)
Todavia o Governo Federal através do Decreto-lei ns
11.530, do março de 1915, que determinava a abertura 
de escolas superiores apenas em cidades com mais de 
100.000 habitantes» deixava de reconhecer oficial-
mente a Universidade do Parana» uma voz que Curitiba, 
naquela dpooa, não atingia o,mia população. Oficial- 
monto pooonhooida noniontw (Mi UJ4U» mio duitom toda-
via de funcionar» (...) durante todo o poríudo quo 
vai de 15 de março de 1913» quando foram abortos 
seus cursos» atê a sua oficialização pelo Governo 
Federal (ROMANELLI, 1986, p.132).

L. A.CUNHA ( 1986) afirma que, segundo o recenseamento de 

1915, Curitiba teria 66 mil habitantes e, no censo demográfico de 

1920, computaram-se apenas 686 mil habitantes no Estado» quando a 
lei previa a possibilidade de criação de uma universidade» caso
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fosse capital de Estado com mais de um milhão de habitantes.

A Universidade do Parana" pretendia a equiparação de seus
/

cursos aos federais, esfera onde so havia escolas isoladas.

Ainda conforme L.A.CUNHA (1986):

A Universidade do Parana* não sobreviveu à reforma 
Carlos Maximiano, enquanto que a de Manaus, com po-
pulação da ordem de 70 mil habitantes em 1915, capi-
tal de um Estado com apenas 360 mil, sobreviveu por

r  ^
11 anos apos o decreto desse ano. A razao disso re-
side, talvez, no abandono da pretensão de equiparar 
os cursos da Universidade de Manaus aos das escolas 
mantidas pelo governo federal. A Universidade do Pa-
raná, no entanto, pretendendo, acima de tudo, o re-
conhecimento federal para poder emitir seus diplomas 
equivalentes, teve de ceder às pressões para equipa-
rar não so o currículo mas, tambem, a estrutura admi- 
nistrativc-pedagõgica atomizada do ensino superior 
oficial (CUNHA, 1986, p.211)

WACH0WICZ(1983), em "Universidade do mate", expõe detalha- 

damente o quadro historico, social e economico em que se deu a 

criação da Universidade do Parana**. Segundo esse autor, assim como 

a Universidade de Manaus resultou do momento prd*spero devido ao 

ciclo da borracha, a Universidade do Parana^ foi fruto do desen-

volvimento propiciado pela exploração da erva-mate. A primeira 

tentativa de fundação deu-se em 1892, por Jose* Francisco Rocha 

Pombo, tentativa frustrada por falta de apoio dos políticos da 

e^oca. Fundada, em 19 de dezembro de 1912, data de comemoração da

emancipação política do Estado, propositalmente escolhida, visan-
/ ~ / 

do representar tambem a emancipaçao intelectual do Parana. Com o
i

advento da lei Maximiano, de 1915, apos ferrenha luta para mante-
e

la em funcionamento, a Universidade do Parana, dividiu-se, em

1918, em três Facu 1 dadcn, obtendo oquipnrnçno corn an o f ]o.lnin . 

"Apesar do apoio recebido do governo do Estado do Parana, a Uni- 

versidade sobreviveu oficialmente ate 25 de maio de 1918, quando 

foi dissolvida, apesar de continuar ligada por uma administração
S

geral. Mas, do fronton do Palacio da Luz, nunca foi apagado o no-

me: Universidade do Paraná" (WACHOWICZ, 1983, p.89)

Pelo Decreto 11.530, de 18 de março de 1915, o Governo 
Federal determina a reunião em universidade, quando se conside-

rasse oportuno, das escolas Politécnica e de-Medicina do Rio de
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Janeiro, incorporando a elas u^a da faculdades Livres de Direito.
/

Por esse fato a Universidade do Rio de Janeiro e considerada a 

primeira instituição universitária criada pelo governo federal.

Foi instituída em 1920, pelo Decreto 14.3^3 e, segundo comentá-

rios da epoca, sua criação deu-se principalmente pelas comemora- 

çoes do primeiro centenário da Independencia e necessidade de ou-

torgar o título de "Doctor honoris causa” ao rei Alberto I, da

Bélgica, título este que s ó poderia ser conferido por uma insti-
>

tuiçao universitária.

Tal decreto em nada modificou as escolas superiores exis-

tentes e a universidade recem-criada passou a ter existencia ape-
/ / 

nas nominal. Ja em 1927 organizava-se tambem, por aglutinaçao, a

Universidade de Minas Gerais. Em 1928> o Governo Federal criou 

normas para a instalação de universidades nos Estados, ou seja, 
assumiu a criação de um modelo universitário, antes que os Esta-

dos o consumassem e fugissem ao controle do poder central.

Segundo CUNHA (9186), foi na Universidade Técnica do Rio 

Grande do Sul, resultante da Escola de Engenharia de Porto Alegre, 

onde pela primeira vez realizou-se pesquisa tecnológica no inte-

rior do ensino superior. Fernando de Azevedo afirma, no entanto,

que foi a Universidade de São Paulo, criada em 1934, que iniciou
/

a pesquisa universitária no Brasil.

As atividades científicas eram realizadas ate' então ex-

clusivamente em instituições especiais cornos a Estação Experimen-

tal de Campinas (1887), depois chamada Instituto Agronômico de 

Campinas, o Instituto Bacteriologico (1892), o Instituto Butanta 

(1899)j todos em Sao Paulo; o Instituto Soroterapico Federal(1901), 

posteriormente chamado Instituto Manguinhoa, cato no Rio do Ja-

neiro, e o Instituto Biológico (1928), em Sao Paulo.

Não foi o ensino superior que acolheu a pesquisa, ficando 
esta a mercê "das vicissitudes do apoio do Estado". Segundo Euni-

ce R. DURHAM (1986), havia nesse sentido duas dificuldades; ' "De 
um lado, abrigar abrigar a pesquisa de modo estável; de outro, 

promover a formaçao do pesquisador, que estava presa, ate entao, 

às escolas voltadas para a formação de profissionais liberais,que
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eram inadequados para esse fim (DURHAM, 1986, p.2005).

Com a Reforma Rocha Vaz (9125), o Decreto 16.782A pre-

serva a Universidade do Rio de Janeiro nos moldes em que foi cria-

da e ainda autoriza a criação de outras universidades segundo o 
mesmo modelo.

Surgiram multas críticas a esse modelo de organização uni-

versitária, pois as escolas agrupadas sob o nome de universida-

de continuavam isoladas e, com a reitoria como instancia superior 
de poder, iniciou-se uma disputa pela hegemonia de uma Faculdade 

em relação às outras.
<P

0 quadro economico apos a I Guerra Mundial, marcado pela 

crescente industrialização, levou à consolidação da burguesia in-

dustrial e do operariado urbano. Os anos de 1917 e 1918 foram

marcados por movimentos grevistas refletindo a insatisfação do 

operariado. 0 setor medio (incluindo os militares), em crescimen-

to, sentia-se prejudicado pela política em curso, o que deu ori-

gem ao movimento chamado de "tenentismo".

Num clima de insatisfação geral exigiam-se mudanças. A 

organizaçao escolar e considerada importante para a efetivaçao de 
tais mudanças. E a fase do "otimismo pedagogico", assimilando

tambeV o modelo da Escola Nova. Encara-se a educação como deter-

minante das mudanças sociais, o que demonstra que "o fenômeno

educacional esta senso concebido como isolado do contexto"(RIBEI-

RO, M.L.S. 1982, p.95). Em 1924, e criada a ABE (Associação Bra-

sileira de Educação), a qual contribuiu muito para a discussão 
dos problemas de escolarização do país. Nessa mesma epoca havia

uma crescente influencia norte-americana no país.
/ /

Junto a tais acontecimentos cresce tambem o numero de

críticas à universidade criada como mera justaposição de escolas 
autônomas. A primeira crítica sistematizada foi feita por Fernan-

do de Azevedo. Este foi incumbido pelo diretor do jornal 0 Estado 

de São Paulo, onde atuava, de realizar uma pesquisa sobre os pro-

blemas da educação escolar publica de São Paulo (detalhes em CU-

NHA, 1986). Em relação à universidade criticou principalmente seu 
teor exclusivamente profissionalizante, a não dedicação à pesqui-

sa e à cultura geral.



32

Sobre o ensino superior realizou-se um congresso em 1927 

e, em 1928, a II Conferência Nacional de Educação, promovida pela 

ABE, eventos em que se tratou do problema da organização univer-. 

sitãria. A maioria discordava da criação de universidades pela 
simples união de escolas profissionais. Nesses eventos organiza- 
ram-se várias propostas sobre o assunto, "no sentido da criação 

de universidade, de verdadeira universidade, não reproduzindo a 
caricatura existente no Rio de Janeiro" (CUNHA, 1986,p.228).

Acontecimentos internos de carater político e econômico 
vieram a influenciar transformações em todo sistema de ensino.

A dependência do capital estrangeiro, a insatisfação das
(

camadas medias e do operariado e ainda das oligarquias rurais de-

vido ao rompimento pelo governo da política de valorização do ca- 

fe, juntamente com fatores políticos como o rompimento do pacto 

de alternância na Presidência da República de um paulista e um 

mineiro (Whashinton Luís era paulista e pretendia que Júlio Pres-

tes, também paulista, o substituisse), todos esses fatos desembo-

caram na Revolução de 1930.

Getúlio Vargas tornou-se o chefe do governo provisório;no
/

entanto, so foi deposto por golpe militar em 1995. Inaugurou-se 
uma nova era no campo econômico e social, refletindo-se também no 
educacional.

Em relaçao ao ensino superior, através de Francisco Cam-

pos elaborou-se o Decreto 19.851, de 11 de abril.de 1931, criando 
o Estatuto das Universidades Brasileiras, que vigorou por 30 anos. 

Esse estatuto previa que o ensino superior do país deveria em sua 

organizaçao obedecer preferentemente ao sistema universitário e 

fixou como seus fins:

elevar o nível de ciültura geral; estimular a investi-
gação científica em quaisquer domínios do conhecimen-
to humano; habilitar ao exercício de atividades que 
requerem preparo técnico e científico supeior; con-
correr, enfim, pela educação do indivíduo e da cole-
tividade, pela harmonia de objetivos entre professo- 
res e estudantes e pelo aproveitamento de todas as 
atividades universitárias, para a grandeza da Nação e 
para o aperfeiçoamento da Humanidade (apud ROMANELLI,
1986, p.133)

í

Nos artigos 82 e 92 do referido estatuto, e consagrada a
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autonomia individual de cada escola que compõem a universidade, o 

que eliminou a possibilidade de uma estruturação mais orgânica 

das universidades, impedindo-as a t é nossos dias de viver um ver-

dadeiro regime universitário.

Na mesma data tambe'm instituiu-se o Decreto 19*852 que

trata da reorganização da Universidade do Rio de Janeiro.

Pelos decretos n2 19.851 e 19.852, de 11 de abril de 
1931, é empreendida a reforma do ensino superior(„..).
Esta reforma se reveste de importância por ter ado-
tado como regra de organização o sistema universitá-
rio. Isto através da criação da Reitoria, com a fun-
ção de coordenar administrativamente as Faculdades.
Exigia ainda a incorporação de pelo menos três ins-
titutos de ensino superior - Direito, Medicina e En-
genharia - ou, em lugar de algum desses, a Faculdade 
de Ciências e Letras, à qual competia "dar ao con-
junto das Faculdades integradas na Universidade o 
caráter especificamente universitário, pela cultura 
desinteressada, alem de todo profissionalismo, e por 
sua função sintetizadora"...(RIBEIRO, 1982, p.100).

Em nosso ponto de vista, a Reforma Francisco Campos não
/ *

logrou efetivar um regime verdadeiramente universitário, ja que
~ f ~ '

a integraçao necessaria entre as escolas nao se realizou.
� &  i

Alem disso, o Estatuto das Universidades mantem a ideia 

de propriedade de cátedra, existente desde 1827, nos cursos jurí-

dicos criados. Previa a vitaliciedade de cátedra por concurso ou

apo^s dez anos de atividade' docente. A Constituição de 1934 e 1946
/ / ( 

reforçam a ideia da catedra, tornando difícil a organizaçao da

carreira docente, visto que tudo estava centralizado na figura do 
/

catedrático.

Segundo Anísio TEIXEIRA (1989), havia uma resistência ao 

crescimento de escolas pela ampliação da matrícula, mas tolerava- 

se a multiplicação de novas escolas. Isso ocorria porque com a 
ampliaçao de matricula seria necessaria a multiplicação de numero

t w /
de catedráticos e a escola temia criar a competição entre as ca-

> t /
tedras. "Criados o catedrático e o currículo unico, cada escola 
nao podia crescer alem da capacidade individual do catedrático" 
(TEIXEIRA,A. 1989, p.112).

Tambem de 1931 é  o Decreto 20.179, de 6 de junho, do Go-

verno Federal, tratando da equiparação das eâcolas de ensino su~
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perior mantidas pelos governos estaduais e da inspeção das Facul-

dades livres para que fossem reconhecidos oficialmente seus di-

plomas. FAVERO (1980) destaca que o referido decreto

expressa de forma nítida, o controle e a centraliza-
ção do ensino superior por parte do Governo Central, 
sobretudo através dos artigos 22 e 82, inciso II, on-
de são feitas exigências para qualquer instituição 
de ensino superior gozar das prerrogativas das ins-
tituições federais. (.„.() este dispositivo apresen-
ta-se marcado por um caráter uniformizador, nivela-
dor e de certo modo autoritário (FAVERO, 1980, p.39).

Em 1934 e 1935, surgem as primeiras experiências ou ten-

tativas de superar o modelo de organização universitária existen-

te, com a criação da3 universidades de São Paulo e do Distrito

Federal, (esta sob a inspiração de Anísio Teixeira, na época, Se-

cretário de Educação e Cultura da cidade do Rio de Janeiro).

A primeira instituição fundada de acordo com os novos es-

tatutos foi a Universidade de São Paulo, em 25 de janeiro de 193^. 

Fernando de Azevedo participou da comissão que elaborou o projeto 

de criação da USP. 0 ponto central desta instituição seria a Fa-

culdade de Filosofia Ciências e Letras com função integradora, 

sendo simultaneamente a base e a cupula da instituição.

A USP "nasce com uma missão muito definida; formar uma
I  0

elite dirigente, com conhecimentos científicos"(FAVERO, 1980,p.60). 

Segundo o Decreto 6283/3^ assinado por Armando Sales, a USP tem 
as seguintes finalidades:

a) promover, pela pesquisa, o progresso da ciência;
b) transmitir, pelo ensino, conhecimentos que enri-
queçam ou desenvolvam o espírito ou sejam úteis à 
vida; c) formar especialistas em todos os ramos da 
cultura, técnicos e profissionais em todas as pro-
fissões de base científica ou artística; d) realizar 
a obra social de vulgarização das ciências, das le-
tras e artes por meio de cursos sintéticos, confe-
rências e palestras, difusão pelo rádio, filmes ci-
entíficos e congêneres (FAVERO, 1980, p.61-2).

As escolas consideradas profissionais não aceitavam a cen-

tralização das disciplinas básicas na Faculdade de Filosofia Ci- 

encias e Letras, que mais tarde e descaracterizada, pelas pres-

sões do proprio meio universitário, e reforçada a partir do Esta-

do Novo com a legislação imposta pela burocracia ministerial. As-



35

sim, deixa de ser o centro integrador da universidade, vindo a 
tornar-se uma escola de caráter profissionalizante.

A Universidade do Distrito Federal foi criada em 1935,an-
f /

terior ao Estado Novo, porem, o autoritarismo ja se fazia sentir.
' ' /
E provável que Getulio Vargas tenha autorizado o prefeito do Dis-

trito Federal, Pedro Ernesto, a- assinar o decreto de criação da 
UDF para não perder seu apoio político, na fase conturbada em que 
se encontrava.

A Aliança Nacional. Libertadora, criada em abril de 1935,

reúne ideologias e grupos de esquerda contrários ao centralismo e

autoritarismo em vigor no país. Em novembro de 1935, ocorre a

chamada "intentona comunista", levando o Congresso a renunciar e

e delegar todos os poderes ao Presidente, que decreta o estado de

sítio, que perdura ate’’ a homologação do Estado Novo. Nessa época,

Anísio Teixeira e obrigado a deixar a Secretaria da Educaçao e

Cultura do Distrito Federal (RJ).

Ao idealizar a UDF, Anísio Teixeira pretendia que esta,

alem da preocupação com a formaçao profissional, tambem visasse

ao preparo dos quadros intelectuais do país, fosse a síntese da

cultura nacional, promovendo-a o cnt Lmu.lnndo, j noentivaruu: a per.-

quina tanto oj.onti.fica quanto lítcraria e artística, difundisse

as conquistas da ciência através de seus cursos e da extensão,
,  /   ̂

alem disso, formasse pessoal para o magistério dos trer. níveis, do

ensino.

"Dentre os. princípios que nortearam a criação da UDF, [io-

demos destacar o de autonomia e liberdade, o de integração e

cooperação entre os diferentes orgãos da universidade, o de asso-

ciação do ensino à pesquisa e o de promoção da cultura brasileira' 
/

(FAVERO, 1980, p.80). (Para maiores detalhes sobre a USP e a UDF
/

ver CUNHA, 1986 e FAVERO, 1980).

Extinta em 1939, devido às demissões e prisões de profes-

sores e intelectuais ocorridas no final de 1935, e pelas altera- 

çoes sofridas através das instruções federais para sua organiza-

ção, alguns de seus cursos são transferidos para a Universidade 
do Brasil.

Criada como instituição integrada e' não mera justaposi-
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ção de escolas independentes, a UDF mantem-se ate'" fins de 1938, 

quando o Governo Federal resolve dissolvê-la» "...as ditaduras 

são incompatíveis com os debates e a verdadeira universidade deve 

ser edificada sobre e a partir do debate livre de ideíias" (LUCKE- 

SI, 1986, p. 3.5) o Assim, mesmo com a determinação de Anísio Tei-

xeira e com a influência dos ideais reformistas de Cordoba, a

verdadeira universidade e abafada com a ditadura do Estado Novo»

0 regime político instituído pelo Estado Novo e autoritá-

rio, caracterizado pelo centralismo do poder e repressão aos lí-

deres sindicais e aos liberais. Uma das preocupações do Estado 

era pôr a educação a serviço da ideologia vigente, 0 o fa7, atra-

vés da centralização e fiscalização de todo o sistema do ensino.

0 modo lo «lo «organização universitária e oJaborudo ,1 travos 

da reoestruturaçao da Universidade do Rio do Janeiro, passando a 

chamar-se Universidade do Brasil (Lei nQ 452, de 5 de julho de 

1937). A referida universidade ê composta, então, por 15 escolas 

e alguns institutos.

A legislação em vigor impossibilitava a formação de pro- 

postas de organizaçao universitária que fugissem ao modelo consa-

grado pelo Ministério de Educação e Saude. Tanto o reitor como os 
diretores dos estabelecimentos de ensino superior seriam escolhi-

dos, dentre os catedráticos, pelo Presidente da Repúolica. Pela 
mesma lei 452/37, proibiu-se aos estudantes e professores qual- 
quer manifestaçac de carater politieo-partidario, no interior da 

universidade.

0 Decreto-lei 421, de 11 de maio de 1938, trata da regu-

lamentação do funcionamento dos estabelecimentos de ensino supe-

rior, principalernente no que se refere à abertura de novos cursos 

e seu reconhecimento o

Com o final da II Guerra, em 1945, o Brasil aproxima-se 

economicamente dos EUA, único país a sair da guerra em condições 

de sobrevivência; acentua-se, então, a entrada do capitalismo nor-

te-americano no país.

Campanhas pela anistia e pelos preceitos democráticos vao 
se fortalecendo, levando Getúlio Vargas a renunciar. Além disso, 
não era ele simpático nem simpatizante dos EUA.
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No inicio da era de Vargas (1930), tínhamos três universi-

dades : a do Rio de Janeiro (1920), a de Minas Gerais (1927) e a

Escola de Engenharia de Porto Alegre (1896), esta sem o nome de

universidade, mas organizada como tal. Ao termino dessa era (1945), 

eram cinco universidades; a Universidade do Rio de Janeiro, deno-

minada Universidade do Brasil desde 1937. A Escola de Engenharia 

de Porto Alegre, denominada a partir de 1934 de Universidade de 

Porto Alegre. A Universidade de São Paulo, criada em 1934. Em 1940, 

a s Faculdades Católicas, no Rio de Janeiro, embrião da Universi-

dade Católica. E a Universidade do Distrito Federal (1935) absor-

vida pela Universidade do Brasil em 1939.

A Constituição de 1946 reafirmava, quanto à educação, on 

princípios de democratização, mesclando-se de partes autoritárias 

e liberais. A organização educacional formada no Estado Novo con-

tinuou a mesma. Em relação ao ensino superior, "foi recuperado o

dispositivo da Constituição de 1934, inexistente na de 1937, que

garantia a liberdade de catedra" (CUNHA, 1989, p.31)»

Getúlio Vargas foi reeleito em 1950. No período que trans-

correu entre sua renúncia, em 1945, ate seu suicídio, em 1954, não 
houve grandes transformações no que se refere ao ensino superior, 
continuando em vigor a reforma empreendida por Francisco Campos 
(CUNHA, 1989, traz detalhadamente o quadro político e econômico do 
período).

A Lei 1821, de 1953, veio ampliar o ingresso no ensino su-

perior, possibilitando aos egressos dos cursos profissionais pres-

tarem vestibular e matricularem-se em qualquer curso do ensino su-

perior. No entanto, a referida lei, regulamentada pelo Decreto n2 

34.330, de outubro de 1953» estabeleceu os cursos em que os egres-

sos dos cursos profissionais poderiam matricular-se. Na prática,
0 '

so os egressos do 22 ciclo do ensino secundário e que poderiam can-

didatar-se a qualquer curso superior. A política educacional do 
ensino secundário tinha um caráter dualista; o ensino secundaVio 

propedêutico ao ensino superior - para formação das elites, e o 

ensino profissional - para formação das massas.

A expedição de certificados de conclusão do 22 grau permi-

tindo o ingresso em qualquer curso s u p e r i o r a p ó s  a aprovação no



38

vestibular, veio a ocorrer em 1961. Estabeleceu-se o sistema de 
vestibular classif icatoVio, preenchendo as vagas ate'’ o limite

existente. Ja em 1963 e 1964 os vestibulares obedeceram a esse 
sistema.

"A aglutinação de escolas isoladas foi um dos principais 

vetores da transformação do ensino superior na república populis-

ta, que chegou ao seu fim, em 1964, com 39 universidades e 564 

estabelecimentos isolados!' (CUNHA, 1989, p.95).

A decada de 60 foi marcada por intensos debates sobre a

reforma da universidade. 0 acelerado ritmo de desenvolvimento da
/  ̂

decada de 50, resultante do processo de industrialização e do

crescimento econômico, da origem a muitas transformações. A cias- 
* ~

se media em formaçao passa a ver no ensino superior o caminho pa-

ra sua ascensão; no entanto, o número limitado de vagas não aten-

dia à demanda crescente. Alem disso, criticava-se a instituição 

da cátedra e a universidade compartimentalizada, isolando profes-

sores e alunos e desperdiçando recursos em decorrência da estru-

tura de cursos estanques.

Em 15 de dezembro de 1961 foi criada a Universidade de 

Brasília pela Lei n2 3-998/61, surgindo como um projeto orgânico 

de uma instituição integrada. Seu idealizador foi Darcy Ribeiro e 

contou com a participação de Anísio Teixeira, junto a um selecio-

nado grupo de cientistas de todos os campos do saber.

Essa universidade seria uma resposta à necessidade de re-

novação do ensino, tentando-se implantar uma metodologia inter- 

disciplinar.

Entre os pontos mais relevantes da organização da estru-

tura da UnB destacam-se;

a) estrutura tripartida e integrada, composta por Insti-

tutos centrais de ensino e pesquisa, por Faculdades responsáveis 

pela formação profissional e por órgãos complementares para fun-

cionar como centros de extensão;

b) ênfase no papel dos institutos centrais encarregados

de oferecer cursos básicos nos demais campos de conhecimento, que 
se constituiriam tambem em centros de pesquisa e formação de ci-

entistas e humanistas; *'
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c) extinção da catedra e criaçao do Departamento como uni-

dade universitária.

Com a mudança política ocorrida em 1964, por implicações 

ideológicas, muitos professores foram afastados, o que culminou 

com uma demissão em massa. Apos sucessivas crises, o projeto ori-

ginal sofreu substanciais alterações.

Porem, o debate provocado com a criaçao da UnB contribuiu

para se criar no Brasil a consciência da necessidade de uma Hefor-
/

ma Universitária que atingisse todas as universidades brasileiras.
*  ~  ^

Esses debates, "alem das questões relacionadas a estrutura

e organização diziam respeito ao papel das Universidades
9

dentro e fora da sociedade brasileira em desenvolvimento" (FAVERO, 

1977, p.44).

Essa tomada de consciência, deu-se no sentido de perceber 

que na verdade não havia Universidade no país, apenas instituições 

de ensino superior, agências de formação de profissionais liberais 

não sendo a universidade brasileira um centro de ciência e de cul-

tura .

0 desenvolvimento em expansao tambem passou , a exigir a

participação da universidade na elaboração de novos conhecimentos

£ $
científicos e tecnologicos e provocou um crescimento explosivo de 
demanda pela formação universitária.

Tais fatores levaram à percepção de quanto a universidade 
brasileira encontrava-se "despreparada, obsoleta, .elitista, bacha- 

relesca, em suma, afastada da missão cultural e científica que de-

la passava agora a esperar a sociedade" (PAVIANI e POZENATTO, 1984 
p.74).

J  ~  $

Alem da criaçao da Universidade de Brasília, o movimento 

estudantil tambem foi um fator de aceleração da reforma universi-

tária.

Nascida na década de 30 em pleno Estado Novo, a UNE foi 
conseqüência do II Congresso Nacional de Estudantes, realizado em 

dezembro de 1938, onde foi aprovado um Plano de Sugestões para uma 

Reforma educacional brasileira, uma das quais era a refqrma da

universidade. Os estudantes passam a atuar junto às classes traba-
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lhadoras na busca da construção de uma nova ordem social, influen- 

ciados tambem pelo pensamento de A.lvaro Vieira Pinto» o qual afir-

mava que a reforma da. universidade era apenas uma faceta da neces-

sidade de reforma total da sociedade brasileira. 0 referido autor 

não poupava críticas ao caráter elitista e alienador das univer-

sidades .

A reforma da universidade» portanto, não pode se dar ape-

nas no aspecto estrutural e pedagógico.

Trata-se de transforma-la na essência, isto et de fa-
zê-la deixar de ser um centro distribuidor da aliena-
ção cultural do país, para convertê-la no mais eficaz 
instrumento de criação da nova consciência estudantil, 
direta e exclusivamente interessada em modificar a 
estrutura social antiga e injusta, substituindo-a por 
outra humana e livre (PINTO, 1986, p.15)-

/  ^
A UNE promoveu varios encontros onde se discutiu a questão

/
da universidade; o II. Seminário de Estudos do Nordeste (Recife 
março de 1961); o I Seminário Nacional da' Reforma Universitária 

(Salvador - 20/27 de maio de 1961); o I Encontro Universitário do 

Sul (Porto Alegre - 04/10 de junho de 1961); o II SeminaVio Nacio- 

nal da Reforma Universitária.(Belo Horizonte - 1963). Foram produ-

zidas nesses encontros a "Declaração da Bahia", as "Diretrizes pa~ 
ra uma universidade sulina" e a "Carta do Parana",

Entre outros aspectos discutiu-se a democratização do en-

sino; a autonomia ou não das universidade; contratação de docentes 
por tempo integral; extinção da cátedra vitalícia; participação do 
corpo docente na administração da universidade; proibição de re-

eleição por duas gestões consecutivas; integração dos currículos 
de acordo com as necessidades do país. Preconizava-se uma univer-

z  >
sidade critica, antidogmatica e imune as discriminações de ordem 
econômica, ideológica, política e social. A luta pela reforma uni- 

versitaria tinha como pano de fundo o contexto mais amplo da so-

ciedade e era entendida como um dos aspectos das transformações

mais profundas que no país deveriam ocorrer.

 ̂ /
0 ensino superior era o problema critico» "...pois e so-

bretudo a população estudantil de nivel superior que contesta a 
política do governo referente à reforma do ensino e, depois, o
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próprio governo enquanto tal” (GILES, 1987, p.298).

2.3»2 0 período pós-64 e a efetivação da Reforma Universitária

Novamente sob um regime autoritário realiza-se a reforma 
da universidade.

A aceleração do ritmo de crescimento da demanda social pe-

la educação provocou o agravamento da crise do sistema educacional, 
ja ha' muito iniciada e que serviu como justificativa aos vários 

acordos e convênios entre o MEC e a Agency for International Deve- 

lopment (AID). Na pratica as medidas propostas visavam adequar o 

sistema educacional ao modelo do desenvolvimento econômico que se 

implantara.

Em 1965/66, a Diretoria de Ensino Superior do MEC convidou 

o professor Rudolf Atcon (norte-americano da Universidade de Prin- 
centon) para elaborar um estudo de reformulação da universidade 

brasileira. Entre as medidas concretas sugeridas podemos citar;

- contenção do excessivo liberalismo dos estudantes;

- defesa do modelo empresarial para a escola superior e 

direção desta recrutada entre empresaVios;

~ administração gerencial, desvinculada de professores, 
corpo técnico e científico;

- implantação de centros universitários de estudos gerais;

- autonomia de administração dos recursos;

- constituição do Conselho de Reitores;

- desvinculação do corpo docente do funcionalismo público.

A agitação estudantil aumentava. Era dezembro de 1967, pelo

Decreto 62.024, institui-se uma Comissão Especial sob a presidên-

cia do coronel Carlos de Meira Mattos, para estudar as solicita-

ções e sugestões dos estudantes.

"A Comissão Meira Mattos teve (...) uma dupla função; a) 

atuar como interventora nos focos de agitação estudantil e b) es-

tudar a crise em si, para propor medidas de reforma. Sob este as- 
pecto, o relatório que ela apresentou nada mais fez do que refor-

çar as propostas surgidas com os Acordos MEC-USAID,.„„” (ROMANELLI, 
1986, p .197).

Em noventa dias foi apresentado o relatorio que ficou co-
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/
nhecido como Relatorio Meira Mattos que fundamentou a decisão do 
Executivo de assumir a promoção imediata da reforma (maiores deta-

lhes sobre a proposta de Rudolf Atcon e do Relatório Meira Mattos 
em FAVERO, 1991).

Em 2 de julho de 1968 foi constituído um grupo de trabalho 
para realizar estudos que subsidiassem a reforma universitária no 
prazo de 30 dias. Em 22 de agosto de 1968, o grupo de trabalho en-

caminha seu relatório. As principais medidas apresentadas foram;

a) departamentalização - com o objetivo de eliminar a du-

plicidade de trabalho e aumentar a utilização dos recursos, espa-

ço, instalações e professores, reunindo-se num só departamento as 
disciplinas afins;

b) matrícula por disciplina (regime de créditos), os alunos 
construindo seu currículo conforme os pre"~requisitos estabelecidos 

e de acordo com seus interesses intelectuais e profissionais. In-

clusão de disciplinas optativas e eletivas. Assim haveria uma eco-
/

nomia, pois, disciplinas obrigatórias para uns poderiam ser elei-

tas por alunos de outro curso, aproveitando-se recursos, espaço e 

professores;

c) instituição do curso basico para aproveitamento de ca-

pacidade ociosa em alguns cursos superiores de pequena procura. 0 

vestibular realizado porárea de conhecimento; após o ingresso, to-

dos os estudantes passariam um anocursando disciplinas de um curso 

básico, preparatório para todos os cursos daquela aVea de conheci-

mento, depois classificados de acordo com suas escolhas indivi-

duais, a disponibilidade de vagas em cada curso e o seu desempenho
/

no curso basico (constituindo uma forma de vestibular interno);

d) unificação do vestibular por região (dentro de uma mes-

ma área de conhecimento) e ingresso por classificação;

e) fragmentação do grau acadêmico de graduação. Anterior-

mente, os cursos duravam de 4 a 6 anos; agora serão definidos no-

vos cursos de curta duração, correspondentes a uma parcela da ha-

bilitação (licenciaturas curtas, por exemplo). 0 objetivo de tal 
fragmentação e o aumento do atendimento da demanda de vagas;

f) institucionalização do pos-graduação. Os objetivos são: 
formar professores para o ensino superior de graduação; formar
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pessoial'.dei a-lta; qualificação para empresas públicas ou privadas e 
para a burocracia governamental;, estimular estudos e pesquisas que 

servissem ao desenvolvimento do país (e implicitamente manter a 

alta cultura como privilégio de alguns).

0 anteprojeto da reforma universitária foi enviado ao Con-

gresso que teria apenas quarenta dias para analisa’“!©» o que pro- 

moveu varios protestos por parte dos políticos» pois o objetivo do 

Executivo era a aprovação por decurso de prazo.

0 anteprojeto do grupo de trabalho transformou-se na Lei 

5.540/68» de 21 de novembro de 1968» implantada de forma autorita- 

ria, não contando nem com a participação crítica da sociedade nem 

com a atuação do Legislativo, que se omitiu.

Pelo que vimos, a ênfase estava na quantidade mais que na

qualidade, nas técnicas e na adaptação e não na transformação.
  /

Ocorre a "modernização" da universidade, sem dar-lhe um carater

inovador ou revolucionário.

A reforma empreendida visava primordialmente conter as ma-

nifestações de descontentamento da massa estudantil.

Pelo Decreto-lei 477» de 26 de fevereiro de 1969» as auto-

ridades universitárias e educacionais (MEC) têm o poder de desli-

gar e suspender estudantes que estivessem envolvidos em atividades 

tidas como subversivas. A suspensão por três anos impedia os estu-

dantes de se matricularem em qualquer instituição de nível supe-

rior do país. Também funcionários e professores poderiam ser demi-

tidos por tais atividades, ficando impedidos de trabalhar no ensi-

no superior brasileiro por cinco anos.

0 Decreto-lei 477 e desdobramento do Ato Institucional 1125, 

de dezembro de 1968, e teve como antecedentes as recomendações do 

Relatório Meira Mattos.

A UNE tambem foi extinta, criando-se Diretorios Acadêmicos, 
Diretórios Centrais de Estudantes em cada instituição» isoladamen-

t  ~

te, sem um orgao nacional.

De acordo com a Le.i 5.540/68, "o ensino superior deve ser 

oferecido em Universidades e so excepcionalmente em Estabelecimen-

tos Isolados" (FAVERO, 1977» p.71). Isso deu margem e abertura â 
disseminação de estabelecimentos isolados, tendo o índice de ma-



trícula nesses estabelecimentos, nos anos de 1970-73? sido supe-

rior ao das Universidades. 0 setor privado mantem o maior numero 

de estabelecimentos isolados, oferece mais vagas e tem o maior nú-

mero de matrículas.
y /

A Reforma Universitária teve tambem pontos positivos, en-

tre os quais pode-se destacar; caracterização do ensino superior 

não excluisvamente pratico-profissional, mas aberto à ciência e à 

cultura universal? vinculação do ensino à pesquisa? criação do re-

gime de tempo integral e dedicação exclusiva para o professor;
~  �

obrigatoriedade da representação estudantil nos orgaos colegiados

da Universidade; instituição da pos-graduaçao.

Como aspectos negativos mencionamos a não superação ' do 

conceito tradicional de universidade como instituição de ensino, 

expressa ate mesmo na linguagem oficial; "instituição de ensino su-

perior" ou "escola de 39 grau"; falta de valoriazação da pesquisa 

como fonte de criação de conhecimentos científicos e tecnolo'gicos, 

que continua a ser feita, em sua maioria, fora das universidades; 

restrição excessiva a autonomia universitária e proliferação de 
estabelecimentos isolados.

2.4' Críticas à Universidade Brasileira

E preciso levar em consideração que as instituições tanto 
quanto a sociedade vivem um processo contínuo de mudança e, por 

isso, nenhuma reforma e definitiva.

As universidades brasileiras enfrentam ate" hoje problemas 

como a flexibilidade do currículo, a coordenação de cursos, o sis-

tema de departamentalização, o concurso vestibular, a administra-

ção acadêmica, a organização da pesquisa etc.

Só agora a universidade brasileira começa a pensar-se como 
universidade, procurando definir que universidade se quer e para

j

que se quer. Tem-se buscado a concepção clara do que e universida-

de e sua adequação à realidade brasileira. De nada adianta optar- 
se por uma estrutura, se as pessoas não tomam consciência dos

objetivos propostos, não estão envolvidas e dispostas a realizar a

univèrsidade da utopia (nos dizeres de Darcy Ribeiro).
De acordo com a Lei 5-540/68, da Reforma Universitária,são
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tres as atividades-fim da universidades o ensino, a pesquisa e a
fextensão, Doatan, a que ha muito tempo tom oaraote rizado a univer-

t
sidade e o ensino,

A legislação prevê que o ensino e a pesquisa devem ser in~ 

dissociavelmente unidos, A pesquisa esta7 ligada ao ensino, servin- 

do-lhe de apoio e alicerce, mas tambem nascendo do proprio ensino. 

Ambos, ensino e pesquisa, deverão manter padrões elevados de com-

petência, seriedade e qualidade e ser questionados sempre em fun-

ção de sua relevância social.

Todos os setores da sociedade deverão ser objetos de pes-

quisa pelas universidades para contribuir no sentido da renovação 

das pessoas e da comunidade. Sem pesquisa, o ensino jamais poderá^ 

melhorar e a universidade se tornara7 somente uma transmissora de 

cultura pronta, estática e desintegrada de sua realidade.

A pesquisa dirige-se ao que ainda não se conhece e o ensi-
í /

no se da sobre aquilo que ja se conhece. Considera-se que o ensino 

decorre da pesquisa porque esta tende a transformar algo ainda não 

conhecido cm algo conhecido e so pode haver ensino sobre as coisas
~  i

que se conhecem. A funçao da pesquisa e produzir e sistematizar es-

se:! conhecimentos; so7, então, serã possível difundi-los, ensina--

los .
f

A terceira funçao, a extensão, e a articulaçao entre uni-
t s

versidade e a sociedade e esta fundamentada no principio de que o 
conhecimento que a universidade produz e difunde através do ensino 
não fique restrito àqueles que a freqüentam. Cabe-lhe socializar 
os conhecimentos, de forma a contribuir para o desenvolvimento da 
sociedade. Desligada da produção acadêmica e do ensino, a extensão 
se transformara num mero serviço de assistência social.

As três funções estão intimamente relacionadas. A extensão 
realimentara e aprimorara os sistemas de ensino e de pesquisa, que 

deverão estar cada vez mais vinculados às necessidades da socieda-

de em que a universidade se insere.
t t

"E a sociedade que vai colocar os problemas; e e o contato

cora os problemas efetivos da sociedade que vai permitir à univer-

sidade transformar os objetos de suas pesquisas em algo relevante 
para a sociedade e adequar o ensino às necessidades da sociedade "
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(SAVIANI, 1984, p. 56).

A relação entre essas três funções ainda hoje e um dilema

e causa de muitas discussões no interior das universidades.

Trata-se, de um lado, do conflito entre uma tradição 
muito profunda de canalizar o ensino superior numa 
direção profissionalizante e o ideal de oferecer uma 
formaçao básica ampla, humanística e científica. De 
outro, configura-se o problema da relação entre o en-
sino e a pesquisa e da dificuldade de institüciónalli 
zar a produção científica na universidade (DURMAM, E.
1986, p.2005).

Varios autores têm se preocupado em discutir aspectos re-

lativos à Universidade Brasileira.

Na fase anterior e imediatamente posterior â Reforma Uni-
/ •

versitaria de 1968, pode-se citar Alvaro Vieira PINTO (A questão
/

da universidade), Darcy RIBEIRO (A universidade necessaria) e Aní-

sio TEIXEIRA (Ensino superior no Brasil), entre outros.

Atualmente, inúmeros autores, entre os quais Maria de Lo- 

urdes de A. FáVERü e Luís Antônio CUNHA, tentam clarificar os as-

pectos históricos que determinaram e influenciaram o papel . das 

universidades no Brasil. Outros, como Jose Arthur G1ANN0TTI (A uni- 

versidade em ritmo de barbarie) e Edmundo Campos COELHO (A sinecu- 
ra acadêmica), formulam críticas contundentes à Universidade.

Os primeiros atribuem a universidade diferentes papeis. 
Darcy RIBEIRO evidencia o papel da universidade na nov? civiliza- 
çao e na luta contra o subdesenvolvimento. A universidade sera,as-

sim, um órgão reformulador da ordem social, através da qual ocor-

rera a transformação da sociedade.

Alvaro Vieira PINTO considera a universidade como orgao 
que deve preparar as novas gerações para conhecer e solucionar os 

problemas do país, transformando-se num centro de estudos cientí-

ficos e tecnológicos. Como Anísio TEIXEIRA, atribui à universida-

de o papel de elaborar e consolidar urna cultura nacional verdadei-

ramente autêntica.

Alvaro Vieira PINTO acusa a instituição universitária de 

servir às elites, de ser instrumento de alienação cultural. Situa 
a reforma da universidade no contexto de amplas reformas no inte-

rior da sociedade brasileira e , por isso, considera um erro discu-
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tir a reforma em termos pedagógicos, 

antes de tudo, uma questão política, 

faz à universidade são: sua funcão alienada e alienadora; seu atre- 

lamento e atuação no sentido de assegurar o comando ideológico da. 

classe dirigente; atuar como formadora dos dirigentes políticos da 

classe dominante; desempenhar uma deficiente ação social e manu-

tenção da vitaliciedade de cátedra.

Anísio TEIXEIRA considera uma grande lacuna, por um perío-

do bastante significativo, a inexistência de escolas de nível su-

perior em outras áreas de caráter humanístico; as escolas existen-

tes formavam apenas para as carreiras liberais de Direito, Enge-

nharia e Medicina, o que dificultava ainda mais a formação da cul-

tura nacional, criando um ensino superior exclusivamente profis-

sionalizante. Suas críticas à universidade são: ensino muito su-

perficial; universidade não autêntica, mas reflexo de outras cul-

turas; ensino oral e de tempo parcial; ter se tornado uma fornece-

dora de diplomas; universidade sem espírito integrador, mera reu-

nião de escolas superiores profissionais numa administração con-

junta; nível qualitativo dos professores muito heterogêneo e em 

geral, de tempo parcial; contato professor-aluno restrito ao mo-

mento da aula; bibliotecas mal estruturadas; matrículas realizadas 
por escolas, não havendo contatos entre alunos de escolas diferen-

tes; currículos rígidos.

Darcy RIBEIRO refere-se à universidade da AmeVica Latina 
como um todo e expõe sobre os modelos de universidade em diversos 

países, seu surgimento e desenvolvimento para atender a objetivos 

definidos por um momento histórico específico. A partir desses mo-

delos expõe sua influência na organização da universidade brasi-

leira, o que esta assimilou de bom ou ruim. Considerando papel da 
universidade a luta contra o subdesenvolvimento, aponta como cami-

nhos da reforma a modernização reflexa ou o crescimento autônomo. 
Assumindo o crescimento autônomo, a nova universidade deverá" abri-

gar todos os jovens, filtrar as novas hierarquias dirigentes e

dar-lhes legitimidade. Suas principais críticas à universidade re-

ferem-se à. estrutura de escolas autarquicas visando ao profissio-

nalismo; o culto positivista; o seu atrelamento à classe dominante;

quando, na sua opinião, e,

As principais críticas que
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a cátedra vitalícia;■ -as inexistência de uma carreira docente; con-

cursos deficientes para a admissão de docentes; o caráter elitis-

ta; a não integração entre as escolas que a constituem; a duplica-

ção de recursos; a pseudo-investigação, sendo a atividade cientí-

fica sem adequação e autenticidade.

GIANNOTTI critica a universidade sob vários aspectos,prin-

cipalmente sua estrutura organizacional e o despreparo dos docen-

tes e discentes.
J

Alem do ensino, da pesquisa e da extensão, a universidade 

e , a seu ver, uma forma de sociabilidade, um local onde pessoas se
s

formam e interagem., E um local onde o país se expõe ao mundo atra-

vés de sua atividade científica, porem, devido aos vícios de uma 
~ *

orgamzaçao burocrática e sem infra-estrutura, nossa tecnologia 
~ *

nao e capaz de competir com a tecnologia estrangeira,.

Ensino e pesquisa possuem, para o autor, problemas especí-

ficos, sendo diversa a formação que deve receber o docente e o

pesquisador. Alem disso, são poucos os acadêmicos que pretendem 

ser pesquisadores. A maioria deseja um diploma que lhe permita o 

exercício de sua profissão, embora as profissões de nível superior 

estejam financeiramente desprestigiadas no mercado de trabalho.

Ainda em relação à pesquisa, o autor considera que falta à

universidade capacidade para selecionar problemas relevantes por-
/ « /

quo ela própria nao tem clareza de propositos.

Todos esses aspectos agravam-se ainda mais pelo"baixo cle-
/  ~ 

ro", que e formado pelos docentes coniventes com a esperteza, nao

dispostos a uma avaliaçao e competição serias. Através de proces- 

sos corporativistas, o processo dec.isorio na universidade acaba por 
não ficar nas mãos dos mais competentes. Isso compromete o proces-

so de democratização interna e o corpo universitário acaba por não 
participar dos processos de decisão.

Critica ainda a questão da democracia externa, a qual, sc- 
/ /

gundo o autor, so se realizara a partir de uma reestruturação do

ensino de 1g e 2o- graus.

Edmundo Campos COELHO discute a relação ensino-pesquisa. 
Segundo o autor, e difícil a convivência entre essas duas funções 
da universidade, principalmente, porque os docentes-pesquisadores



afastam-se cada vez mais da docência, utilizandp-se da pesquisa 
para fugir do ensino. Atribuindo à pesquisa unicamente a função de 

produzir conhecimento novo, esta desvincula-se completamente do 

ensino e sem este a universidade perde sua identidade. Na verdade, 
tanto o ensino como a pesquisa dependem de condições idênticas pa-

ra seu desenvolvimento; alta qualificação dos docentes e clima in- 
telectual serio, e responsável.

Critica ainda nossa base universitária, considerando-a de-

ficiente por ser fechada no modelo de formação de profissionais pa-

ra o mercado de trabalho, com escolas e Faculdades autônomas. Em
ú

geral, a massa de docentes e pouco qualificada, motivo pelo qual 
instituiu-se o Pos--graduaçao que resiste a ideia de formaçao de 
professores para o ensino superior, tendendo a voltar-se exclusi-

vamente para a formação de pesquisadores. No entanto, considera o 
autor que todo professor deve investigar e todo pesquisador deve 
ensinar. A comunidade científica tem um compromisso com o destino 
das universidades e a melhoria do ensino de graduação.

í
Refere-se tambem ao alto gasto com pesquisas irrelevantes 

e improdutivas, em que o pesquisador se refugia das suas obriga-

ções para com o ensino. A sociedade deve ser informada sobre o que

se faz nas universidades com o dinheiro público.
/

Edmundo Campos COELHO, como Álvaro Vieira PINTO, afirma 

que nas universidades pouco ou nada se produz de trabalho efetivo, 
o que o primeiro chama de sinecura acadêmica. Critica as associa-

ções docentes por utilizarem-se da liberdade acadêmica para fina-

lidades político-partidarias. "A autonomia universitária e a li-

berdade acadêmica, (...) são instrumentos para a realização dos 

objetivos fundamentais da universidade; a criação e transmissão do 

saber, o progresso da cultura em sentido amplo*' (COELHO, 1988, p. 

111).

Como conclusão, o autor faz um paralelo entre as posições 

de Simon SCÍIWARTZMAN ( 1980) e Carlos CHAGAS ( 1973), o primeiro 
advogando a .incompatibilidade entre atividades científicas e do-

centes, o segundo considerando o ensino não ligado ã pesquisa como 
desmotivador, inibidor e restrito.

Para o autor, o docente universitário tem compromissos
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eticos com os estudantes, que não podem e não devem ser privados 

de sua competência; com os colegas, tolerando opiniões divergen-

tes, defendendo o pluralismo de idéias; com a sociedade que inves-

te grande soma de recursos nas universidades; portanto, o conheci-, 

mento aí gerado devera ser de domínio público; com a instituição: 

são vãrios os papeis e as funções que o docente deve desempenhar e 

e de sua atuaçao que dependem o prestigio e a reputaçao da univer- 

sidade. E justamente pelo nao cumprimento desses compromissos eti-

cos que a universidade esta em crise,
�E interessante notar qu©# decorridos tantos anos dos Con-

gressos organizados pela UNE, das discussões sobre a Reforma Uni-
t é  f ^

versitaria e da própria Lei 5-540/68, varias criticas permanecem 
as mesmas.

>
Um exemplo e a vinculaçao entre ensino e pesquisa. Mesmo

nas universidades francesas, há’ muito tempo se discute e critica a
�

fuga dos docentes da sala de aula para os laboratorios, colocando 
o ensino como uma espe^cie de "filho bastardo". KOURGANOFF CA face 
oculta da universidade, 1968) defende a incompatibilidade entre 
ensino e pesquisa, da forma como estavam estabelecidos na univer-

sidade francesa daquela êpoca. Mesmo convivendo essas duas funções 

o autor condena o primado da pesquisa sobre o ensino, defendendo 

que a principal funçao da universidade e a formaçao dos estudantes

Mesmo considerada por muitos como primordial, a evolução 
da pesquisa no interior das universidades ainda deixa muito a de-

sejar em termos de eficiência e utilidade.
t

Os autores criticam tambem o isolamento entre as escolas 

ou Faculdades. 0 acadêmico não ingressa na universidade e, sim, em 
determinado curso,, não se sente parte da universidade mas apenas 
de um curso e, a partir daí seus contatos com acadêmicos de outros 
cursos são muito restritos. Vemo-nos atualmente às voltas com a 
aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 
passados tantos anos da Lei da Reforma Universitária, não conse-

guimos superar o isolamento entre as escolas (salvo algumas exce-

ções) e a proliferação de estabelecimentos isolados.

Nas universidades predomina o carater profissionalizante. 
Cada chefe de departamento procura reunir vantagens para o curso a
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ele ligado e resiste em assimilar professores de outros departa-

mentos, criando especificidades muitas vezes infundadas.

A vitaliciedade de catedra foi extinta, mas o jogo de in-

teresses e concursos falhos acabam por manter o poder arbitrario 

dos titulares de determinadas disciplinas na escolha de novos do-

centes.
/ f �

Alem disso, pelo proprio carater elitista das universida-

des, a "tradiçao" e muitas vezes considerada como critério de com-

petência o

Ainda hoje, a maior parte dos professores universitários

não tem dedicação exclusiva à universidade ou, se legalmente o tem,

exerce outras atividades extra-universitárias e remuneradas, ca-

racterizando, dessa forma, uma situação bastante irregular.

Os recursos continuam insuficientes para o ensino e a pes-

quisa, faltam equipamentos e os que existem são mal utilizados.

0 relacionamento universidade-comunidade, apesar das ten-

tativas de se incrementar as atividades de extensão, ainda deixa a 

desejar e pouooo acadêmicos têm a oportunidade do participar dela.

Somem-se a isso as diferenças organizacionais, estruturais

e financeiras entre as universidades públicas entre si ( federais,

estaduais e municipais) e os estabelecimentos isolados, cada um

tentando sobreviver a sua maneira. Obviamente, cada instituição de
�

ensino superior tem suas características regionais, porem, FAVERO 

(1977) talvez tenha razãos a universidade brasileira ainda esta em 
busca de sua identidade, não e fa^cil defini-la nem entendê-la.

Para SCHMITZ (1984), críticas à universidade brasileira 
certamente não vão tira-la da crise: "Cremos que a primeira provi-

dência a ser tomada pela universidade e pelos responsáveis por ela 
e estabelecer sua identidade, os seus princípios definidores, os 
seus valores e a sua imagem verdadeira" (SCHMITZ, 1984, p.12). Sem 

isso poucos resultados trarão as reformas na "sua estrutura., admi-

nistração e procedimentos" (SCHMITZ, 1984, p . 12).
i

Enfim, apos tantos anos, a universidade brasileira recebe 

críticas idênticas ou semelhantes às do período da Reforma. Não se 
pode negar que houve muitos progressos, mas o ritmo dessa evolução,
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tendo em vista as necessidades do pais, ainda e muito lento.

Este trabalho não visa ,a uma análise crítica da universi- 

dade brasileira mas a conhecer como e vivida e representada por 

seus usuários; professores e acadêmicos. A investigação esta'" vol-

tada às representações dos sujeitos em relação à universidade.



CAPITULO III 

O QUE SÃO AS REPRESENTAÇÕES

3.1 Origem e desenvolvimento do conceito

0 termo "representação coletiva" foi utilizado originaria-
mente por DURKHEIM (189?) para exprimir a especificidade do pensa-
mento social em relação ao. pensamente individual.

Para o autor, a representação individual 

ramente psíquico, o qual não pode ser reduzido à atividade cere

e um fenomeno pu-

atividade cere-

se reduz à soma

sociedade.

resentações 30 -

dinâmica, tomando

das representações dos indivíduos que compoem uma sociedade.

MOSCOVICI (1961) retomou o estudo das representações

como objeto de estudo a Psicanálise.

Os estudos posteriores sobre a representação recaíram so-

bre uma variedade de fenômenos sociais. KAES (1968) estudou a re-

presentação social da cultura; HERZLICH (1969), da saáde e da do-

ença; ROQUEPLO (1974), da comunicação social; GILLY (1980), do

campo educativo; JODELET (9182), do espaço. Confirmando os estudos 

iniciais de M0UC0V1CI, os autores conc l u í r a m  que as representações 

sociais estão presentes em nosso cotidiano, criam linguagem pro*- 
pria e, sobretudo, orientam os modos de comportamento em relação 

ao seu objeto.

Os fenômenos de representação foram concebidos na filoso- 
fia classica como processos de mediaçao entre conceito e percepção, 
Como o conceito refere-se a uma^instância predominantemente senso-

A* (X. 3 o<



rival, a representação seria uma terceira Instância, de proprieda-

des mistas, permitindo a passagem da esfera sensorial-motora à es-

fera cognitiva. Representar e ter consciência de alguma coisa se-

riam quase o mesmo (MOSCOVICI, 1978, p.56).

A representação nao e uma instancia intermediaria e, sim, 
"...um processo que torna o ocnceito e a percepção de certo modo 

intercambiáveis, uma vez que se engendram reciprocamente" ( MOSCO- 
VICI, 1978, p.57).

A representação exprime uma relação sujeito-objeto. Em seu 
aspecto perceptivo, faz-se necessária a presença do objeto, pois 
sua ausência tornaria uma impossibilidade percebê-lo. Em seu as-

pecto conceituai, implica a ausência do objeto, pois sua presença 

ou existência e inútil. A. representação atua com essa oposição,ela 

"representa" um ser; uma vez presente, atualiza-o e concomitante-

mente o distanciai o suficiente do contexto material para que o

conceito possa interferir e modelar, alterar o ser- a sua maneira.

Ha supressão do objeto (como no conceito), que evidente-

mente não e total; tal como na percepção, "...a representação deve 

recuperar esse objeto ou entidade, e torna-los ' tangíveis'" (idera, 
p . 58 ) .

A representação assimila do conceito sua. "...característi-

ca de organizar, de unir o que vai ser reintroduzido no domín io 

sensorial", e , da percepção, a capacidade de ..percorrer e re-

gistrar o inorganizado, o não-formado, o descontínuo" ( i lem, ibi- 
d e rn) „

A ropi-esontaçao e diferente do objeto, nao <• uimp.: es ro- 
p r o d u ç a o , r e p e t i ç no; r e p r e sent a r um objeto 1 mpl i e a e rn > * e c e n atituí- 

lo, aperfeiçoa’-!©, modifica-lo.

São as representações individuais ou sociais qu.. fazem o 

mundo, conforme pensamos que ele e ou deve ser. E nos indicam que 
a todo momento alguma coisa ausente e acrescentada r esse mundo e 
alguma coisa presente se modifica.

Algo fora de nosso universo habitual tem, por ser distan-

te , um carater de surpresa e uma carga de tensão. Essa tensão tem

origem nas dificuldades lingüísticas e intelectuais para dominar
/

as partes do real a que o conteúdo, "estranho porque distante,dis-
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tante porque estranho, se refere.

A representação, como processo psíquico, possibilita apro-

ximar, situar e fazer presente em nosso universo interior aquilo 

que esta distante ou ausente, resultando numa !estampagem'do obje-

to, que permanece enquanto for sentida sua necessidade.

Para tornar mais claro: um objeto para ingressar no uni-

verso de um indivíduo ou grupo, relaciona-se e articula-se com ou-

tros objetos que jâ  pertencem a; esse universo, tomando-lhe pro-
/

priedades e acrescentando as suas; e "transformado e transforma".

Deixa de existir como objeto enquanto tal, convertendo-se num
/

equivalente dos objetos. E representado tanto quanto se torna re-

presentante, passando a manifestar-se exclusivamente enquanto tal. 

E x .: a fumaça traduz a existencia de fogo. Ja nao a percebemos co-

mo fumaça mas como equivalente (representante) a fogo.
/

"Representar um objeto e, ao mesmo tempo, conferir-lhe o 
status de um signo, e conhecê-lo, tornando-o significante" (MOSCO- 

VICI, 1978, p.63).
í /

Um ultimo elo e a relaçao com o sujeito, pois o que torna 

o objeto ausente ou estranho e o indivíduo ou grupo. Uma institui-

ção pode parecer-nos estranha porque não estamos nela, não faz

parte do nosso universo, não tem relação conosco. Ao representã-la, 
somos levados a repensa-la, reexperimentá-la e refaze-la a nossa 
maneira, colocando-a em nosso contexto. Por essa forma de conheci-

mento, o sujeito que conhece se substitui pelo que conhece, "ora 
representar, ora representar-se" (idem, p.65).

Forma-se a tensão entre os dois pólos: o passivo (figura), 

estampagem do objeto, e o ativo, escolha do sujeito (a significa-

ção dada e da qual esta acometido). Portanto, a estrutura de uma
~  t

representação apresenta-se com duas faces indissociáveis: a figu-

rativa e a simbólica. Representação = figura
signi ficação

0 aspecto de imagem, figurativo da representação, e inse-

parável de seu aspecto significante, fazendo com que a toda figura 

corresponda um sentido e a todo sentido, uma figura.

Assim, destaca-se uma figura e se lhe da um sentido, colo-

cando o objeto em nosso universo, dando-lhe um contexto inteligí-



vel, interpretando-o.

Sua função e sobretudo "duplicar um sentido por uma figura, 

logo, objetivar por um lado, (...) e umaifigura por um sentido,lo-

go , consolidar por outro lado (...) os materiais que entram na

composição de determinada representação" (MOSCOVICI, 1978, p.66).

As representações são, portanto, formas essenciais de co-

nhecimento. Não simples reprodução mas construção e reunem na sua 
comunicação uma parto de autonomia e de criação individual ou do 
grupo.

No ato de representar ha uma parte de construção e de re-

construção. Segundo MOSCOVICI (1978), não ha uma distinção absolu-

ta entre sujeito e objeto no seu campo comum, representar algo e 

dar conjuntamente o estímulo e a resposta (JODELET, 1986, p.477), 

caracterizando uma constante interação entre sujeito e objeto, mo-

dificando-se um ao outro indefinidamente.

Devemos encarar a representação social de modo ativo e não 

como reflexo de um objeto na consciência individual ou coletiva, 
pois seu papel consiste em modelar o que e. dado do exterior, con-

forme os indivíduos e grupos se relacionam com objetos, atos e si- 
tuaçoes constituídas por inúmeras interações sociais. Ka reprodu-

ção. No entando, implica num remanejamento das estruturas, numa 
reconstrução do dado no contexto dos valores, noções e regras. A 
linguagem desempenha seu papel, circunscrevendo o dado externo,as-

sociando e projetando-o no seu verdadeiro espaço, que e simbólico.

"Uma representação social o a organização do .imagens e 

1. i.riguagcm, porque cia realça e simboliza atos e situações que nos 

são ou se nos tornam comuns (MOSCOVICI, 1978, p.25).

JODELET (1986) apresenta cinco características fundamen-

tais da representação;
ê

~ sempre e a representação de um objeto;
/

- tem um carater de imagem e a propriedade de poder intercambiar o

sensível e a ideia, a percepção e o conceito;
/ /

- tem um carater simbolico e significante;
/

- tem um carater construtivo;

- tem um caráter autônomo e criativo.

Aplicando à representação o qualificativo de social,quan-
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do e produzida, gerada coletivamente, define-se o agente que a

produz» 0 qualificativo social não se relaciona à origem da repre-

sentação mas à sua função. Neste sentido, a representação contri-

bui exclusivamente para os processos de formação de condutas e

orientação das comunicações sociais.

As representações sociais têm o "status" de uma produção 

de comportamentos e de relações com o meio ambiente, o "status" de 

uma ação que modifica os comportamentos e relações e não uma sim-

ples reprodução dos mesmos.

São uma forma de conhecimento social, uma atividade mental 
desenvolvida por indivíduos e grupos, visando fixar sua posição e 

relação com situações, acontecimentos, objetos e comunicações que 

conhecem. 0 social atua aí de muitas formas: pelo contexto concre-

to em que se situam; pela comunicação entre eles; por sua bagagem, 
cultural; pelos códigos, valores e ideologias relacionadas com as 
posiçoes e participações sociais específicas. Constituem, assim, 
vários universos de opinião, tendo cada um deles três dimensões: 
a informação, a atitude e a imagem ou campo de representação.

Essas tres dimensões fornecem-nos um panorama do conteúdo 

e do sentido da representação social, que traduz a relação de um 

grupo com um objeto socialmente valorizado.

As representações se mostram como um conjunto de proposi-

ções, reações e avaliações, o que leva MOSCOVICI a aventar a hipó-

tese de que se organizam segundo a classe, a cultura e os grupos, 

constituindo diversos "universos de opinião" com três dimensões: 

a informação, a atitude e a imagem ou campo de representação.

1.1.1 I) i mo n:r > n: da rnproaori tnçno social

MOoCOVICI analisa as três dimensões da representação so-

cial presentes em cada "universo de opinião". Inicialmente, é pre-

ciso esclarecer o significado do termo opinião.

Vivendo em sociedade, formamos opiniões a respeito de fa-

tos pelos quais temos certo interesse. Tudo na vida social funda- 

se na opinião»
/ f

A opinião tem um carater elementar, e uma afirmaçao ava- 
liativa que, cn gorai, envolve uma tomada de posição om ro i ação a



uma questão da sociedade. Implica em adesão a uma forma socialmen- 

te valida. E considerada pela maioria dos estudiosos como facil-

mente constatável, uma vez que e' manifestada, explícita.

A noção de opinião envolve uma reação do indivíduo a um 

dado objeto exterior o uma relação direta com o comportamento; de 

acordo com as opiniões que o sujeito emite, pode-se deduzir suas 

formas de agir. As opiniões revelam num nível mais evidente as re-

presentações. Estudemos as três dimensões da representação.

a) Informação - ê o "ato ou efeito de informar(-se); in-

forme. Dados sobre alguém ou algo. Instrução, direção" (FERREIRA, 

1977, p.267).

Esta definição nos da*" a noção corrente de informação, como 

"conhecimento sobre". Esta intimamente ligada à comunicação, pois 

esta se relaciona ao "tornar comum" a informação.

Etimologicamente, a palavra comunicação "...deriva do la-

tim 'communicare", cujo significado seria ’tornar comum', 'parti-

lhar', 'trocar opiniões', 'conferenciar'. De fato, 'communicatio" 
tem o sentido de 'participação'" (MASER, 1975, p.1).

As pessoas, para saber o que acontece no mundo e partici-

par dele, procuram, desejam informar-se, ou seja, conhecer a rea-

lidade como esta se apresenta, e o fazem através de várias formas 
de comunicação.

Dessa forma buscam trocar idéias, entender e fazer-se en-

tender pelos outros, integrando um processo de comunicação que en-

volve _______ __     _____ _ ^          ___

Puni e m i s s o r j— — —  p> j utna mens agem ___ — — -f̂j um receptor ~|

0 emissor é aquele que envia a mensagem, estabelecendo com 
isso um canal de comunicação (verbal; linguagem oral e escrita, e 

visual: recursos gráficos e pictoricos). A mensagem enviada chega

a.te um receptor, que e aquele que acolhe a mensagem. Esse ê o pro-

cesso básico dentro da Teoria da Comunicação.

0 emissor se constitui na fonte de sinais ou informações,

compostas de elementos como letras, sinais, palavras, números etc;

ordenados por determinadas regras, formam palavras, sentenças e 
operações, resultando na linguagem do emissor.

0 ponto de chegada da mensagem e o receptor que, conhecen-
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do esses elementos (letras, palavras etc) e as regras para sua or-

ganização, poderá" entender (decodificar) a mensagem enviada (codi-

ficada ) pelo emissor,

A transmissão da informação ou comunicação e possível atra-

vés do canal, ou seja, do veículo que realiza o transporto da in-

formação ,

"0 que comunicamos? Informação, simples ou complexa, ao 

nível das relações humanas ou sociais, ou, inclusive, ao nível

biologico. Na Teoria da Informação e da Comunicação, o que importa 

essencialmente e a medida do conteúdo de informação, ou melhor, do 

teor ou taxa de informação*' (PIGNATARI, 1986, p. 16). A quantidade

de informação, e não a sua qualidade, conteúdo ou significado, e o
/ _ 

processo basico ao qual se refere a Teoria da Informaçao.

Para a ação, no entanto, a quantidade de informação emiti- 

da nao e o mais importante e, sim, a qualidade da informaçao, ca-

paz de penetrar num dispositivo de armazenamento de tal forma a 

servir de estímulo para a ação.

Normalmente precisamos de informações, de palavras, de no-

ções, para auxiliar-nos na compreensão ou descrição dos fenômenos 

com que nos deparamos em nosso ambiente.

Em alguns setores contamos com grande número de informa-

ções e palavras, em outros, elas são insuficientes, Para compensar 

essa concomitante ausência e abundância de informações, executamos 

uma inter-relaçao, através de linguagens e informações de setores 

em que ha abundância para outros onde ha insuficiências e vice- 

versa. E como não somos especialistas em tudo, apropriamo-nos de 

informações e palavras de um campo que conhecemos e nos relaciona-

mos e interagimos com outros que desconhecemos, orientando-se as-

sim as comunicações sociais.

Não existe um consenso quanto ao conceito de comunicação
/ í

social. Sob uma otica semiológica a enfase recai sobre o sistema 

significante. õa numa visão sociolõgica a ênfase desloca-se para o 
sistema de troca, difusão ou circulação. Na verdade, o sentido de

t
comunicação social esta contido nesses dois aspectos.

Os elementos que compõem o processo de comunicação - emis-

sor, receptor, mensagem, canal - são, conforme o enfoque dado, di-
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ferentemente enfatizados, relacionados, correspondendo a diferen-

tes níveis de appeensão:

- o nível dos significados (semântico, analise das mensagens);

- o nível da organização e das estruturas (sintático, dos cõdigos, 
nível operacional);

- o nível dos efeitos (nível pratico, ações e reações do emissor e 

do receptor, poden.do envolver mudanças de opiniões e de atitudes).

Em Psicologia Social e importante a noção de comunicação, 
pois direciona o comportamento lingüistico e a situação psicoso-

c.ial, no que se refere aos estudos de comportamento.

A comunicação, portanto, e vital no sistema de troca de 
informações. Segundo M0SC0VICI (1978), a dimensão de informação 
"relaciona-se com a organização dos conhecimentos que um grupo

possui a respeito de um objeto social" (MOSCOVICI, 1978, p.67).

Conforme o grupo ou universo de opinião, podem existir ní-

veis de informação não coerentes a respeito de determinado objeto

ou saber mais elaborado.
/
E possível verificar a diferença entre níveis de conheci-

mento, correspondendo a certa quantidade de informação em relação 
ao objeto. Esses níveis de informação são importantes na determi-

nação das atitudes em relação ao objeto.

b) Atitude - e' ura conceito muito estudado pelos psicõlogos 

sociais. Segundo Gordon ALLPORT, isso ocorre pelo fato de as ati-

tudes se constituírem em previsões do comportamento real, podendo- 
se, através de seu estudo, inferir o comportamento efetivo. Isso 

não se dâ, porem, de forma absoluta, ja que as atitudes não são os 

únicos determinantes do comportamento.

As atitudes desempenham funções específicas, tornando o 
mundo mais estável pelo estabelecimento de nossas relações com os 
objetos. Sao a base de varias situações de amizade e de conflito, 
envolvendo os processos psicologicos individuais e sua açao nos 

processos sociais.

Para tornar mais claro este conceito, vejamos algumas de-

finições.

"Denomina-se atitude a maneira organizada e coerente de 
pensar, sentir’ o reagir em rolaçno a pensons, grupos, questões so-



ciais ou, mais genericamente, a qualquer acontecimento verificado 
em nosso ambiente". (DICIONÁRIO de psicologia pratica, 1972, p.44).

"As ações sociais do indivíduo refletem suas atitudes 

sistemas duradouros de avaliações, positivas ou negativas, senti-

mentos emocionais e tendências de ação, favoraveis ou desfavorá-

veis, com relação a objetos sociais" (KRECH, 1975, p.161).

"Uma atitude pode ser' definida como uma organização dura-

doura de processos perceptuais, motivacionais, emocionais e de

adaptação que se centralizam em algum objeto do mundo pessoal"

(KRECH e CRUTCHFIELD, 1980, p.368).
S

Atitude e "...uma disposição interna para interpretar, sen-

tir e reagir face a determinados objetos, situações e pessoas"

(CARVALHO, 1983, p.43).

"De modo geral as atitudes têm sido considerada:; como

prontidão mental ou predisposição implícita que exercem influência 

geral e coerente numa classe relativamente ampla de respostas de 

avaliação. Tais repostas são usualmente dirigidas para algum obje-

to, pessoa ou grupo. Alem disso, as atitudes sao vistas como pre-

disposições duradouras, mas predisposições aprendidas e não ina-

tas" (ZIMBARDO, 1973, p.8 ).
/

Atitude para Gordon W. ALLPOflT, "e uma disposição montai o 

nervosa, organizada pela experiência, que exerce influência dire-

triz ou dinâmica sobre (s.ic) a conduta do indivíduo em relação a 

todos os objetos e a todas (s.ic) as situações com as quais se en-

contra em ligaçao" (apud FERRAZ, 1969, p.281).

"Segundo o sentido mais amplo da palavra, atitude designa, 

em Psicologia Social, o modo pelo qual uma pessoa se situa em re-

lação a objetos de valor" (STOETZEL, 1972, p . 193).

Atitude e "...uma organizaçao duradoura de crenças e cogni- 
ções em geral, dotada de carga afetiva prõ ou contra um objeto so-

cial definido, que predispõe a uma ação coerente com as cognições 

e afetos relativos a esse objeto" (RODRIGUES, 1975, p.411).

Essas definições contêm muito:; pontos comuns entro si. Os

autores utilizam as expressões "disposição mental o nervosa","pre-

disposição implícita ou prontidão mental", "disposição interna", 
referIndo-se ao caráter subentendido das atitudes coroo um impulso

61
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interior que tem um sentido de antecipação da ação.

ZIMBARDO (1973) coloca a atitude como fator que influen-

cia respostas de avaliação (comportamento do indivíduo) em relação 

a objetos, pessoas, grupos, enfim, a tudo com que o indivíduo tem 
contato.

KRECH, ALLPORT, ZIMBARDO e RODRIGUES caracterizam a atitu-

de como predisposição duradoura, que pode ser alterada, mas sua
/

tendencia, uma vez formada, e, em geral, de permanência e durabi-

lidade .

As atitudes persistem por estarem ligadas a nossas emoções; 
/ /

sua extinção e ainda mais difícil quando se trata de um sentimento

negativo, de aversão, por exemplo, pois tendemos a evitar situação
�

idêntica a que provocou tal sentimento. Outro fator e que esses 

sentimentos acabam por se relacionar com nossas percepções, diri-

gindo nossa atenção para certos aspectos do mundo. Não podendo

evitar o contato com o objeto de aversão, este se fara^ de forma 

seletiva ou com distorções.
/

0 ambiente social e um fator que influi na durabilidade

das atitudes, pois, são elas reforçadas pelos grupos com os quais

se convive e cujos valores se compartilham.

As definições referem-se aos componentes das atitudes,

quando citam o "interpretar, sentir e agir", "pensar, sentir e

reagir", "crenças e cognições", "carga afetiva" e "ação coerente".

0 componente cognitivo consiste nas percepções, conceitos
/

e crenças em relação a determinado objeto. E o aspecto intelectual 

das atitudes, o que vê, conhece ou raciocina sobre o objeto. De-

pende dos dados disponíveis e em parte esta^ ligado às diferenças 

de informaçao.

Os psicólogos sociais consideram que o componente afetivo 
/ / 7e o mais característico das atitudes. E interno e subjetivo, diz

z  t
respeito as emoçoes do indivíduo que considera o objeto agradavel,

/ ~ / 
simpático, prazeroso ou nao, sendo a ele favoravel ou desfavorável.

0 componente de comportamento ou tendência para a ação e

o estado de prontidão, de predisposição interna para a ação. Para 
RODRIGUES (1979), o componente de comportamento é "...impulso à 
ação; o resultado final de vários impulsos ê o comportamento con-
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sumado e diretamente observável" (RODRIGUES, 1979, p.329),

As atitudes auxiliam a organizar, dar significado às nos-

sas ações e às dos outros. Tem uma certa possibilidade de prever 

escolhas futuras, por serem predisposições duradouras. Nossas ati-

tudes estão relacionadas a nossos comportamentos, embora não os 

determinem diretamente, numa correspondência simples do tipo: ati-

tude X comportamento Y.

Em relação a objetos conceitualizados a pessoa pode apre-

sentar uma reação diferente da apresentada a objetos específicos.

E x .: um dono de restaurante pode ter uma atitude negativa diante 

de pessoas de origem oriental, concebendo-as como sujas, desorga-

nizadas e tem a predisposição de não serví-las em seu restaurante. 

Este conceito pode ser diferente em relação a um casal chinês que 

chegue, bem vestido, limpo e com boas maneiras, e isso o leve a 

serví-lo. Poreãn, talvez faça isso não por ter mudado de atitude, 

mas pressionado pela situação, uma vez que, não servindo ao casal, 

poderia prejudicar seus negócios.

Como se formam as atitudes? ALLPORT (1969) cita quatro mo-

dalidades :

- por acumulação - de experiências similares, de acordo com as 

quais se estruturam atitudes favoraveis ou não a determinado obje-

to, pessoa ou situação;

- por integração - relacionando, ligando fatos que têm algo em co-

mum e, assim, desenvolvendo uma atitude em relação a eles;

- por traumatização - formação de uma atitude como conseqüência de 

uma experiencia traumatica e

- por imitação - influência de pessoas a quem admiramos e que se 

tornam modelos, dos quais assimilamos as atitudes.

KRECH, CRUTCHFIELD e BALLACHEY (1975) apresentam como de-

terminantes das atitudes, as necessidades, a informação, a ligação 

com grupos e a personalidade do .indivíduo.

i *
0 indivíduo apresentara atitudes favoraveis a objetos e

/
pessoas que satisfaçam suas necessidades, e desfavoráveis aos que

lhe impeçam de atingir os objetivos. As atitudes assumem, assim,um 
valor instrumental na resolução de problemas. Por e x .: um menino 
pode ter uma atitude favoravel à política, porque o pai e político
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e o menino tem necessidade de agradar ao pai. Depois de adulto

mantem essa atitude favorável» a fim de obter lucros pessoais ou 
ajudar os outros.

0 preconceito e um exemplo de atitude formada para satis-

fação de necessidades» tais como aumentar o sentimento de auto-es- 
tima, racionalizar necessidades, justificar agressividade doentia, 
etc.

A informação obtida sobre um objeto provoca o desenvolvi-

mento de atitude diante dele. E x .: com a Guerra do Golfo Pérsico, 

muitas pessoas que nada sabiam sobre armas químicas passaram a ter 

conhecimento de seu poder de destruição e conseqüências de sua

utilização. Assim, podem assumir uma atitude negativa diante do 
uso de tais armas ou, mesmo, uma atitude positiva diante da des-

truição dessas armas.
~  /  /

A informaçao como determinante de atitudes so se da no

contexto de outras atitudes correlatas. As atitudes são receptivas 
à informação e seus componentes cognitivos podem ter- correspondên-

cia com os fatos referentes ao objeto, o que possibilita solucio-

nar adequadamente os problemas. Isso nem sempre acontece» pois al-

gumas atitudes caracterizam-se por seu afastamento dos fatos ( su-

perstições, ilusões» preconceitos).

Outras vezes, a pessoa pode deformar o significado de fa-

tos corretos por desconhecer fatos correlatos. Ex.: fato correto -

negros do sul dos EUA apresentam média inferior à dos brancos em 
testes de inteligência. Fato correlato - os negros são pouco esco-

larizados, os brancos têm mais motivação para melhor desempenho 
nos testes. Desconhecendo esses fatos correlatos, pode-se dar uma 
interpretação errada ao fato isolado e reforçar uma atitude nega-

tiva diante dos negros (preconceito).

Para influenciar na formação de atitudes a informação de-

pende tambem da autoridade do informante. Quem tem mais credibili-

dade mais influência exerce na formação de atitudes.

0 indivíduo tende a apoiar as atitudes do grupo cie que

participa, refletindo suas crenças, valores e normas, tendendo a 
apresentar atitudes semelhantes. Os grupos apresentam atitudes di-

ferentes por terem valores, crenças e normas diferentes. A relação
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(ia:; atitude:; com os valores esta na centrai idade destes. For ex. : 

um indivíduo que tem como valor central a igualdade dos homens te- 

ra atitudes igualitaVias, mesmo em relação a grupos minoritários.

As normas do grupo determinam as atitudes e ações do indi-

víduo, sua desobediência provoca desaprovação no grupo. A partici-

pação do indivíduo no grupo e , mesmo, sua aspiração de participar 
são fatores no desenvolvimento e determinação de suas atitudes.

A diferença de personalidade determina a diferença de ati-

tudes dos indivíduos num mesmo grupo. "0 indivíduo tende a aceitar, 
eomo suas, as atitudes consistentes com sua personaJidade. Isso 
ocorre com atitudes muito diferentes, tais como o etnocentrismo,as 
atitudes religi onas , po.lJ t.i cas , referente:5) a questões internacio-

nais" ( K H hí C H , 1(.) 7 5 s p. 247).

Pelos diferentes ensinamentos, par ti e.ipaçao em grupos e 
necessidades contraditórias, o indivíduo pode aceitar atitudes in- 

consistentes e contraditórias.

RODRIGUES (1975) analisa a formação de atitudes sob três 
en foques:

12 enfoques funcionais.

Para SMITH, BRUNER e WHITE, as atitudes se formam visando 

atender a determinadas funções, úteis para o ajustamento da perso-

nalidade do indivíduo. A ênfase esta na inter-relação entre perso-

nalidade e atitudes. Principais funções desempenhadas pelas ati-

tudes:

- avaliação do objeto - proporcionar posições gerais que determi-

nem nossas reações diante do objeto e de seus correlates, defini-

ção de um padrao necessário para estabelecer nossas reações diante 
de ! cr: .

- ri .justa mo rs to rociai - atitudes ufo.is para harmonia e aee i fs.çao 

diante de pessoas ou grupos;

- externa 1 i znçnn - refero-e.e a inan i festaçao de postçoes que en i dom

da defesa do eu. Ex.: uma pessoa pode externalizar uma atitude

preconceituosa como forma de lidar com seu sentimento de insegu-

rança e inferioridade.
KATZ e STOTLAND como base motivacional das atitudes:

- função de defesa do eu - para evitar o reconhecimento de verda-
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dos escondidas.

- função expressiva de valor - as pessoas gostam de expressar seus 
valores e o fazem através de atitudes coerentes com eles.

- função de conhecimento -- atitudes com a finalidade de dar senti-

do ao mundo, explica’-lo, colocar em ordem, compreendê-lo.

KELMAN analisa a mudança de atitudes por três processos de 
influência social:

- por aceitação - "quando uma pessoa aceita a influência de outra 

ou de um grupo a fim de obter aceitação por parte desta outra pes-

soa ou grupo" (RODRIGUES, 1975, p.146). Depende da presença do 

agente influenciador.

- identificação - tomando o comportamento de outra pessoa como re-

ferência, assimila seu comportamento, por basear-se numa relação 

gratificante com essa pessoa. Não depende da presença ou fiscali-

zação do agente influenciador.
~  A  ^

- internalizaçao - pela aceitaçao de uma influencia porque esta e 

coerente com seu sistema de valores.

2° enfoque - consistência cognitiva.

An poniç-ien do IIKl DKH, NKWCOMD, OSGOOD o TANNKNHAIIM o KKG-

TINGKIí t.em i'1'i comum ;t uoç.in do con:;!:; lene i ;i cognitiva. "Kxinle uma 

força um diroçao a congruência, a harmonia, a consistência entre 

as nossas atitudes e entre os componentes integrantes das atitu-

des" (RODRIGUES, 1975, p.419). É, assim, mais fácil a formação, a 
organização de atitudes de forma a integrar num todo coerente e 

consistente internamente. 0 desenvolvimento de atitudes incongruen-

tes causa tensão e vontade de mudar.
f ~

ROSENBERG afirma que ha uma ligaçao entre as crenças e o

afeto dirigido ao objeto (componentes cognitivo e afetivo) que

forma atitudes estáveis e duradouras, acontecendo o oposto, se não

houver coerencia entre eles.

3- enfoque - baseado na teoria do reforço.

Para HOVLAND, JANIS e KELLEY, "...a base das atitudes esta" 

no reforço ou na punição que se seguem à emissão de um comporta-

mento" (RODRIGUES, 1975, p.423).

DOOB coloca que "...existe um estímulo que conduz a uma

resposta implícita (atitude) e termina com um comportamento explí-
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cito" (RODRIGUES, 1975, p.423). Era uma linha behaviorista, consi- 
dera a atitucje uma variavel interveniente colocada entre um estí-

mulo e o comportamento subseqüente»

Muitos dos fatores determinantes na formação de atitudes 

podem ser igualmente determinantes na mudança de atitudes. E o ca-

so da participação no grupo: modificando sua participação e iden-

tificação no grupo, pode haver mudança nas atitudes do indivíduo. 
Influem, também, mudanças na situação econômica, política, etc. A 
imposição de comportamentos por coação ou legislação pode determi-

nar mudanças de atitude. G aumento de contato com o objeto e as 
próprias mudanças deste objeto, novos fatos e informações acerca 
do objeto são fatores de mudança de atitudes.

c) Imagem ou campo de representação - não e facil precisar
�

o conceito de imagem, uma vez que o termo e empregado em varias

ãreas do conhecimento. São muitas as definições:
/  ~

Imagem e "...uma representação do objeto ou, simplesmente,

de .UJ1 objeto" (FERRAZ, 1969, p.238 - grifos do autor).

"Reproducção das qualidades sensórias que permanecem e po-

dem ser rememoradas pela mente do que foi percebido pelos senti-
t ** l

dos, quando se da a ausência da estimulação sensória. Do lat.imago 

imaginis, da raiz in, dentro, que nos mostra a origem etimolo^ica 

desse tèrmo, que indica sempre a presença de algo que se deu em 

nossos sentidos, ou por êles foram captados" (SANTOS, 1963, p .771 — 

sic) .

Na definição de ROBERT, a imagem e"" "reprodução exacta ou 

representação analógica de um ser ou de uma coisa" (apud LAZAR, s. 

d., p . 128 - sic).

Para GARCIA (1973), a imagem e o reaparecimento na cons-

ciência do que ocorreu pela sensação (GARCIA, 1973, p.101). FERRAZ 
(1969) menciona a sensação projetada na consciência em forma de 
imagem que pode ser reeditada na ausência da estimulação sensorial

que a produziu. Considera ainda que se pode denominar de imagem "a

/ ' 'percepção sensível de um objeto presente, que e o proprio objeto",
i ~ ^

"a imagem evocada" de um objeto que ja na.o esta na nossa frente,

mas que revemos mentalmente e "a imagem inédita" de algo que não 
conhecemos, representamos, construímos uma imagem (FERRAZ, 1969,
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Outros autores apresentam posições correlatas. ZARAGUETA 
(1955) considera como imagem:

- um objeto sensorial parecido com o original, so que artificial;

- a representação de um objeto sentido, em ausência dele;

~ uma "representação concreta, sensorial ou conseguinte a ,'ela",

conservando sua condição sensorial (imagem consecutiva);
/ �

- a "imagem generica", próxima ao conceito, não chega à abstração 

característica do conceito, mas tem uma relativa indeterminação.

0 DICIONÁRIO DE PSICOLOGIA PRATICA (1972) considera imagem
/ í , 

da memória aquela que se da quando o objeto-estimulo, que estava
' ~ f /

presente, ja nao esta. E a imagem criada, que se da quando o obje- 
to-estímulo nunca existiu. A mesma obra define imagens eideticas 
como "...uma especie de imagens muito minuciosas, com base na me-

mória, e que podem ser provocadas mostrando-se uma figura ao indi-

víduo, que depois a reproduz, narrando o que 'continua' vendo e

percebendo („..). Constituem de certo modo processos subjetivos
/

conscientes, quase sempre de natureza visual" (DICIONÁRIO de psi-

cologia pratica, 1972, p.300).

A concepção de BERGSON sobre imagem e de "certa existencia
t

que e mais que aquilo que o idealista chama uma representação, po- 
* /

rem, e menos que aquilo que o realista chama uma coisa - uma exis-

tência situada a meio caminho entre a 'coisa' e a 'representação'" 

(apud MORA, 1971 , p.912).
/

SARTRE opoe-se a ideia de "imagera-coisa" que reproduz no 

cerebro a coisa externa. Para ele a imagem nao e "nem uma ilustra-

ção, nem um suporte do pensamento; o contraste entre a riqueza

transbordante da realidade e a pobreza essencial das imagens não 

significa, com efeito, que haja entre elas urna completa heteroge-

neidade" (apud MORA, 1971, p.913).

PIAGET (1988) refere-se à imagem quando trata dos aspectos 

operativos e figurativos do conhecimento. Ao estudar o desenvolvi-

mento natural da inteligência, denominou-o de "operativo", porque 

se caracter i /.a por cons t i tuj.çuo progressiva de sistemas de trans-

formações . "...cada t raris formaçao parte de um o r. ta du para outro, o 

(...) cada estado constitui o produto ou o ponto de partida de

p.239).
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transformações" (PIAGET, 1988, p S 2 ) .  Aos instrumentos de conheci-

mento que stuarn sobre os estados ou traduzem transformações deno-

mina de !'figurativos". São eles: a percepção, a imitação e o que 
ele chama de imitação interiorizada ou imagem mental.

Em seus estudos constatou que a imagem mental das crianças 
nos níveis pre-operatoVios "permanece (...) estática e reprodutora 
em virtude de nao poder antecipar os movimentos ou o resultado das 

transformações" (PIAGET, 1988, p.A3).

Na fase das operações concretas (7-8 anos) a imagem se

torna antecipadora e mais movei, adquire vida prõpria e ocorre an-

tes da irnitaçao. 0 sujeito realiza uma imitação, mas parece não 

perceber que o faz, e como uma extensão de suas imagens interiores.

Para PIAGET, a imagem não deriva da percepção pura, mas da
/  ̂

atividade perceptiva. Esta e uma atividade acima das percepções e

movimentos e abaixo do pensamento reflexivo, uma atividade inter-

mediaria, responsável pelo prolongamento da inteligência sensorio- 

motora.

Diante de um quadro visual, o que ocorre para reconstituir

sua imagem mental?

Decompõe-se, compara-se e transforma-se mediante uma 
atividade cujas raízes se prendem, simplesmente, à 
regulaçao e à comparaçao perceptivas, mas que se in-
tegram, por outra parte, num jogo de conceitos que 
permite atribuir significações aos elementos e às re-
flexões assim analisadas (PIAGET, 1975, p.100):

Portanto, a imagem não resulta da percepção, pura e sim-
J

plesmente; relaciona-se a conceitos ja existentes, atribuindo

significados aos elementos, aos objetos.

PIAGET ( 1975) considera a imagem como uma f,especie de es-

quema ou de copia resumida do objeto percebido, e nao continuação
/ '

de sua vivacidade sensória” (p.101), que e geraaa pela atividade

perceptiva o

"A evolução das imagens mentais nao obedece, portanto, a

lei s autonomas mas supõe a i n tervençao de contribuieoes oxtcri ores

a cias, e que são de natureza operativa” ( PIAGET , 1 9 B 8 , p . 44 ) . Tan-
�

to a estrutura como a conservação das imagens esta ligada ao es-

quema das ações e operações que se realizaram. Deduz-se, assim,
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que a imagem de um mesmo objeto pode diferir de um sujeito : - para 

outro, uma. vez que sua ação e operação sobre o objeto tenham sido 
di ferenciadas.

Podemos supor que essas imagens são espécies de "sen-
sações mentais", de impressões que os objetos e as 
pessoas deixam em nosso cerebro. Ao mesmo tempo, elas 
mantem vivos os traços do passado, ocupam os < espaços 
de nossa memória para protegê-los contra a barafunda 
da mudança e reforçam o sentimento de continuidade do 
meio ambiente e da experiências individuais e coleti-
vas (M0SC0VICI, 1978, p.47).

Podemos evocar essas imagens a qualquer momento, revendo 
experiências e situações ja vividas. M0SC0VICI (1978) rejeita a 
idéia de imagem como "reprodução passiva de um dado imediato",con-

sidera que elas realizam "...uma filtragem e resultam de uma fil-

tragem de informações possuídas ou recebidas pelo sujeito a res- 

peito do prazer que ele busca ou da coerencia que lhe e necessá-

ria" (M0SC0VICI, 1978, p.47-8). As imagens funcionam como uma "te-

la seletiva" em relação ao que vem do interior e, principalmente, 

do exterior. Não são a reprodução do objeto percebido. A percepção 

e influenciada pelas informações a que teve acesso e pela forma 

como foram oferecidas, bem como pela finalidade a que servem.

A natureza e o funcionamento das imagens são determinados 

por varios fatores. De inicio, a imagem e relativamente explicita, 

geral e imprecisa, aos poucos se particularizando, individualizan-

do, personalizando e ganhando consistência e precisão.

Através da formaçao das imagens e possível exprimir uma 
opinião sobre o objeto. 0 comportamento do objeto, seu aspecto, a 
sua maneira de se apresentar, de ser, têm grande importância na 
formaçao das imagens. Aquele que constroi essas imagens o faz a 
partir de sua maneira de ser e conhecer, de sentir, de suas con-

cepções, esquemas mentais e afetivos, valores e interesses, a par-

tir de sua.s expectativas.

As imagens são ainda condicionadas pelas opiniões e juízos 
de outras pessoas que fazem parte do convívio social ou do mesmo 

grupo a que o sujeito pertence.

"Existe um campo de representação, uma imagem, onde houver 
uma unidade hierarquizada de elementos". A expressão "campo de re-
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presentação", para MOSCOVICI, leva "a ideia de imagem, de modelo 

social, ao conteúdo concreto e limitado das proposições atinentes 

a um aspecto preciso do objeto da representação” (MOSCOVICI, 1978, 

p.69)* Nesse caso, a imagem refere-se a um aspecto específico do 

objeto da representação, ao conteúdo concreto que e expresso nas 
opiniões que englobam o conjunto representado.

Para MOSCOVICI (1978), uma dimensão da representação pode 
ser mais estruturada e as outras, mais difusas.

A atitude e a mais freqüente das tris dimensões e, segundo 
o autor, uma pessoa se informa e representa um objeto, depois de 

ter uma posição (atitude) em relação a ele.

Através da analise dessas tres dimensões e possível iden-

tificar a representação social de determinado objeto, seu conteúdo

e sentido.

Na concepção de MOSCOVICI (1978) a representação social e

uma forma de conhecimento social, uma maneira de pensar e inter-
�

pretar a realidade do dia-a-dia. E...

um sistema de valores, de noçoes e de praticas que 
possui uma dupla vocaçãos de início instaurar uma 
ordem que proporcione aos indivíduos a possibilidade 
se orientarem no ambiente social, material, e de do-
mina- lo. Depois, assegurar a comunicação entre os 
membros de uma comunidade, propondo-lhes um codigo 
para nomear e classificar de maneira unívoca as par-
tes de seu mundo, de sua historia individual ou co-
letiva (apud GRISEZ, 1978, p.44().

Na perspectiva do autor, a representação social logra dar 
sentido aos acontecimentos e atos cotidianos e tem papel fundamen-

tal na construção social de nossa realidade.



CAPITULO IV 
ANALISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

4.1 Analise das três dimensões da representação social no grupo 
de acadêmicos

4.1.1 In formação

Vivemos em sociedade, formamos e emitimos opiniões sobre 
acontecimentos, problemas e organizações sociais, enfim, sobre tu- 

do o que acontece e nos rodeia. E, na verdade, uma tomada de posi- 

çao em relaçao a algo que nao nos e indiferente. Através da opi-

nião reagimos a um dado objeto e emitimos verbalmente essa reação 

e isso tem uma relação direta com o nosso comportamento. A opinião
/ I

tem um cara ter verbal e simbolico, envolve nossas crenças e julga-

mentos de valor sobre os diversos assuntos.
 ̂ &

As opiniões tendem a ser homogeneas nos grupos sociologi-

cos com diferenças definidas entre grupos diversos.

Este trabalho estuda dois universos de opinião: o grupo de 

acadêmicos e o grupo de professores, que serio analisados segundo 

as três dimensões da representação: informação, atitude e campo de 
representação ou imagem, em relação 'Universidade Estadual de Pon-

ta Grossa (UEPG).

A informação refere-se ao modo como os grupos organizam 
seus conhecimentos sobre um objeto social, no nosso caso, a UEPG.

A informaçao que possuem e coerente? Qual o nível de co-

nhecimento acerca da Universidade? Sentem necessidade de maiores 
informações? Tem acesso à informação?
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Elaboramos um questionário que possibilitasse inferir o

nível de informação dos acadêmicos sobre a universidade, no seu

curso ou fora dele.

Verificou-se que quase 50% dos acadêmicos obtiveram infor-

mações osbre a UEPG em algum momento do seu curso e que o nível de 
tais conhecimentos e reconhecido por eles pro^prios como insufi-

ciente tanto em quantidade como em qualidade. Para reforçar esse 

dado, o percentual mais significativo da amostra concentra-se en-

tre o 42 e 62 períodos, isto e, os que têm maior vivência univer-

sitaVia (ver quadro 11).

Quadro 11 (1)
Nesse sentido, a grande maioria reconhece a importância 

de saber mais sobre o que e, como funciona e quais os objetivos da 

universidade.

0 acadêmico têm .consciência de que, ao pertencer a uma

instituição 9 e importante conhece-la* saber como funciona e ter

claro para si o contexto em que passarão parte significativa se
/

seu tempo (em media 4 a 5 anos).
(2)

Afirmam, ainda que tal conhecimento os auxiliara a obter 
um melhor aproveitamento e participação nas atividades da insti-

(1) 91,85%

(2 ) 28,9%



tuição o

Outros lamentam a falta e insuficiência das informações: 

"Temos conhecimento muito restrito sobre universidade". "Temos poucas 
oportunidades de conhecê-la melhor". "So'’ e' dada uma visão limitada e autorita-

f
ria". "Discutir universidade deveria ser um habito de todas as instituições„pa-

ra permitir a avaliação do seu papel social".

~ (3)
Uma fraçao do corpo discente ainda nao tem outra forma 

de acesso às informações sobre universidade a não ser através do 
"diz-se", das "conversas de corredor" com professores e colegas. 
Assim, a "integração com a instituição", citada pelos acadêmicos,

t '
torna-se difícil. Ha apenas uma visao compartimentada, voltada es-

pecificamente para o curso em si, sem umã visão mais geral e com-

pleta .

Outros acreditam que o conhecimento da universidade lhes

possibilitaria uma maior participação, habilitando-os a fazer crí-
~ (4)

ticas e tentar mudar, melhorar a instituição :

"Procurar melhorar ar ihstituiçãoí’ . < "Podei?' pressionara quando ela não

cumpre seu papel". "Com conhecimento haveria mais visão crítica". "Para melhor

atuar dentro dela, criticar, sugerir e avaliar".

Muitos acadêmicos^^desejam conhecer mais profundamente a
/

universidade, sua estrutura, aspecto burocrático, regimentos, fun-

ções e objetivos:

”Por exemplo3 eu nao sei o que e extensão”. ??Nao sabemos as vantagens 
que a universidade oferece". "Poderia saber lidar com a burocracia". "Conhecer

seus objetivos e finalidades". "Manter-me informado".
(6)

Outros 'se referem a aspectos isolados e nao correlacio-

nados aos anteriores, recaindo principalmente em críticas à Uni-

versidade :

"Saber se ela (universidade) difere de um ’colegiao’". "Nao e nada do 

que se imagina". "Os alunos permanecem no mesmo ritmo do 22 grau". "Descobrir 
por que ela não ensina e nem prepara para o mercado de trabalho". "Por que mui-

(3) 18,6%

(4) 6,31 %

(5) 13,297»

(6) 32,97

7M



75

tos acadêmicos estão alienados". "Ate agora não vi universidade nenhuma e nem 
para que serve".

Essa fração do corpo dicente não tem claro para si que pa-

pel a universidade tem a cumprir, a que se destina e em que difere 
dos demais níveis de ensino.

0 grafico abaixo apresenta as

JUSTIFICATIVAS PARA CONHECER A UNIVERSIDADE

LEGENDA

111 pela critica

K W

porque pertencem à 
instituição, para 
aproveita-la mèlhor

pela integração com 
a instituição

para entender sua 
estrutura organi-
zacional

para tentar mudar, 
melhorar a institui-
ção

Quadro 12

Como vimos no capitulo III, o 'processo de comunicação re-

fere-se ao "tornar comum" a informação. Esse processo, ao menos no 

que diz respeito aos conhecimentos sobre universidade, não atingiu 

uma faixa significativa dos acadêmicos, ja que 51»85% afirmam não 

ter tido informação sobre a instituição em nenhum momento do seu 

curso.

Verificamos, também, que a organização dos conhecimentos -

de que fala MOSCOVICI - por parte dos acadêmicos, no que se refere

a UEPG, deixa ainda a desejar.

Aqueles que não consideram importante conhecer mais sobre

( 7)a instituição universitária afirmam ja saber o sufuciente e es-

tão mais interessados no curso especifico que freqüentam. Acres-

centam que, sendo a instituição "fechada" e "protecionista* nao

(7) 7, 9%
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vale a pena obter maiores informações sobre ela. Mostram-se des-

crentes e desinteressados, alem de se considerarem incapazes de 
alterar o quadro da universidade.

Reafirmamos neste ponto a importância da informação no 

processo de mudança de atitudes. Maiores e melhores conhecimentos

sobre a instituição poderiam levar o corpo discente a uma atitude
/

mais favoravel em relação a ela, conhecendo seus objetivos e seus 
esforços para atingí-los plenamente.

Ainda com o objetivo de captar o nível de informação dos 

acadêmicos, questionamos sobre o acesso à universidade, visando 

saber se têm conhecimento dos fatores que impedem que muitos jo-

vens ingressem na universidade.

Foram citados mais de 52 fatores, os quais foram reunidos 
de acordo com sua semelhança. Apresentamos os 6 mais citados. 

DIFICULDADES DE ACESSO À UNIVERSIDADE

No fator educacional incluem-se a baixa qualidade das es-

colas de 12 e 22 graus, especialmente as públicas; a total deca-

dência do ensino público e do sistema educacional como um todo, 

falho e desorganizado; as críticas ao 22 grau que não prepara o 

aluno para enfrentar o concurso vestibular.

Incluem-se, no fator soc-i o-economico, as condiçoes finan-

ceiras, pobreza, necessidade de trabalhar e conseqüente falta de 

tempo para estudar e para freqüentar a universidade, necessidade 

de sustentar a família e impossibilidade de conciliar universida-

de e trabalho.

Os fatores socio-economicos e educacionais correspondem a
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65,69% dos fatores mais citados. Os demais fatores apresentam um 
percentual bem inferior»

Interessante notar que, mesmo em face da concorrência nos 
vestibulares, o fator pessoal (interesse, opção por não ingressar 
na universidade) e o fator intelectual (falta de capacidade, de 

preparo e mérito individual) correspondem a apenas 10,76% das ci-

tações dos acadêmicos. Apenas no Setor de Ciências Biológicas e da 

Saúde este percentual eleva-se um p o u c o ^  talvez pelo fato de 

pertencer a este setor o curso de Odontologia, que e o mais procu-

rado na instituição.

No fator institucional englobamos respostas citando o nú-

mero de vagas, a concorrência, o crescente número de candidatos. 
Este fator não é considerado o mais importante.

Em relação ao fator político reunimos respostas que abor-

dam a "falta de interesse dos políticos" pela educação, a "politi-

cagem", a "falta de investimentos na educação por parte do gover-

no" .

Por fim, a rçferência ao sistema de acesso, a "injustiça 

do vestibular", que "nao e confiável", e "injusto e ineficaz".Tan-

to o fator institucional como o político e o sistema de acesso não 

mereceram destaque.
a  /

Pode-se concluir que a maioria dos acadêmicos esta cons-

ciente de que ha'’ uma pre-seleção, anterior ao proprio vestibular e

que determina o acesso (ou não) ao ensino superior, a escolha do
<?

curso a freqüentar e o proprio desempenho dentro do curso.

Tem os acadêmicos consciência de que a escola de 12 e 22 
graus que cursaram, a possibilidade de adiar a entrada no mercado 
de trabalho e um nível social melhor são fatores que, mesmo antes

do vestibular, ja facilitam o acesso. Sem essas condiçoes a maio-
/ / 

ria e impedida de freqüentar uma universidade, mesmo publica e

gratuita.
/

Uma pequena parcela acredita no merito pessoal como fator 
preponderante. Não é citado de forma expressiva o sistema de aces- 

so, pois este se tornara mais justo a medida que a escola publica

(8 ) 16,28%
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se tornar mais eficiente, ou seja, e" uma decorrência da melhoria

do ensino público de 12 e 22 graus.

Devido à importância que se da à pesquisa como caracterís-

tica da universidade, questionamos o acadêmico se conhecia alguma

pesquisa realizada ou em curso por seus professores. Afirmaram ter 

esse conhecimento 51,36% dos acadêmicos.

Nesse sentido, procedeu-se a um levantamento das pesquisas 
por setor e por departamento, iniciadas ou em curso no ano de 1990. 
  PESQUISAS REALIZADAS EM 1990

SETOR I - Exatas SETOR II - Biológicas| SETOR III -Humanas

Agronomia 20 pesq. [Odontologia 3 pesq. |Serv.Social 3 pesq.

Informática 1 .pes.Çf*.. Biologia 1 pesq. Met.Tec.Ens.2 pesq.

Engenharia 1 pesq.
p |

Farmacia 1 pesq. Economia 2 pesq.

Química 1 pesq. Educação 1 pesq.

Geociências 1 pesq. J__.......  [História 1 pesq.

TOTAL 24 pesq. jTOTAL 5 pesq.[TOTAL 9 pesq.

Fonte: Pro'~reitoria de I 

Quadro 14

Concluímos que c 

dessas pesquisas, tendo 

se em 1989. Tal desconhc 

processo de comunicação

__ __________ ___DATA

SETOR I 

iniciadas - 1989 9

^esquisa e Pos-graduaçãc

;>s acadêmicos poderiam t 

em vista que a maior ps 

jcimento denota algum tj 

no .interior da universi 

DAS PESQUISAS REALIZADA

SETOR II ______

iniciadas - 1989 3

).

;er conhecimento 

irte delas iniciou- 

.po de problema no 

idade.

S

SETOR III 

iniciadas - 1989 2

inic.12 sem.1990 7 
inic.22 sem.1990 8

inic.12 sem.1990 1 
inic.22 sem.1990 1

inic.12 sem.1990 2 
inic.22 sem.1990 5

TOTAL 24 
Fonte: Pro-reitoria de 1 
Quadro 15

Não constatamos

TOTAL 5 [TOTAL 9 
Pesquisa e Pos-graduação.

uma relação entre o número de pesquisas

realizadas e a informação do acadêmico sobre elas. No Setor I onde
/  § rs

ha maior numero de pesquisas em andamento, a informaçao dos acade- 
 ̂ /

micos nao e expressivamente maior que nos demais setores.

4.1.2 Atitude

Ainda em relação à pesquisa, procurou-se captar a atitude
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do acadêmico frente a sua inexpressiva participação na realização 
de pesquisa. Foi proposta a questãos "0 estudante em geral não 
pesquisa. Por quê?"

Os dois principais fatores citados foram a falta de in-
(9)  ̂ (10)

centivo e o desconhecimento de como realiza-la „ E, ainda,

a falta de informação interferindo na atitude do acadêmico frente

a uma das funções da universidade.
~  í

Mesmo considerando que nao ha incentivo para a pesquisa, 

percebe-se que os estudantes têm uma atitude favoravel, ja que 
42,3% a consideram enriquecedora e 39,16%, de alto valor forma-

tivo .

Identificamos aqui os três componentes da atitude: o afe-

tivo, representado pela ausência de incentivo para que o acadêmi-

co participe do pesquisas; o cognitivo, quando o acadêmico expõe
/

seu desconhecimento de como realiza-la; o de comportamento ou de 
tendencia para a açao, ao considera-la uma atividade enriquecedo-

ra, pela qual pode melhorar sua atuação.

Pode-se dizer que a atitude dos acadêmicos frente à pes- 
� �

quisa e favoravel e positiva, o que indica a possibilidade de

maior envolvimento nessa atividade. Quando se afirma que uma das
/

funções da universidade e a pesquisa, nao se a restringe aos pro-

fessores. Os acadêmicos podem e devem ser envolvidos em projetos

de pesquisa juntamente com seus professores. Nao ha melhor manei-
/

ra de aprender a fazer pesquisa que através de sua realizaçao, 

pesquisando.

Em relação ao ensino, este foi considerado born por 44,'94% 
dos acadêmicos e regular por 50,86%. So* verificamos diferença

significativa no Setor I, de Ciências Exatas e Naturais, onde e
/ ~ - (11) 

mais nítida a insatisfaçao quanto a qualidade de ensino.

(9) 47,3%

(10) 22,46%

(11) regular 61,68% 

e bom 36,45%
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As razoes dos.que consideram o ensino bom e dos que o

consideram regular em muito se parecem»

A boa qualidade do ensino tem como razões principais os 

professores, que são considerados serios, interessados em transmi-

tir corretamente o conteúdo de sua disciplina, exigentes, capaci-

tados, preparados para atuar no ensino universitário, doando-se ao 
trabalho, procurando suprir as necessidades dos alunos. São pro-

fessores com espírito inovador, diversificando seus métodos e pro-

curando passar os conteúdos de forma clara.

Afirmam também que o conteúdo de ensino, quando bem traba-

lhado, produz bons resultados. 0 currículo e bom, as aulas prati-

cas e esta'g:i.os facilitam o aprendizado, jar existem cursos e sema-

nas de atualização a nível discente e o ensino exige bastante do 

aluno. Comparado com outras universidades, os acadêmicos conside-

ram o ensino da UEPG bom pelo sucesso profissional de seus ex-

alunos .

Além desses fatores, consideram positivo o aumento da

oferta de cursos de pos-graduação, com o objetivo de renovação,in-

corporação de novos professores e novas informações.

Alguns consideram o ensino na UEPG bom, mas nao otimo por-

que ainda existem professores desatualizados, desinteressados,

alienados, tradicionais e sem aptidão para o ensino, que exploram 

o conteúdo e nao incentivam o aluno. Seria necessário mais empenho 

e ajuda para pesquisas, participação de professores e alunos e

maior integração com outras universidades. Existem ainda, segundo 

os acadêmicos, as ''panelinhas" (apadrinhamento) nos concursos de 

admissão, permitindo o ingresso de professores desqualificados e 

mal preparados.

Critica-se ainda a falta de pesquisas, materiais, equipa-

mentos, espaço físico, de acervo mais atualizado na biblioteca, 
dificultando o acesso a leituras complementares. Alguns acreditam 
que ha' muita teoria e pouca prática e algumas aVeas apresentam de- 

fasagem em relação aos avanços verificados no mundo científico.

Ha' os que enfatizam a responsabilidade do aluno na condu-

ção de seu curso: "quem faz, o curso é o acadêmico e nao os profes-

sores". Outros enfatizam a responsabilidade do professor; "depen-



81

dem do professor e do colegiado". A universidade podera" melhorar

muito na medida em que aqueles que dela participam saibam leva-la
/

a serio *

Muitos dos fatores que levam os acadêmicos a considerarem 

o ensino da IJEPG regular referem-se ao professor, a seu desinte-

resse pela aprendizagem dos alunos, falta de atualização e quali-

ficação (mestrado e doutorado), falta de oportunidades para essa 

qualificação, professores sem dedicação exclusiva à instituição.

Consideram-se tratados como se estivessem no 22 grau.Afir-

mam que o acadêmico não tem oportunidade de maior participação, os
,,, / 

professores nao dao abertura e, alem disso, faltam muito.

Referem-se,ainda, à falta de equipamentos, espaço físico

para aulas práticas, oportunidades para estágios, existência de

poucos projetos de extensão e de pesquisa.

Criticou-se também a administração da UEPG, considerando-a

com uma visão voltada para o passado, presa a padrões tradicionais.

Apesar de tantas críticas, o acadêmico tem consciência de
ff

que colabora para esse quadro, pois boa parte do corpo discente e 

desinteressado, não participa e atrapalha a aprendizagem dos de-

mais.

Como sugestão para melhorar a qualidade do ensino da UEPG
f / ,

e necessaria uma melhoria dos currículos, incentivo a pesquisa e 
extensão, proporcionar material adequado e dar mais liberdade a 

docentes e discentes.
( 1 2 )

Ainda com reiaçao ao ensino,a .maior parte dos acadêmicos

afirma que o conteúdo é o aspecto mais enfatizado; vem depois a

- ,(13) • - / « . . ( I n -formação profissional e a visao critica . Somente na area
A ^  ~  f

de Ciências humanas e que a visao critica recebeu maior destaque, 
talvez pela própria natureza do setor, que favorece a discussão de 
aspectos sociais polêmicos.

Os acadêmicos consideram as atividades de extensão pouco

i < d 5 )  . . .. (16)divulgadas e pouco desenvolvidas , embora sejam uma oportu-

(12) 38,57%

(13) 23,1 % 
d 4 )  19,76%

(15) 28,89%
(16) 22,03%
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nidade de integrar universidade e comunidade . Os acadêmicos

apresentam uma vaga noção sobre esta função universitária, o que é
7 (18) 

compreensível, ja' que a grande maioria jamais participou de um

projeto de extensão. Em decorrência disso consideram a extensão

pouco desenvolvida e divulgada.

A propria importância da extensão na universidade acaba

sendo desconhecida pelo estudantes "não sei o que é extensão". À

perguntas de que projeto de extensão participaram, muitos citaram

o estagio curricular, denotando sua desinformação.
/ / * *

A realidade e que pequeno numero de acadêmicos e envolvido

em projetos de extensão, o que não deixa de ser uma falha, uma vez
/  f f  ~

que e uma atividade riquíssima para a formação acadêmica.

4.1.3 Campo de representação ou imagem
~  â

A construção das imagens se da. a partir da maneira de ser 

e conhecer de cada um, de sua forma de sentir, concepções, esque-

mas mentais e afetivos, valores e interesses, ou seja, a partir 
das expectativas do sujeito.

Visando estabelecer o campo de representação ou imagem da 

universidade, solicitamos ao acadêmico que expusesse suas expecta-

tivas em relação à UEPG, numerando-as por ordem de importância(ver 
quadro 16).
Ordem de#> EXPECTATIVA EM RELAÇÃO A. UNIVERSIDADE 
importân-
cia I a

qualifique profissionalmente

(17)

2§[ capacite pára melhor atuã̂ jj 
ção na sociedade

„ „ proporcione, visa o 3 |̂ arnpia e critica da 
sociedade

4sj proporcione oportunida-
des de pesquisa

5 ã possibilite oportunidades de ascensao
social

20 40 60 80 100 120 140 160 160 180 200
Quadro 16 

(18) 79,26
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A expectativa mais importante em relaçio à universidade e que 

ela qualifique profissionalmente, habilitando para o desempenho de 

uma profissão. Apresenta-se correlata à segunda expectativa mais 

.Importante que e a capacitação para uma melhor atuação na socie-

dade.

• - ( 1 9 )
E interessante notar que boa parte dos acadêmicos , ao

classificar suas expectativas, coloca em último lugar a oportuni-

dade de ascensão social.
9 J

Podemos levantar duas hipóteses % ou o estudante ja chega a 

universidade sem a ilusão de que seja ela o principal fator para

sua ascensão social ou esta/ ciente de que a universidade esta'" tão
/

elitizada que os que nela se encontram ja ocupam uma posição so-

cial privilegiada e, por isso não possuem essa aspiração.

Historicamente, a universidade no Brasil sempre foi privi-
/

legio da elite social, que inicialmente realizava seus estudos nas 

universidades da Europa e, posteriormente, no procrio país. Muitas 

mudanças ocorreram tanto a nível social como no modelo econômico 
adotado. Devido a essas mudanças, as camadas medias passaram a vor 

no ensino superior a única oportunidade de ascensão social.

No momento vivido pelo país, embora não dc todo desprooti -

giado, o ensino superior ja nao garante ascensao social, garante
/ / 

no maximo um emprego razoavel e, mesmo assim, sujeito a enorme

concorrência.
/

Grande parte do alunado de ensino superior, hoje, e de
/ s

classe media e media-alta, estes principalmente nos cursos de

maior concorrência.
/ ~ ' 

Assim, a nosso ver, as duas hipóteses levantadas sao vali-

das. 0 aluno sabe que o simples fato de obter um diploma universi-

tário não e garantia de ascensão social. Pode ser elemento impor-

tante na melhoria de sua situaçao de vida mas, sem duvida, nao e 
suf iciente.

/ / y /
A segunda hipótese tambem e valida pois, hoje, os jovens 

das camadas mais baixas estão distantes dos bancos da universidade, 
seja pela necessidade de trabalhar, seja por não terem freqüentado

(19) 46,5$
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escolas de 12 e 22 graus de qualidade.

0 acadêmico espera tambem, em 42 lugar de importância, que 

a universidade lhe proporcione oportunidades de pesquisa. Isso nos 

parece contraditorio pois hâ por parte deles uma atitude favorável 
à pesquisa, que consideram como enriquecedora e de alto valor for-

mativo. A explicação talvez esteja no fato de que o acadêmico .não 
experiencia a pesquisa na UEPG.

Segundo a maioria dos acadêmicos, a universidade não tem

^  ' 4. (20)correspondido as suas expectativas

Qual o motivo de tal insatisfação? Qs acadêmicos conside-

ram que o ensino privilegia o conteiído em si mesmo, quando eles 

aspiram sobretudo à formação profissional.

Ainda com o objetivo de determinar a imagem ou campo de 

representação da UEPG, solicitamos aos acadêmicos que a qualifi-

cassem com três adjetivos. Selecionamos os mais citados.

QUALIFICATIVOS À UNIVERSIDADE

(20) 63,45%
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Os qualificativos são quase todos negativos, com exceção 
de boa, o terceiro dos mais citados..

A imagem mais forte que apresentam e de uma instituição 
entravada por uma excessiva burocracia. Uma instituição voltada 
para a conservação da tradição, que se opõe a reformas radicais, 
contraria ao progresso, não aberta a inovações.

Entretanto, e ao definir universidade que o acadêmico ex-

põe com mais clareza sua imagem da UEPG.

De um total de 405 acadêmicos, 359 apresentaram definições
/

que classificamos, para fins de analise, em seis categorias:

Categoria n2 1 - definições que priorizam o ensino, volta- 

do a formaçao profissional: formaçao técnica, voltada para a atua-

ção profissional no mercado de trabalho;

Categoria n? 2 - definições que priorizam a pesquisa: a

formação científica e criação de novos conhecimentos;

Categoria n? 3 - definições que priorizam a função social 

da universidade: formação para atuar na e para a sociedade (forma-

ção do cidadão), transformação da sociedade e sua melhoria;

Categoria n2 4 - definições fazendo referência às funções 

da universidade; a formação do espirito crítico (visão crítica da 

sociedade e competência para avalia-la e entende-la) e formaçao
j • / /

humanistica e técnica, teórica e pratica;

Categoria n2 5 - definições enfocando o aspecto legal ou 

formal, como a organização da universidade em cursos ou Faculda-
— i 0 /

des, continuação do 22 grau, ou nível de ensino apos o secundário.

Categoria n M  - definições pouco claras ou que não se en-

quadram nas outras categorias ou, ainda, que apresentam críticas à 

instituição.
DEFINIÇÕES DE UNIVERSIDADE POR CATEGORIAS

CATEG. EXATAS j % BIOLÓGICAS]

1 33 p c 7 8 r j ^ ~ ~ T 6 j 2 7 ,96■rfr* /-n tn>, if?.* "  tt.fi ri wn nu ma ■ n mi vm Bin nm mm,

HUMANAS TOTAL

TOTAL

Quadro 18

14,02 
120,56 

7 ,48 
6,54 
12,15 

100

8,60 I 14 6,83
27,96T 67 177,68
9,68T~ 8 [3,90

10,751 ~20 19, 76
iio.Tsr 23 TTT722

93 100 205 00
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Na categoria n2 1, era geral, a Universidade e definida co-

mo "local de formação profissional"(Geog.)♦ A maioria dessas defi-

nições expressa apenas o aspecto profissional, isoladamente, sem 
relacionã-lo a uma atuação social:

/
: : i r̂ "Escola de educar profissionais" (Agro. ) "E IMa instituição que visa

0
qualificar profissionais em diversas areas"(Proc.Dados). "Entidade que visa dar 
uma formação profissional para o acadêmico" (Proc.Dados). "Uma escèla de conhe-

cimentos superiores, profundos e profissionàlizantes" (Ceias biol.). "Um órgão 
publico que tem por objetivo formar profissionais" (Farm.). "Um colegião onde 

você aprende a enfrentar a vida através de uma profissão" (Odonto.).

Algumas das definições envolvem uma relação entre a forma-

ção profissional e a atuação na sociedade, expressando a importân-

cia da qualidade dessa formação, de forma que, ao deixar a univer-

sidade, o profissional seja competente, crítico, para atuar, par-

ticipar e enfrentar o mercado de trabalho.
e

"E o ensino superior que visa capacitar profissionalmente para atuar 

na sociedade, permitindo uma visão crítica da realidade".(Serv.Soc.). "Formação 
de profissionais qualificados, com capacidade de crítica e integrado na socie-

dade" (Matem.). "Local onde as pessoas ampliam seus conhecimentos e experiên-

cias dentro de determinado ramo, que leva à capacitação para exercer sua pro-

fissão" (Pedag. ).-, "Seria uma instituição de ensino superior que deveria prestar 
ou promover o ensino adequado para uma formação cultural elevada que capaci-

tasse as pessoas para um bom desempenho profissional" (Direito).

Os estudantes se referem à atuação na sociedade unicamente 
como campo de trabalho, apo^ formados, sem considerar a função so-

cial da universidade, "instituição que visa formar profissionais

gabaritados para atuar na sociedade" (Proc.Dados).
/ /

Para os entrevistados,o ensino e mais teorico do que pra- 
/

tico, nao e adequado, uma vez que acham excessivos os fundamentos 

teóricos.
/ !

"Local onde temos oportunidade de um conhecimento mais teorièo i '-que
/ 7 9

pratico" (Proc.Dados). "E a entidade responsável pelo ensino superior e profis-

sionalizante, bem como pela integração do indivíduo na sociedade, desenvolvendo 

suas aptidões e direcionando-o a condutas enriquecedoras" (Odonto.).

Inexpressivamente se faz referência à ascensão social:
�
o lugar onde buscam ascensao social, assim como recursos para me-



lhorarem a vida profissional, cultural e familiar" (Direito).

A categoria 1 foi a mais enfocada pelos acadêmicos dos 

três setores, (ver quadro 18), confirmando o que explicitaram em

suas expectafivas em relação à universidade
, >

A categoria n^ 2 foi pouquíssimo enfocada. "E um local de

criação e produção de ciência. Ciência essa que não fica guardada
t

mas, sim, e repassada para a sociedade" (Agro.). "Centro de estu-

dos e pesquisas para aprimoramento intelectual" (Proc.Dados). vêem 

a universidade como centro de pesquisa e de conhecimentos a serem 

posteriormente socializados: "Local onde se possa desenvolver a 

ciência e a pesquisa" (Farm.).

0 ideal de HUMBLODT - a universidade como produtora de co-

nhecimentos - influenciou universidacjes do mundo inteiro. Esse

ideal não foi alcançádo pela maioria das universidades brasilei-

ras, nas quais, salvo honrosas exceções, o numero de pesquisas e 

inexpressivo.

"A univerqidade e um centro de formaçao e descobertas cientificas e
J /

de auxilio aos problemas da sociedade. Bem diferente do que e a UEPG" (Hist.).

A universidade deve ser uma "escola de nível superior com o 

objetivo de esclarecer de forne eficaz os alunos para o correto ensino e as for-
t f  /

mas basicas de conhecimento através da pesquisa" (Geog.). "Como o proprio nome

d.i.z, ucrvia um universo de estudos, conhecimentos e avanços da ciência. 0 que
/

não acontece hoje em dia nas universidades. 0 que acontece e a simples passagem
t

de conhecimentos que ja se tem para os acadêmicos, sem procurar novos conheci-

mentos "(Farm.).

Essa categoria foi a menos enfatizada. Não formam da uni-

versidade a imagem de produtora de conhecimentos.

Na categoria n2 3 classificamos 37 definições, o que cor-

responde a um percentual de 10% da amostra. São definições que en-

fatizam a universidade como instituição que deve preparar para a

atuação na comunidade. Seus egressos deverão estar "capacitados
/

tecnicamente e prontos para colaborar o maximo para melhorar as 
condições sociais" (Eng.Civil), vêem a universidade como "uma ins-

tituição que deve satisfazer os anseios da comunidade. Pesquisan-

do, estudando e solucionando os problemas da região, desenvolvendo 
/  ̂

técnicas alternativas de melhoria no campo social, cientifico e
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ff
tecnologico" (Agro.).

A universidade "alem de ser um conjunto de faculdades, lo-

cal onde ministra-se cursos profissionalizantes, tambeún, quando de 

acordo com seu papel, auxilia a comunidade..." (Odonto.). A atua-

ção junto aos diversos segmentos sociais e a integração universi- 

dade-sociedade são vistas como fundamentais para a elevação da

cultura e para integrar o acadêmico na sociedade da qual faz parte 
e na qual vai atuar posteriormente a nível profissional. "Mas isso 
não esta^ocorrendo nessa universidade".

Os acadêmicos vêem a universidade como um "estabelecimento 
de ensino que deve integrar-se à comunidade, e com planejamento 
adequado formar profissionais aptos a atuar na sociedade, trans-

formando-a e provomendo seu desenvolvimento. Deve promover ampla
_  J

cooperação entre as areas de ensino e formar indivíduos com uma
/

visão crítica da nossa sociedade"(Hist.). "E um universo onde deve 
prevalecer o conhecimento social, as pesquisas e tudo o que possa 
ampliar os conhecimentos dos seres humanos e suas tentativas para 
melhorar o quadro social vigente" (Jornalismo).

Estão concentradas na categoria n2 4 definições que apre-

sentam a universidade segundo uma abordagem funcional: "entidade

voltada para o ensino, pesquisa e extensão" (Geog.), "que reúne em 
si três setores importantes para uma comunidade: ensino, pesquisa 
e extensão (formação de bons profissionais, busca de novas alter-

nativas, auxílio à comunidade" (Odonto.). "Instituição voltada ao 

ensino, à pesquisa e à extensão para consecução de dois objetivos 

básicos: a formação de cidadãos críticos, e a sua qualificação

técnica adequada" (Jornalismo). "Reunião, agrupamento de pessoas, 

devidamente 'qualificadas' que tem como função-base transmitir co- 

nehcimentos específicos, estimular a pesquisa e prestar serviços à 

sociedade" (Direito). "Estabelecimento para se obter uma universa-

lidade de conhecimentos" (Proc.Dados). '

E uma visão abrangente, envolvendo aspectos relativos à

formaçao humanistica e técnica, alem de fundamentos para entender

a realidade e os fatores que nela interferem. A universidade e
/ _

considerada "responsável pela formaçao do 'homem' no seu total..." 
(Matem.); "E um local onde aprendemos a desenvolver uma visão arn-
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pia e crítica sobre o mundo e não so o local onde aprendemos uma 

profissão" (Letras)o
/ /

0 ser humano e complexo e multifacetado e assim e vi  visto

pelos acadêmicos: "Universidade e um orgao de formaçao acadêmica,
/

responsável pelo desenvolvimento cultural, social, intelectual e 

profissional do indivíduo" (Educ.Fis.). "e ' um lugar onde a visão 

crítica do educando deve ser amplamente desenvolvida" (Adm.Emp.).
t

"E o local onde se en c ontr am pessoas que querem ter uma visão mais 
crítica da sociedade, e que querem transformar de alguma maneira a 
sociedade" (Pedag.).

A universidade e vista tambem como "fonte do saber", "uni-

versalidade do saber" e "fonte de conhecimentos sem limites", lo- 
cal onde o acadêmico seja o sujeito da construção de seu proprio

conhecimento, onde possa atualizar-se, fazer pesquisas, conhecer,

discutir, enfim, vivenciar inúmeras experiências. "E um lugar onde 
o acadêmico devera ter oportunidades de conhecer o seu mundo, a 

sua realidade, questionando, criticando, desenvolvnedo suas poten-

cialidades" (Pedag.).

Nesta categoria, apresentam uma imagem ampla de universi-'
t •

dade, alem do aspecto tecnico-profissional, uma instituição educa- 

cional e nao apenas de treinamento de m a o - d e - o b r a . E tambem vista 

como centro onde se reúnem os conhecimentos de diversas areas, um

centro de assimilação e difusão dos conhecimentos que o homem de»

/ t
senvolveu desde o inicio da humanidade ate os dias atuais.

0 enfoque ao aspecto legal ou formal da constituição das

universidades não foi muito expressivo. As definições nessa cate-
/

goria expressam o que e a universidade em termos de constituição 
de cursos e continuação do 22 grau: "Instituição de ensino supe-

f

rior com numero igual ou superior a seis cursos” (Proco Dados). ”E 
uma escola de 2^ grau um pouco melhorada” (Geog.). ”Escola que

oferece um curso superior de 3° grau” (Matem,)» "Conjunto de pes- 
soas que se reunem para buscar conhecimentos profissionais, discu-

tem e participam da sociedade que as rodeia.formada por corpo do- 

cente, discente, funcionários e a população, que juntos a cons-

tróem" (Odonto.).

A imagem da universidade aparece apenas em sua estrutura-
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ção» sem referências às suas funções e relações: parte do sistema 

educacional brasileiro, uri) "colegião", "união de faculdades", "es-

cola grande", semelhante ao 22 grau.

Na categoria n2 6 a universidade aparece como "sonho" ou 

"ilusão". 0 sonho do calouro que se transforma na ilusão do acadê- 

mico e na decepção do recem-formado que, ao sair, "pensa que e 

muito importante", mas encontra uma realidade bem diferente.

A imagem da universidade e negativa. "Ilusão de muitos e 

decepção de poucos" (HIst.). llusio porque o acadêmico ingressa
com a ideia de que da universidade saira" realizado profissional»

/
mente e na verdade, sai despreparado dessa "fabrica de canundos"

(Jornalismo).
/ / j

A universidade e também uma instituição de difícil acesso: 

"lugar em que se paga alto para entrar, decepciona-se ao chegar e 
luta-se para sair" (Adm.Emp.). "E uma escola onde para aprender 
alguma coisa que você deseja,tem que aprender uma porção de coisas 
que você detesta" (Serv.Soc.).

/
Para alguns a universidade ainda e "uma incógnita", "um 

lugar onde o aluno sõ pode escutar, acatar, obedecer, não tendo 

liberdade nenhuma de expressão" (Eng.Civil). "Escola que pensa que 

forma profissionais, com professores que se acham competentes" 

(Educ.Fis.).

Ironicamente alguem a definiu como um "local onde acadêmi-

cos se reúnem para jogar truco e beber cerveja" (Adm.Emp.), frus- 

trados e sem interesse pelo ensino. 0 que eles desejam e ser ouvi- 
dos e que a universidade seja menos burocrática e enseje maior re- 

presentatividade discente.

4.2 Analise das três dimensões da representação social no grupo 

de professores

4.2.1 Informação

Como era de se esperar, o nível de conhecimento dos pro-

fessores em relação à universidade e bem melhor. A maioria deles
t

fez referencias origem histórica desta instituição no Brasil e em 
Ponta Grossa, em forma de estabelecimentos isolados, e as conse- 
qüentes dificuldades de integraçao entre as diversas areas.
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Demonstram também oonhacer a legislação ©m vigor (Lei 5540/ 

68), o contexto político e social ©m que a universidade foi criada 

e a comunidade ponta-grossense, a qual consideram bastante conser-

vadora, o que acaba por refletir-se no interior da universidade.

4.2.2 Atitude

0 ensino e considerado indissociável da pesquisa. "Duvido

de uma qualidade de ensino que não esteja respaldada pela pesquisa

e conseqüentemente pela extensão". 0 ensino tem sido convencional
6

e extremamente técnico, quando deveria estar mais voltado para a

realidade social e embasado na pesquisa. "Se o professor não pes-

quisa, nao pqde ser professor". A pesquisa e considerada atividade

importante para o bom nível do ensino e seus resultados deveriam 
/

chegar mais rapido à comunidade.

Porem, na pratica, nao tem havido inter-relaçao do ensino 

com a pesquisa e a extensão. Isso porque a pesquisa ainda e inci-

piente e sem tradição na UEPG e seus resultados são pouco divulga-
fi

dos. Atualmente, ha um esforço nesse sentido, tendendo a impliar- 
se .

A maioria dos professores considera que a pesquisa deve

voltar-se para o desenvolvimento da região. Seus resultados ate
/ „

agora sao, na maioria, inaplicáveis e nao possibilitam interferir 
positivamente na realidade. Não ha incentivo nem orientação da

pesquisa dc acordo com as necessidades da região.

A extensão c, de modo geral, encarada negativamente, tendo
~  / 

se limitado à prestação de serviços, ao assistencialismo. E ainda

inexpressiva na UEPG, esta em desenvolvimento, tendo melhorado mui-
/ /

to nos últimos anos. 0 que a dificulta e a burocracia, a falta de
/

verbas e ate mesmo o desconhecimento do que ela seja.

Para a maioria dos entrevistados, a extensão e uma retroa-
.w ^  ««

limentaçao, devendo basear-se no diagnostico da regi no, para que 

o professor possa testar seus conhecimentos frente à realidade,
t fi

confrontando o teorico e o pratico.

A participação do aluno nesse processo e fundamental e e

preciso amplia-la nos projetos de extensão, visando atingir toda a 
comunidade e região.

Apesar da atitude de insatisfação com a situação atual da
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UEPG, nota-se o anseio por uma universidade melhor e a vontade de 
colaborar para isso«

4.2.3 Campo de representação ou imagem

Visando determinar o campo de representação ou imagem da. 

universidade, solicitou-se aos professores que expusessem sua vi-

são em relação ao corpo docente, discente e administrativo.

0 corpo docente q encarado negativamente: muito conserva-

dor ,restringindo a inovações, não admitindo críticas. E retrogrado, 

acomodado, antiquado, atrasado, acrítico, corporativista por um 
lado, desunido por outro, alienado, pouco participativo, de menta-

lidade elitista e sem formação social.

Poucos professores admitem que o corpo docente procure se 

atualizar, que esta melhorando, tornando-se mais crítico, qualifi-

cado e independente.

Ha a conscientização da necessidade de maior qualificaçao 

do corpo docente a curto prazo, muitos professores interessados em 

seu crescimento pessoal e melhor desempenho didático. Porem, como 

em toda instituição, existem aqueles que têm a universidade apenas 

como um "emprego" e não vêem nela um ideal maior.

Em relação ao corpo discente ha um equilíbrio entre as po-

sições positivas e negativas. Uma parte dos professores considera 
que o acadêmico, individualmente e via Centrop Acadêmicos, tem

procurado participar mais dos rumos da universidade, tem questio-
' t

nado a qualidade de ensino, exige mais. E atualmente mais critico, 
atuante e interessado.

E bem verdade que o corpo discente e reflexo da sociedade
i

ponta-groasenso, que e conservadora. Sofre influencia das forças 
sociais e políticas, porem, "ha um potencial de transformaçao maior 
no meio dos estudantes que nos professores".

A outra parte dos professores considera que o acadêmico 
ingressa despreparado e imaturo na universidade, não tem uma posi- 
çao critica. A maioria e passiva, os movimentos estudantis sao in-

constantes e variados. Os acadêmicos são desorganizados e partici-

pam pouco da universidade, não exercem plenamente a cidadania, lu-
tando por seus espaços. Na verdade, são considerados subprodutos

de um corpo docente não crítico.
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Em termos de administração da UEPG, a maioria dos entre-

vistados a encara negativamente. Tradicionalmente tem sido cen-

tralizada demais, houve poucas mudanças na sua estrutura e, em ge-

ral, tem faltado aos nossos administradores "uma visão de totali-, 
dade". A estrutura e muito burocrática, porque tradicionalmente os 
reitores da UEPG apresentam um "perfil burocrático", mais preocu- 
pados com os aspectos burocratico-administrativos que com os valo-

res democráticos o

A administração deveria ser o "ponto aglutinador de novas

ideias", tendo uma visão globalizante, levando a repensar o ensi-
/

no, a pesquisa, a extensão, a própria funçao da universidade. De-

veria, ainda, promover debates sobre assuntos realmente importan-

tes para a universidade, a qual "tem que ser gerida com muita dis-

cussão e liberdade". Embora existam instâncias colegiadas, ha^mui-

to jogo de poder, de influências, e isso acaba determinando quem 
/

ocupara os cargos»

Dificultam muito o trabalho da administração as restrições 
�

orçamentarias, as verbas insuficientes. Apesar disso, a adminis-

tração da UEPG tem primado pela organização, tem procurado resol- 

ver todos os problemas ou contorna-los. Ha uma certa defasagem

adrni n i.ntrativa, a "UEPG cresceu e não acompanhou com sua estrutura.
9

0 ideal do universidade e, principalmente, de produtora de 

conhecimentos através da pesquisa. Este foi o aspecto mais enfoca-

do, embora estejam conscientes de que a UEPG ainda não atingiu es-
~ / e

se ideal, pois sua produção cientifica e extremamente baixa. A
f f

pesquisa servira de sustentáculo ao ensino, que se tornara mais
/  \  a  ~

rico tambem a medida que os acadêmicos envolverem mais na produção

de conhecimentos. E a pesquisa não pode ser vista isoladamente,
�

desvinculada do ensino e da extensão. E preciso proporcionar ao 
acadêmico o contato com a pesquisa para desenvolver seu senso crí-

tico, interesse e desejo de conhecer mais.

A universidade deve ser crítica, espaço para ampla discus- 
sao de ideias e proporcionar uma formaçao geral, integral. Sua

principal função não seria de formação profissional mas de "forma-

dora de seres humanos críticos, com uma visão abrangente e que de-

senvolvam a potencialidade de investigação". Deverá’' abrigar todas
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/
as opinioes, discuti-las e analisa-las.

0 terceiro enfoque vi a universidade como instituição a

serviço da comunidades "Talvez nas universidades se encontrem as

soluções para os maiores problemas do Brasil".

A universidade deve desenvolver suas atividades "com vis-

tas ao desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento tecnológico,
f é  *

cientifico, humanistico e filosofico. Deve estar voltada para re- 
solver os problemas da própria sociedade, da ampla maioria da so-

ciedade". Existem recursos materiais e humanos "pouco aproveitados 
pela maioria da população", não ha retorno satisfatório daquilo 

que a sociedade investe na universidade.

0 último enfoque refere-se à universidade como formadora 

de profissionais, o que e fundamental para o desempenho de uma

função social. 0 professor deve dedicar-se muito ao ensino para 
que o acadêmico torne-se bem qualificado tecnicamente, apto a de-

sempenhar a profissão escolhida.

Quanto ao papel social e político da universidade, a maio-

ria dos entrevistados considera que ela não os cumpre inteiramente, 

pois esta limitada à formação profissional e à prestação de ser-

viços .

Não hã integração entre comunidade e universidade. Esta 
poderia exercer o papel de "dinamizadora da região", procurando 
equacionar seus problemas e necessidades, aberta à realidade para 
transforma-la. "Kecolher aquilo que a sociedade produz, refletir 
sobre isso e devolver para a sociedade de uma forma mais evoluída, 
num nível de aprofundamento maior".

0 ato educativo e um ato político; portanto, a universida-

de tem um papel político a desempenhar, o que depende da conscien-

tização de cada um, despertando para "entender e intervir". 0 po-
*

sicionamento político começa em sala de aula, na própria discussão 
da postura profissional, tornando o acadêmico crítico em relação à 
sociedade. A universidade deve "estar inserida nos conflitos da 
sociedade, tem um papel profundamente político, às vezes de apon-

tar caminhos para a sociedade, descortinar novos rumos, trazer no-

vas ideologias, trazer a experiência universal para que se reflita 
sobre ela. 0 papel fundamental é desenvolver a consciência da ci-

dadania" .



CONCLUSÃO

A representação exprime uma relação entre o sujeito (pro-

fessores e acadêmicos) e o objeto (IJEPG).

Ja” antas de ingressar na universidade o acadêmico tem uma 

certa concepção dela, expectativas e interesses. Ingressando,acres-

centa à concepção anterior dados obtidos no cotidiano universitá-

rio e vai reconstituindo e aperfeiçoando seu conceito de univer-

sidade .

Igualmente o professor, antes como acadêmico, agora, como

docente, altera sua concepção de universidade.
/

De certa forma a universidade e aquilo que docentes e aca- 
demicos pensam que e ou deve ser. Formam da universidade uma es-

tampagem ou figura à qual corresponde um significado, um sentido.
_ i

Tal concepção da universidade, e inserida num contexto in- 
teligivel, no qual e interpretada. Ha uma permanente interaçao en-

tre os sujeitos (professores e acadêmicos) e o objeto (UEPG) e a 

todo momento modificam-se um ao outro indefinidamente.

Através da representação da universidade, modificam-se os 
comportamentos e relações entre os indivíduos e o meio ambiente. E 

um meio de interpretar e pensar a realidade diaVia, da qual se faz 

parte, no caso a UEPG, com o objetivo de fixar a posição e relação 
dos indivíduos com ela.

/ _

Procuramos captar isso através das opiniões emitidas pelos 
sujeitos: professores e acadêmicos.
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Enquadramos ossas opiniões nas três dimensões da represen-

tação yoeia.1.« íriformagao, atitude e oampo de representação ou ima-

gem.

Então, como se organiza a representação social da UEPG na 

amostra investigada?

•UNIVERSIDADE'

PROFE ACADÊMICO

Produção de conhecimentos

Desenvolvimento da ciência
e da tecnologia 

R

Formadora de profissionais

Competência para atuaçao
na sociedade/

Quadro 19

0 quadro 19 mostra o que chamamos de campo de representa^
�

çao ou imagem. A universidade e entendida diferentemente pelos 

dois segmentos analisados.

0 professor acredita que o principal papel da universidade 

e o que a distingue dos demais níveis de ensino e a produção de 

conhecimentos (pesquisa), com vistas ao desenvolvimento científico 

e tecnologico.

0 acadêmico acredita que o principal papel da universidade 
� ^
e a formaçao de profissionais para atuar no mercado de trabalho 
qualificadamente.

Enquanto, na visao do professor, ha uma intima relaçao en-
/  /■*

tre esses papeis, o acadêmico nao percebe a pesquisa como funda- 

mental na sua formaçao. A universidade e considerada importante e 

muito valorizada enquanto instituição de ensino profissionalizante, 
porém, secundariamente, como instituição de pesquisa.

Tanto professores como acadêmicos distinguem claramente o 
que esperam da universidade, os primeiros, oportunidades para rea-

lização e desenvolvimento da pesquisa, os segundos, a formação

profissional de nível elevado.

Os professores têm a expectativa de que a universidade
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alcance os objetivos ligados ao ensino, a pesquisa e à extensão.

No entanto, apresentara a consciência de que essa evolução tem se

dado a passos lentos, havendo muito a fazer. A principal crítica

esta na desvinculação entre pesquisa e ensino, este convencional e. 
/

técnico o

Embora considerando que a maioria dos acadêmicos ingressa 
imaturo e despreparado, colocam principalmente no professor a res-

ponsabilidade pelas deficiências da instituição.

Cabe aqui ressaltar a dificuldade para se entender a de-

terminação legal de indissociabilidade entre ensino e pesquisa.

Quando se fala em pesquisa, não e somente em relação à produção de
/

conhecimento novo, mas tambem no sentido de uma aprendizagem que 

envolva criação, elaboração pessoal.
/

0 ensino meramente imitativo, copia mal feita de autores, 

repassados e memorizados para o dia da prova, não pode ser ca-

racterístico de uma instituição que chamamos universidade.

0 conceito atual de universidade não se entende sem liga-

ção com a pesquisa. Pesquisa não como atividade de alguns "ilumi-

nados" , que se isolam do ensino, considerado atividade menor. Pes-

quisa como processo que envolve a relação professor-aluno em sala
! « / 

de aula e faz parte das proprias exigencias didaticas do dia-a-dia.
t

0 que se preconiza na universidade e uma verdadeira "atitude de 

pesquisa", em que o mero repetidor, tanto no corpo docente como no 

corpo discente, não tenha espaço.

Nossos acadêmicos, oriundos do 12 e 22 graus, são habitua-

dos a ouvir e repetir, não a criar, a elaborar, a construir. In- 

gressam na universidade e, como foi possível perceber na analise 

de suas respostas, esperam dela uma continuação de seu processo de 

aprendizagem, nos mesmos moldes. Daí sua dificuldade em distinguir 

a universidade dos demais níveis de ensino. E reconheçamos, tal 

como esta7 a universidade pouco difere dos demais níveis de ensino.

0 acadêmico representa a universidade como instituição que o leva-
o'

ra a uma qualificaçao profissional, seguindo a mesma forma de

atuar do 12 e 22 graus. Não representa a universidade como insti-

tuição de pesquisa nem espera isso dela, pois o processo de pes- 
quisa nao faz parte de seu cotidiano universitário. Como nos ni-
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veis anteriores de ensino, o professor, em geral, solicita que o 
aluno ouça, copie, imite e repita, não exigindo dele uma elabora-

ção pessoal.

Na universidade a meta seria aprender pela pesquisa. Não 
para realizar grandes descobretas mas para que o processo de

aprendizagem se torne um processo de pesquisa, com espaço para o 

questionamento, a busca de alternativas, discussão, confrontação 
com a realidade e, por fim, elaboraçao própria, um produto que

seja resultado desse processo e não mera imitação ou repetição.

A universidade foi qualificada de burocrática e conserva-

dora, o que não se aplica exclusivamente a esta ou aquela insti-

tuição. Não estando voltada à pesquisa, a universidade permanece 
medieval, livresca e verbalista, predominando a burocracia, o pro-

fessor repetidor e o aluno domesticado.

Edmundo Campos COELHO (1988), afirma que o acadêmico não 
pode ser privado da competência do docente-pesquisador; por isso 

mesmo as atividades de ensino e pesquisa deverão caminhar juntas.

Vimos que a universidade, no Brasil, surgiu não como ne- 

cessidade de uma riaçao e, sim, da elite dominante vinda da Metro- 

pole. Alem disso, nao se criou a universidade como instituição in-

tegrada, somente estabelecimentos isolados, com vistas a atender 

interesses imediatos, sem relação com a pesquisa.

A universidade atual é fruto desse processo historico. Sem 

uma análise a partir do seu interior, se os envolvidos não procu-

rarem direcionaVla à pesquisa, torna-la verdadeiramente universi- 
dade, nao deixara de ser aquilo que os acadêmicos definiram como 
"uma escola de 22 grau um pouco melhorada".

De forma geral os acadêmicos estão consciêntes da defasa- 
gem em seu nível de informação sobre a universidade, o que pode 
ser um fator importante na determinação de sua atitude geral em 
relação a ela.

Embora favorável à pesquisa, como atividade importante e
J S

valida, o acadêmico desconhece como realiza-la e quem pesquisa na 
universidade.

A atitude frente à extensão e desfavorável, uma vez que a 
desconhecem e a consideram pouco divulgada.
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0 ensino - considerado bom e regular - e visto negativamen-
t * 

te por enfatizar o conteúdo em si e ter pou.cas atividades prati-

cas .
�

A imagem da universidade e de formadora de profissionais, 
mas um grupo significativo apresenta uma imagem mais ampla, envol- 

vendo, alem da profissional, a formaçao humanistica, critica e

geral.

Completando essa imagem afirma-se que a universidade não 
tem correspondido satisfatoriamente às expectativas de formação 
para o mercado de trabalho.

0 professor conhece a instituição, fala dela com proprie-

dade. Sua atitude frente ao ensino, pesquisa e extensão tal como 
se apresentam na instituição ê" negativa.

e
0 ensino e convencional e extremamente técnico, na maioria 

dos casos.

Pesquisa-se pouco, sem ligação com o ensino e a extensão e 

sem atender aos interesses da região.

A extensão tem sido mero serviço assistencial e não fator

de retroalimentação do ensino e da pesquisa.
�

A imagem da universidade e a de um corpo docente conserva- 
dor, que resiste a inovaçoes. 0 corpo discente e imaturo e despre-

parado mas com um potencial maior de transformação. A administra- 
çao e excessivamente centralizada e burocrática, sem atençao aos 

princípios democráticos de participaçao e liberdade.

0 ideal de universidade mais enfatizado pelos professores 
/ �
e o de produtora de conhecimentos através da pesquisa, esta como 

base do ensino e da extensão. As teorias elaboradas deverão ser 

discutidas e confrontadas com a realidade.

A imagem da universidade como formadora de profissionais 
foi a menos enfocada pelos professores.

t '
0 papel social e político da universidade esta principal-

mente no desenvolvimento da consciência de cidadania.

E essa a representação social da UEPG, a qual influi e di-

reciona as condutas e formas de comunicação de professores e aca-

dêmicos dentro e fora da instituição.

A universidade e altamente valorizada como parte do pro-
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cesso educativo. Cada um dos segmentos analisados apresenta ex-

pectativas diferentes em relação a ela.

A universidade não tem conotação de instrumento de ascen-

são social. 0 acadêmico esta interessado em obter seu diploma

consciente de que as dificuldades não terminam aí. Espera que a 

universidade atenda sua necessidade de qualificação . profissional 

para se tornar competente, crítico, capaz e participante.

Para o professor a valorizaçao da universidade se da na 

medida em que cumpra eficazmente as funções de ensino, pesquisa e 
extensão.

Tanto professores como acadêmicos reafirmam a importância 
da universidade enquanto instituição social e ideal que se está^ 
buscando. Frente à realidade particular da instituição que fre- 
qüentam, ha uma atitude negativa, visto que nao tem atendido as 
expectativas de uns e de outros.
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO

0 objetivo do presente questionário e identificar a sua 
visão de UNIVERSIDADE. As informações aqui contidas serão mantidas 
em absoluto sigilo e o informante não precisa assinar, se assim de 

sejar.

A sua participação respondendo e devolvendo esse questiona 

rio e de suma importância para a continuidade e validade da pes-

quisa.

OBRIGADA:

1 - CARACTERIZAÇÃO

1.1 -- Oual 4 o curso que você frequenta?

R:

2 - Em que turno?

3 - Escolheu este curso em 1§ opção?

4 - Que período ou ano esta" cursando?

ATITUDES GERAIS

2.1 - Que expectativas você tem em relação ao ensino superior?

(Numere de 1 a 5, na ordem de importância)

a. ( ) que proporcione visão mais ampla e crítica da sociedade

b. ( ) que qualifique profissionalmente

c. ( ) que proporcione oportunidades de pesquisa

d. ( ) que capacite para uma melhor atuação na sociedade

e. ( ) que possibilite oportunidades de ascensão social

2.2 - A universidade tem correspondido as suas expectativas?

a. ( ) sim

b. ( ) não

2.3 - Como você qualificaria a UEPG? (Use três adjetivos que jul-

gar mais pro^rios)

R:
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2.4 - Defina universidade

---...-------:--„„----------------.---- _ ---------------- — — -- --- --- -------- ---- —

2.5 - Você teve a oportunidade de obter uma visão mais ampla so-

bre universidade em alguma disciplina do seu curso, ou mesmo extra

curricularmente?

a. ( ) sim

b. ( ) não

2.6 - Considera importante saber mais sobre
/

o que e, para que ser-

ve e como funciona a Universidade?

a. ( ) sim

b ( ) não

Por quê? R:

2.7 - Muitos jovens não tem acesso à Universidade todos os anos. A

que

R l .

fatores vocêatribuiI esse fato?

--- _  _ _

3 - ENSINO
�

3.1 - A qualidade do ensino ministrado na UEPG e de forma geral:

a. ( ) ótima

b. ( ) boa

c. ( ) regular
/

d. ( ) péssima

3.2 - Cite duas razões para sua resposta ao item anterior

R:
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3 . 3 - 0  ensino ministrado privilegia:

a. ( ) o conteúdo

b. ( ) a formação profissional

c. ( ) a visão crítica

d. ( ) outras

4 - PESQUISA

4.1 - Você considera que as atividades de pesquisa são para o aca-

dêmico: (Assinalè quantas alternativas achar conveniente)

a . ( ) enriquecedoras

b. ( ) de alto valor formativo

c . ( ) de difícil realização

d. ( ) dispensáveis

e . ( ) não sabe

4.2 - Tem conhecimento de alguma pesquisa realizada ou em curso 
por algum de seus professores?

a. ( ) sim

b. ( ) não

4 . 3 - 0  estudante em geral não pesquisa por que:

a. ( ) não e solicitado

b. ( ) desconhece como realiza^-la

c. ( ) não é incentivado

d. ( ) não tem interesse

5 - e x t e n s Ao

5.1 - Alem do ensino e da pesquisa, a universidade tem tambern por 

função a extensão. Como você vê esta função na UEPG?

(Assinale quantas alternativas achar conveniente)

a . ) bem desenvolvida

b. ) pouco desenvolvida

c . ) distante da realidade social

d. ) não atende as necessidades

e . ) pouco divulgada

f. ) campo para estagio curricular

g- ) oportunidade de inte^grar universidade e comunidade
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5.2 - Você ja participou de alguma atividade de extensão?

а. ( ) sim Qual?_________

bo ( ) não

6 - ADMINISTRAÇÃO

б.1 - A administração da universidade deve ser:

a. ( ) mais centralizada

b. ( ) menos centralizada

c. ( ) menos burocrática

d. ( ) com maior representatividade discente



ANEXO 2 

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Nome

Departamento

Tempo de atuação no ensino superior 

Outras atividades profissionais 

Formação

Disciplina que ministra

Definição de universidade

A universidade brasileira e a UEPG

Funções de ensino, pesquisa e extensão na UEPG

Papel social e político da universidade

Democratização interna da universidade

Democratização externa (acesso) da universidade

Caracterização da instituição

- corpo docente

- corpo discente

- corpo administrativo


