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A pesquisa buscou compreender como os

estudantes da ESPM, tanto da graduação quanto

da pós-graduação, estão observando as

mudanças metodológicas no processo de ensino e

aprendizagem da instituição. Parte do Plano

Diretor Acadêmico da ESPM, a implantação das

Metodologias Ativas já é vivenciada por grande

parte dos estudantes nos diferentes ambientes de

aprendizagem.

Com esta pesquisa, especificamente, busca-se

compreender quais são as representações

construídas pelo corpo discente da ESPM sobre o

que é ser um bom estudante. A ideia principal é

observar possíveis transações entre uma

concepção de estudante passiva, que algumas

instituições ainda reforçam, e a de um estudante

protagonista de sua aprendizagem.
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A pesquisa foi embasada em estudos de dois

principais teóricos. Um da sociologia clássica e

outro, de uma ciência mais recente, a psicologia

social.

Em primeiro lugar, está Durkheim. O termo

Representação Social é inaugurado em seu livro

Da divisão do trabalho social. Nele explica a

geração de uma consciência social. Este conceito

é fundamental para traçar um perfil representativo

do grupo coletivo discente da ESPM.

Em segundo, está Moscovici, psico-sociólogo

romeno que em seu livro Representações sociais:

investigações em psicologia social expande os

conceitos de Durkheim para uma perspectiva mais

atual e adicionando a dimensão psicológica,

essencial para o âmbito pedagógico.

O método principal utilizado na obtenção de dados

foi a aplicação de um questionário, onde os

estudantes compartilharam seus pensamentos e

reflexões sobre um modelo de bom estudante.

Com os dados em mãos, foi necessária uma

interpretação qualitativa a fim de extrair todo tipo

de informação relevante. Esse tipo de análise se

torna ainda mais necessária levando-se em conta

que as respostas são textos, exigindo mais

atenção às nuances semânticas, sintáticas e

conceituais dos respondentes.

Além disso, as análises empíricas do

comportamento dos estudantes da ESPM foram

essenciais para a obtenção dos resultados.

A representação aqui obtida é de que o bom

estudante é aquele comprometido com o estudo

de uma maneira muito mais profunda do que uma

relação passiva de ”controle” do conhecimento. O

discente constrói o próprio conhecimento, por meio

da iniciativa própria e a ambição de conhecer cada

vez mais, buscando novas plataformas e fontes.

Porém, ainda são perceptíveis reservas e receios

dos estudantes quanto à percepção de rendimento

escolar. Os métodos de avaliação tiveram peso

nesta representação. Foi obtido o dado de que um

estudante exemplar é aquele que apesar de tudo,

tem um bom rendimento acadêmico. O resultado

sobrepujando o produto em si, o conhecimento.
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