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RESUMO:  
A Educação em um aspecto dinâmico está presente na vida do ser humano desde o processo 
primário de socialização até os últimos tempos de vida. A cultura é o elemento pelo qual o 
homem se constrói enquanto pessoa; e a linguagem é um instrumento de transmissão da 
cultura, tornando possível o processo de educação. Na Universidade, há uma transposição dos 
espaços formais na construção do conhecimento. Os espaços não formais também funcionam 
como dispositivos de criação de saberes vivos através dos significados presentes nesses 
contextos acadêmicos, pois constituem espaços intersubjetivos. Desta forma, esse estudo 
objetiva entender o processo de construção de conhecimento por parte dos alunos de ensino 
superior, pela analise das narrativas dos grupos em interação nos espaços não formais do 
conhecimento. 
PALAVRAS-CHAVES: universidade; linguagem; grupos 
 

 

RESUMEN:  
La Educación en un aspecto dinámico está presente en la vida del ser humano desde el 
proceso primario de socialización hasta los últimos tiempos de vida. La cultura es el elemento 
por lo cual el hombre se construye como persona; y el lenguaje es un instrumento de 
transmisión de la cultura, tornando posible el proceso de educación. En la Universidad, hay 
una transposición de los espacios formales en la construcción del conocimiento. Los espacios 
informales también funcionan como dispositivos de creación de saberes vivos mientras los 
significados presentes en este contexto académico, una vez que constituyen espacios 
intersubjetivos.  De esta forma, ese estudio objetiva comprender el proceso de construcción 
del conocimiento por parte de los alumnos de instrucción superior, por el análisis de las 
narrativas de los grupos en interacción en los espacios informales del conocimiento. 
PALABRAS-LLAVES: universidad; lenguaje; grupos 
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1 Introdução 

O ingresso na Universidade gera impactos na vida do acadêmico que irão repercutir 

em sua maneira de ser e agir. Não há formas prontas de ser um estudante de graduação, nem 

mesmo modelos de ser o profissional a qual o curso corresponda, o que há, são formas de 

construção desse ser acadêmico e do ser profissional.  

A educação é transmitida pelo processo de comunicação possibilitado pela cultura a 

qual esteja inserido o sujeito. Se a comunicação é a condição de possibilidade da educação, 

entende-se que esta não se faz presente apenas nos espaços formais do conhecimento. O 

homem está a todo tempo se comunicando, e no contexto da Universidade é perceptível os 

significados presentes nas relações de grupos estabelecidas nos espaços de convivência onde 

são travadas interações grupais que são perpassadas por esse ser e estar na Universidade, já 

que esses espaços se encontram dentro do campus universitário. 

Desta forma, esta pesquisa propõe-se a descrever e analisar os impactos que os 

significados construídos a partir da entrada na universidade mediada pelas narrativas dos 

eventos acadêmicos e atividades desenvolvidas nos espaços não formais da graduação trazem 

para a construção de ser e agir dos alunos entrevistados, identificando e descrevendo os 

significados construídos por alunos de graduação de diversos cursos da Universidade 

Tiradentes nos ambientes não formais da universidade e descrever através das falas e 

posicionamentos pessoais, como as relações e os contextos socioculturais se atualizam em 

suas formas de agir nas atividades de graduação e na relação com os alunos. 

Este estudo foi orientado pela abordagem teórica da psicologia histórico-cultural, 

tendo como uns dos teóricos tradicionais Vigostski, Luria, Leontiev, dentre outros.  

 

2 Educação e cultura: construção do self do ser acadêmico 

A Educação, em um aspecto dinâmico, pode ser compreendida como um processo 

dinâmico e duradouro do humano. Desta forma, diz-se que esta é continua e está presente 

desde o processo de socialização primária até os últimos momentos de vida do homem, não 

sendo assim limitada ao campo dos sistemas, restringida a uma educação formal, 

sistematizada, própria das instituições escolares e universidades.  

Falar de educação na contemporaneidade de uma forma mais ampla e abrangente 

requer a transposição de muros arcaicos, anteriores, que delimitavam e limitavam o campo 

dos conceitos e do estudo desse processo.  

A educação faz parte da aprendizagem humana, e essa aprendizagem se dá através da 

interação da pessoa com o meio, isto é, com todos quantos ela entre em contato, bem como as 
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experiências vivenciadas. Segundo Freire (1981), o homem é sempre dinâmico, nunca está 

completo nem pode alcançar um estágio em que mais nada tenha a aprender ou a desenvolver, 

por isso a aprendizagem sempre será possível de ser desenvolvida, e por meia desta, a 

educação. 

Uma das condições sine qua non para a educação é a presença do outro. E a presença 

desse outro se encontra no social, desta forma, diz-se então, que o elemento cultura é 

inevitavelmente presente nesse processo. E não somente isso, mas para que se tenha a 

transmissão cultural é necessária de alguma forma que seja estabelecida a comunicação. E um 

dos instrumentos chave desse processo de transmissão de cultura pela comunicação é a 

linguagem. O principal elemento comunicativo. 

Em aspectos mais formais, a educação está vinculada aos sistemas como as 

Instituições de ensino: escolas e Universidades. Entretanto, mesmo dentro dessas Instituições 

formais, há espaços que transpõem o formalismo, como as áreas de convivência, por exemplo, 

do alunado. Nessas áreas de convivência, são travadas relações de interação e integração entre 

os grupos e membros do grupo. Desta forma, torna-se perceptível a dinamicidade da 

construção de saberes por meio das interações grupais, a qual acontece não somente nos 

espaços formais, mas também nos espaços não-formais do conhecimento. 

Não há uma forma pronta de ser um aluno acadêmico que se possa ajustar aos 

ingressos na Universidade, o que há é uma construção do ser acadêmico por cada um. 

Construção essa, que abarca os tempos históricos da vida do sujeito, tanto a sua história 

individual a qual uma vez contada por este denomina-se narrativas de histórias de vida; bem 

como a sua história coletiva, social. Apesar disso, torna-se impossível delimitar até onde a 

história de vida seja individual e até onde seja social, pois o homem é um ser eminentemente 

cultural, sendo assim constrói-se sobre a cultura; ao mesmo tempo em que também é um ser 

ativo, ou seja, à medida que é construído, ele também constrói. 

Segundo Bakthin (apud ROSSETTI-FERREIRA, AMORIM e SILVA, 2004) o tempo 

compõe um binômio indissociável podendo ser entendido assim como impresso nos indícios 

que marcam o contexto, estando inscrito nos espaços, contribuindo para dar sentido à 

situação. 

Para Rossetti-Ferreira, Amorim e Silva (2004) os tempos se atualizam e se entrelaçam 

entre si na construção do ser pessoa. Referente aos alunos de graduação percebe-se o 

entrelaçamento tanto do tempo passado, os significados construídos do ser aluno, o presente, 

o estar na Universidade cursando o que será sua profissão, bem como o futuro, referente às 

perspectivas quanto à formação e do que farão quando da conclusão do curso.  
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As experiências vivenciadas se entrelaçaram na construção de sentidos e significados 

que determinam o SELF do sujeito e que se atualizam a cada nova vivência experienciada. 

Assim, na construção do ser acadêmico, há uma atualização de SELF por meio da construção 

de novos significados com o impacto do ingresso na Universidade, desse ser e estar dentro da 

Universidade, bem como os aspectos sociais. Desta forma, esta pesquisa propõe-se a 

descrever e analisar os impactos que os significados construídos a partir da entrada na 

universidade mediada pelas narrativas dos eventos acadêmicos e atividades desenvolvidas nos 

espaços não formais da graduação trazem para a construção de ser e agir dos alunos 

entrevistados, identificando e descrevendo os significados construídos por alunos de 

graduação de diversos cursos da Universidade Tiradentes nos ambientes não formais da 

universidade e descrever através das falas e posicionamentos pessoais, como as relações e os 

contextos socioculturais se atualizam em suas formas de agir nas atividades de graduação e na 

relação com os alunos. 

Existem significados que compõe um grupo, e cada membro do grupo é ativo nesse 

processo, pois tudo que é colocado o sujeito produz sobre. O SELF corresponde à maneira de 

ser e agir de cada um, de se posicionar. E possuímos tantos Self’s a tanto quantos grupos 

pertençamos. 

As interações grupais nos espaços não-formais fazem parte do processo de educação 

desenvolvido dentro da Universidade, pois produz uma nova forma de self dialógico por meio 

das interações travadas no grupo, que se dá entre: o grupo no grupo; o membro no grupo; o 

membro com ele mesmo; e o grupo com o espaço no qual ele se encontra, pela rede de 

significação. Esses espaços embora não-formais estão localizados dentro da estrutura física do 

todo da Universidade, o que tem por conseqüência o entrelaçamento da rede de significados 

com os espaços formais, como a sala de aula, laboratório, biblioteca e etc. Assim, os assuntos 

temas das conversações das interações grupais nesses locais são perpassados pela temática 

graduação de uma forma global; mas como o ser humano é social, e não existe um que seja 

apenas aluno em um dado momento, ou filho em outro dado momento, mas os significados 

que o constroem enquanto pessoa se encontra e se entrelaça outros assuntos pertinentes à vida 

“fora” da graduação também fazem parte dessa conversação grupal. E é essas temáticas 

sociais, de convívio, trazidas a conversa dentro do contexto universitário que vão corroborar 

juntamente com outras vivências, para a atualização de sentidos e significados que o 

constroem enquanto pessoa. 

Conforme Rosseti-Ferreira, Amorim e Silva (2004), nas conversas em grupo, cada 

membro necessita desenvolver papéis e contra-papéis na medida em que se comunicam no 
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grupo, seja se colocando pró ou contra determinado assunto. No momento em que isso ocorre 

há uma transparência daquilo que se pensa sobre, que sentido se atribui a determinada coisa, 

nesse momento o sujeito busca recursos argumentativos em suas construções anteriores. Ao 

buscar esses recursos há uma conversação de si consigo: o que “eu penso sobre”, e a resposta 

a isso faz parte dos significados que o compõem, gerando assim, uma ressignificação. 

Quando um determinado membro do grupo ocupa um contra-papel sobre aquilo que é 

colocado, redes de significados se entrelaçam, e o pensamento sobre aquele determinado 

assunto colocado pode mudar de um ou de outro, mas mesmo aquele que sobre qual o 

pensamento aparentemente não mudou, há uma atualização, um crescimento, pois foi 

necessário um posicionamento e isso requer do sujeito que ele busque recursos em si. 

Segundo Vigotsky (2008) a linguagem interior é uma linguagem para si, enquanto que 

a linguagem exterior é uma linguagem para os outros. Desta forma, pode-se afirmar que na 

relação grupal há uma linguagem interior e uma exterior. A exterior acontece no momento em 

que o homem vocaliza a palavra no dado contexto do grupo para fins de comunicação a este 

pelo processo de interação. A linguagem interior é a conversação de si por meio da 

internalizarão dos fatos, das experiências vivenciadas no grupo. As relações grupais 

estabelecidas nos espaços não-formais do conhecimento pertencem ao campo das atividades 

que constroem o Self do homem. 

Luria (1998) afirma que a palavra é uma das formas principais de mediação entre o 

mundo e o individuo, entre os indivíduos e a articulação de seu pensamento. Isto é, pela 

linguagem que o ser humano é inserido em uma cultura. Assim, o ser humano enquanto 

pessoa é eminentemente um ser social. 

A questão social influencia nossa relação com a produção do conhecimento. A política 

ocorre toda hora, todo o dia, o dia inteiro. Nossa relação com o mundo é totalmente semiótica. 

Vivemos em um momento totalmente mediado pelo simbólico. Nosso pensamento é 

entrelaçado de significados. A criança nasce em um mundo cheio de significados, ela terá que 

entender as relações uma vez que, de acordo com Luria (1979), nosso pensamento é cultural. 

Se o desenvolvimento humano alcança até seus últimos momentos de vida, diz-se que 

os processos de mudanças, segundo o mesmo autor acima citado, percorrem toda a vida 

humana, bem como sua história de evolução e desenvolvimento cultural e social. A cultura, 

imprescindível nesse processo de mudança e evolução, não é um elemento a mais para o 

desenvolvimento humano e o estabelecimento de possíveis comunicações, a cultura é o 

elemento. O sujeito busca se construir nos modelos impregnados em sua cultura, e isso só é 
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possível pelo processo de educação viabilizado pela comunicação que há entre os que estão 

inseridos em uma determinada cultura. 

O ser humano, como dito anteriormente, é um ser eminentemente social. A 

aprendizagem se dá através da interação da pessoa com as pessoas com as quais ela estabelece 

relações, bem como da pessoa com ela mesma e, da pessoa com o meio. A aprendizagem é 

elementos do desenvolvimento humano. 

O homem não é um ser adaptável, mas sim um ser transformador. Portanto, não se 

adapta ao mundo; apropria-se da cultura e transforma esse mundo no qual habita. É um ser 

criador, conforme Freire (1981), as criações humanas podem ser entendidas como cultura. O 

homem apropria-se da cultura e dá o que Vigotsky (2008) chama de “processo de 

continuidade”, uma continuidade as criações anteriores. E nessa medida em que se apropria 

em que cria, ele participa da cultura enquanto ser ativo e cria-se enquanto pessoa, 

internalizando suas aprendizagens, experiências, vivências, criando sentidos e significados. 

Para o mesmo autor acima citado, a linguagem é o instrumento mediador das relações 

humanas e do homem com o mundo, pois há uma conversação de si com o mundo. O mundo 

e as coisas que nele contém só fazem sentido a partir do momento que o homem atribui um 

significado, um sentido a essas coisas. Nos espaços de convivência, há uma diferenciação de 

si e, ao mesmo tempo, a pessoa se assemelha ao outro.  

Segundo Vigotsky (2008) a nossa língua falada é altamente metafórica. Não existe 

sinônimo perfeito. Mesmo quando não usamos metáfora, a nossa língua é altamente 

metafórica, pois a palavra é abstrata, não concreta. Há relação da fala com o processo 

cognitivo, a aquisição da fala produz uma mudança no pensamento. A função mental é 

extremamente complexa. Não é a percepção que é limitada, é a linguagem que é limitada. A 

fala tem uma função sintetizadora do pensamento. Não se trabalha só com os campos visuais, 

mas com os construídos. Para Vigotsky (2008) o mundo não é visto apenas em cor e forma, 

mas também como mundo de sentido e significado. A linguagem não só existe do ser 

verbalizada ela já está ali. Percepção e linguagem estão ligadas. Colocamos nossa percepção 

em categorias. O gesto é um precursor da linguagem. 

De acordo com Rossetti-Ferreira, Amorim e Silva (2000), as palavras vão 

mobilizando, constituindo a imaginação, vão configurando conceitos em uma rede de 

significação.  

 

3 Resultados 
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Segundo os grupos entrevistados, a universidade traz uma percepção que antes você 

não tinha. Cria significados para sua vivência. Não é só um estar vivendo, agora é atribuir 

significado a essa vivência. O nada toma forma, no sentido de que as coisas que antes não 

eram perceptíveis hoje tomaram consciência de sua existência. Isso porque através da 

apropriação do conhecimento atribui-se um sentido ao ambiente, como é claro na seguinte 

fala de um aluno do curso de Bacharelado em Biologia do período diurno: 

“(...) em relação ao curso, é que você aprende coisas que para você não eram 
nada. Pra você vê uma árvore não era nada.(....) Coisas que você não levava 
em consideração, assim como no curdo de Psicologia você começa a 
observar comportamentos de gente no Mini-Shopping sentado na frente do, 
do pezinho de amora que você não notava antes. Pra você não era nada!” 
 

O conhecimento gera a condição de possibilidade de perceber pela aprendizagem 

transformada em saber, coisas antes insignificantes, e é essa relação de dialogismo de quem 

percebe com o objeto perceptível que se cria o “saber” propriamente dito. Percepção do antes 

invisível, do imaginário, você entende como funciona. O espaço não formal do conhecimento 

faz parte de todo o processo dialógico. Há uma conversação com o espaço, uma 

transformação deste em dispositivo de criação de saberes, que passa assim a ser parte de seu 

mundo circundante, ou seja, aquele com quem há o processo de dialogismo: 

“(...) um cara que faz Engenharia chega aqui e vê um Bloco desse, ele 
entende porque esse Bloco é assim, porque ele foi construído desse jeito, 
porque essa viga estar dessa forma, enquanto que pra mim é só um monte de 
pedra montada assim e pronto, acabou. Você, você aprende o técnico e o, e 
o, imaginário de tudo: do Planeta, da vida. E da vida também, assim, falando 
da vida em si, você entende como ela funciona” 
 

A aprendizagem funciona, desta forma, como aquela que dá sentido a vida: 

“(...) toda sua visão, como ela falou, toda sua visão muda de, de vida né. 
Você, você ganha uma percepção que você não possuía. Eu acho que é 
exatamente que é pela fato da falta de conhecimento, assim, você começa a 
observar mais o futuro e o que você pode fazer com ele, e não simplesmente 
está vivendo. Claro que viver o presente é necessário, mas eu acho que você 
faz o hoje pra gerar o amanhã. Uma coisa eu você aprende na Universidade é 
ter um, uma responsabilidade com o que vai acontecer com a sua vida nos 
dias futuros né.” 
 

É a prática do saber quem estimula o saber conversar das mais diferentes formas o 

conhecimento adquirido. Segundo Vigotsky (2009) a palavra desprovida de significado não é 

palavra, é um som vazio, desta forma pode-se afirmar que se o homem não atribuir um 

significado aos conceitos científicos transmitidos na Universidade, se o aluno enquanto 

produtor do saber denominado formalmente  ciência,  não atribuir um significado a estes, não 

será mais que sons vazios. 
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Assim como outrora citado, nas interações grupais os alunos precisam ocupar papéis e 

contra-papéis, além do fato de estes espaços se encontrarem dentro da estrutura física que 

compõe o todo da Universidade, é perpassado pela rede de significações dos espaços formais, 

assim, segundo os grupos entrevistados:  

“(...) é realmente assim uma forma deee...fazer conhecimento aqui no  Mini-
Shopping (...) é um dos modos de, de se obter conhecimento é em, através da 
interação. E quando você interagi no meio do que você, digamos assim se 
sente a vontade pra opinar, pra debater assim faz conhecimento, obter 
conhecimento” 
 

Nas interações grupais há um de posicionamento de Self. Há também atualização de 

significações em detrimento do curso, pois é perceptível pela analise dos dados, como o curso 

também cercea a interação grupal. O contexto do mini-shopping é dentro do contexto maior 

Universidade, isso faz com que as conversas sejam muito pautadas em assuntos pertinentes ao 

estar ali, ser aluno de graduação: o ser e o estar. Como, a exemplo, da seguinte fala de uma 

aluna do curso de Serviço Social do turno vespertino comparando as construções de 

significados em detrimento do curso entre ela e sua amiga de Petróleo e Gás que se 

encontrava assentada no grupo: 

“As opiniões, por no caso fazer cursos diferentes, são construídas. O meu 
curso, por exemplo, é de embasamento social, o dela não tem isso, a 
porcentagem de o pensamento dela mudar em relação a isso é bem menor, a 
minha pelo fato de eu estudar isso, muda. Já o dela ser sobre Petróleo, essas 
coisas mais atuais, as minhas são as mesmas opiniões de sempre, então eu 
não procuro saber sobre isso. Já a dela não, seu for conversar sobre isso eu 
não vou ter muito o que dizer. Ela tem um pensamento construído e 
reformulado sobre isso, pelo curso que ela faz.” 
 

Para Vigostky (2008) o pensamento não é fixo, e podemos perceber essa dinamicidade 

do pensamento nas falas dos grupos: 

“É aquela velha questão: a gente muda, amanhã eu já não vou ter o mesmo 
pensamento (...)“ 
 
“(...) o pensamento sempre muda, porque você acaba entrando em outras, 
conhecendo outras idéias, entrando em outro mundo, e conhecendo pessoas 
que até... sabe, tem um pensamento mais reformulado que o seu, ai você 
acaba aderindo a isso, até pra um enriquecimento pessoal. Na minha vida 
social e nas relações com as outras pessoas, e com os problemas que estão 
em minha volta, eu comecei a ter outro olhar.” 
 

O ingresso na Universidade gera mudanças na dinamicidade da vida do aluno. Novos 

significados são construídos à medida que se fazem necessário novas formas de 

posicionamentos, por isso que quando interrogados sobre as mudanças que eles percebiam ter 

ocorrido na vida deles depois do ingresso na Universidade, palavras como responsabilidade, 
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amadurecimento, atitudes, entre outras, eram sempre presentes independentes do curso a qual 

pertencesse os grupos. São novos SELF’s que são construídos: 

“Como, assim, eu tinha falado anteriormente né, posicionamento né, eu acho 
que é isso. E amadurecimento.” 
 

Para o aluno a interação grupal não é só um momento de descontração, mas também é 

uma forma de aprendizado: 

“(...) em grupo sempre quando começa a estudar, assim, dependendo do 
assunto uma começa a dá a opinião de cá, ai começa aquele debate, eu acho 
que é, é também uma forma de aprendizado.” 
 

Os espaços de convivência, assim como qualquer outro espaço, tem todo um contexto 

de significados, pelos quais são criados redes de significações quando entrelaçados com os 

significados daqueles que os freqüentam. E esse estar ali abarca algumas dimensões na vida 

do sujeito: 

“Assim, assim, um crescimento assim, um, digamos assim, um 
amadurecimento aqui no Mini-Shopping nas pessoas. E aqui é muito bom 
porque você, ah você, você destrói aquilo que você, você destrói o que 
constrói.” 
 

E mais do que estar somente naquele lugar seja para passar o tempo, seja para esperar 

um transporte para aqueles que residiam em cidades diferentes da localização da 

Universidade, os grupos percebiam que, o estar ali gerava: 

“Interação. A gente interage aqui. Conhece. Percebe.” 

 

4 Conclusões  

Desta forma, a partir do estudos e analises das entrevistas, podemos inferir que mais 

do que uma simples conversa, a interação grupal vivenciada pelos alunos nesses espaços não 

formais do conhecimento, é sim, um dispositivo criativo e dinâmico de criação de saberes. O 

processo dialógico é um transformador do conhecimento, ao mesmo tempo em que um 

criador de sentidos e significados que, neste caso específico, confunde-se com um 

instrumento de transformação do saber em conhecimento. 
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