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RESUMO 

O presente projeto teve por objetivo identificar as marcas polifônicas no discurso dos 

discentes entrevistados, no que se refere à política social e ética correlacionadas 

aos diversos meios de atuação social – estabelecida pela consciência social 

desenvolvida por cada um – o que é reflexo da formação obtida, tendo como base 

as diretrizes curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, as quais, 

em sua maioria, apresentam competências direcionadas ao social. São diversos 

aspectos apresentados em sua construção, contudo dos valores que devem ser 

estimulados, pode-se citar: a ética nas relações; conscientização para a 

transformação socioambiental e compromisso com a responsabilidade social.  

Os discentes participantes são de Instituições de Nível Superior de Volta Redonda e 

Barra Mansa, municípios estes que apresentam consideráveis diferenças no que se 

refere à consciência social, bem como investimentos voltados para Políticas Sociais, 

o que possibilitou uma análise mais aprofundada a partir das entrevistas se a 

realidade social vivenciada no ambiente de atuação de cada informante se reflete 

direta e/ou indiretamente no seu discurso. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se insere na linha de pesquisa de orientação da Análise do 

Discurso. O tipo de análise que se propõe é o da corrente da análise do discurso da 

Escola Francesa que tem como base autores como Pécheux (2009), Althusser 

(1970), Benveniste (1989). A temática está voltada para a construção da identidade 

e da ideologia dos discentes do curso de Direito. 

De acordo com Brandão (2010), é o espaço discursivo da relação entre os indivíduos 

que possibilita a construção da identidade, ou seja, é necessário que haja interação. 

Já a ideologia, pode-se entender como parte constitutiva da estrutura social, o que 

corresponde a um modo de pensar. 

Esta análise possui como foco principal o discurso do indivíduo, o qual possui 

referências individuais e peculiares, além de encontrar-se em constante 

(re)construção a partir do contexto histórico-cultural que é exposto.  

Dentre os meios de atuação social dos discentes entrevistados, verifica-se os 

Centros Universitários, os quais apresentam papel fundamental na formação 

individual e construção de identidades. É válido ressaltar que, atualmente, no caso 



da educação superior, o discurso de poder é orientado pela LDB1 Art. 43 , 

especialmente no parágrafo VI, no sentido de estimular o conhecimento dos 

problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 

serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade, está diretamente ligado ao que se propõe a presente pesquisa. 

Esse tema aumenta sua força a partir do momento em que o mercado de trabalho 

passa a exigir cada vez mais uma posição que os oriente sobre sua postura no que 

diz respeito ao papel que desempenhará na organização, pois entende-se que a 

formação do ser social consciente reflete diretamente na maneira em que o mesmo 

irá atuar. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Este projeto tem como objetivo geral identificar as marcas polifônicas (linguísticas) 

no discurso dos alunos entrevistados, observando as concepções ideológicas de 

enunciações voltadas para Políticas Sociais. O locus de análise será Instituições de 

Nível Superior de Volta Redonda e Barra Mansa – Rio de Janeiro. 

Específico: 

 Verificar a formação discursiva contida na grade curricular dos cursos 

universitários que capacita o discente a desenvolver consciência social. 

 Identificar a percepção de ética social no discurso acadêmico; 

 Perceber o grau de consciência, Políticas Sociais e ética, despertado nos 

discentes pelas Instituições de Ensino Superior; 

 Observar através das representações linguísticas (discurso dos alunos) a 

eficiência da capacitação voltada para o social no mercado de trabalho; 

 Verificar o grau de relação que se pode estabelecer entre educação, mercado 

de trabalho atual e política social. 

 

METODOLOGIA 

Metodologia da coleta de dados 

                                                           
1
 Lei Diretrizes Bases de 20 de dezembro de 1996; Lei nº 9.394. 



Na coleta, seguiram-se os passos da abordagem etnográfica2, por meio de 

entrevistas. Na sequência, análise dos dados a fim de entender melhor os aspectos 

histórico-sociais que coatuam na construção da identidade e ideologia, neste caso, 

especificamente em Barra Mansa e Volta Redonda. Sendo 10 discentes de cada 

Centro Universitário, totalizando 20 informantes.  

A coleta de dados para a pesquisa se realizou, também, em bibliografia pertinente 

ao tema.  

 

POLÍTICA SOCIAL E ÉTICA NA FORMAÇÃO DOS DISCENTES DE DIREITO 

Política social. Sentido amplo, o qual apresenta diversos conceitos e explicações 

para sua aplicação. Garantia de direitos? Conquistas dos trabalhadores? 

Mecanismos da força de trabalho? Doação da classe dominante? Garantia do 

aumento de riquezas? A que serve as Políticas Sociais aplicadas? A quem servem? 

São controvérsias apresentadas na obra de FALEIROS (2007), que retrata muito 

bem os pontos principais acerca das Políticas Sociais, as quais não podem ser 

reduzidas à um único esquema, levando em conta toda essa diversidade proposta 

em reflexão. Interessa observar que as Políticas Sociais foram sim, muita das vezes, 

conquistadas, mas que no mundo capitalista – o qual pertencemos – se faz 

necessária manutenção constante das mesmas, para que haja valorização e 

reprodução da força de trabalho.  

A ética por sua vez, apresenta – como ‘princípio’ básico – aquilo que vai nortear o 

comportamento humano através do conceito e entendimento moral de cada 

indivíduo, ou seja, agir eticamente é um tanto quanto abstrato, a partir do momento 

que se tem o entendimento de que são conceitos relativos. Porém, determinada 

cultura/sociedade (grupo social) possui formação comum, ou o que conhecemos 

pelo senso comum, o que vai de encontro com os possíveis julgamentos acerca do 

que seria ético, ou não. Essa construção, do que é – ou não – ético, se dá a partir de 

diversos aspectos como religião, as próprias leis que regem determinada sociedade, 

cultura, costumes, dentre outros. 

Política Social e Ética são assuntos distintos porém interligados ao que se refere à 

formação acadêmica e inserção no mercado de trabalho, pois o conhecimento e 

                                                           
2
 Abordagem etnográfica – no contexto social onde é desenvolvida a coleta, pois é possível observação do 

indivíduo em seu ambiente natural.  



domínio dos mesmos, principalmente em determinadas áreas, são fatores 

diferenciais para o resultado final.  

O Curso de Direito proporciona – ou, deveria proporcionar – uma formação ampla, 

abrangendo os princípios éticos na sociedade – também por meio das                   

leis/Constituição, o que é objeto central de estudo destes – bem como os princípios 

éticos profissionais, o que vai reger sua atuação enquanto profissionais de direito. 

Além disso, o conhecimento acerca das Políticas Sociais é de grande relevância, 

pois além de possibilitar maior consciência social sobre as necessidades existentes 

para garantia de direitos, orienta a atuação. 

A grade curricular dos cursos de educação superior deve seguir o que é 

apresentado na LDB (Lei Diretrizes Base), a qual orienta a formação dos discentes. 

Especificamente, no curso de Direito, nos dois Centro Universitários – os quais 

foram base de dados para o presente estudo – observa-se em sua grade as 

seguintes disciplinas que, em sua ementa, apresentam pontos relacionado à ética, 

política social, consciência social etc.: 

Tabela 1: Relação de disciplinas ministradas no Curso de Direito nos Centro Universitários 

                                  utilizados como campo de estudo para presente pesquisa 

Volta Redonda Barra Mansa  

Sociologia Geral Direitos Humanos e Cidadania 

Direitos Humanos Filosofia e Ética 

Direito Constitucional Direito Constitucional 

 Deontologia Responsabilidade Socioambiental 

  Direito Ambiental 

  Responsabilidade Civil 
Fonte: UGB e UBM, 2016 

Após observação das disciplinas existentes em cada Centro Universitário, dos 

diferentes municípios, é possível identificar a presença mais significativa em um do 

que outro. A análise do discurso do discente revelou, a partir da formação 

acadêmica, marcas  ideológica, a percepção das disciplinas voltados para o tema 

central (política social e ética), assim como sua  influência – direta ou indireta – 

sobre a formação dos alunos, bem como sobre o conhecimento geral e, 

consequentemente, futura atuação profissional. 

 

RESULTADOS 



Foi perceptível a diferença no discurso dos alunos entre as cidades, o que se pode 

atribuir à formação obtida, bem como toda grade curricular e atuação por meio de 

projetos vivenciados no meio acadêmico. É válido ressaltar que ainda estamos para 

trás no que se refere à consciência social e conhecimento dos temas propostos, os 

quais deveriam andar lado a lado na formação e, consequentemente, na atuação 

profissional. As marcas polifônicas dos discentes são reflexos diretos do 

desenvolvimento acadêmico e da importância que – individualmente – é dada ao 

tema proposto. Outra questão importante a ser pontuada é que os informantes são 

estudantes dos últimos períodos do Curso, ou seja, estão cada vez mais próximos 

da realidade profissional. 

A seguir, observa-se as principais características apresentadas em cada meio 

acadêmico/social, além da análise comparativa. 

 

Volta Redonda - RJ 

 

  

 

Verificou-se, no discurso dos entrevistados, o conhecimento mediano e superficial a 

cerca do tema: políticas sociais e ética, o que é um tanto quanto preocupante. Qual 

profissional está sendo formado? Qual será sua atuação no mercado de trabalho?  



Apesar de apresentarem, sim, conhecimento básico de conceitos teóricos do que foi 

proposto e questionado, é notório que em sua maioria não há um senso tão crítico, 

mas pelo contrário, é possível verificar nas marcas polifônicas, uma reproduçãoo do 

senso comum, como observa-se: 

“Eu acredito que seja política que vá diminuir a desigualdade, que vá ajudar as 

pessoas ter uma maior proximidade em relação ao conforto social” (Informante 1- 

VR) 

Como mencionado anteriormente, o conceito de Políticas Sociais é amplo e 

diversificado e vai de encontro com a realidade vivenciada, principalmente, pelo 

mundo capitalista, o qual estamos inserido. Mas este discurso presente na fala e 

concepção das pessoas, neste caso, dos discentes de direito, onde as políticas 

sociais exercem papel de ajuda, auxilio e assistencialismo, vai totalmente contra à 

sua real finalidade. 

Ao reproduzir o comum ao todo, deixa-se de ter o senso crítico e entender a 

verdadeira função das políticas sociais, mesmo existindo duas vertentes – a de 

manutenção da força de trabalho e capital e a de conquista da população, pois é 

através dela que há possibilidade de maior garantia de direitos.  

Esta realidade é um tanto quanto preocupante. Apesar da grade curricular 

apresentar disciplinas direcionadas e abrangentes, a formação acadêmica, ou até 

mesmo o interesse dos discentes, ainda, carece de mais informações e 

conhecimento. 

É válido ressaltar que, não há dúvidas, que o direcionamento destas matérias e, 

principalmente, de atividades práticas, como as propostas do próprio curso, são de 

vasta importância para esta formação. 

Verifica-se uma considerável participação, ou pelo menos conhecimento das 

possibilidades de atuação prática no meio acadêmico, ao que se refere à política 

social/inclusão social, como é mencionado o NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas), o 

qual oferece atendimento à comunidade e possui como público alvo, principalmente, 

aqueles que não possuem facilidade de acesso aos serviços jurídicos – particulares, 

muitas vezes, dada pela falta de aquisição financeira, ou acompanhada da falta de 

informação. 

Outro ponto apresentado pelos alunos, revela a ineficiência das Políticas Sociais 

existentes hoje, mas sem um embasamento teórico, argumantam sem base de 

conhecimento, orientados por um senso comum. 



Sabe-se que há muito a evoluir no que se refere às políticas sociais, mas não pode-

se negar que houve significativos avanços após a Constituição de 1988.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra Mansa – RJ 

 

  

Observa-se uma peculiaridade no discurso dos discentes deste Centro Universitário, 

a qual demonstra possuir maior embasamento, mas em contrapartida, verifica-se 

pouco incentivo e propostas voltadas para Políticas Sociais dentro do curso. 

Há maior conhecimento acerca do tema, porém há algumas controvérsias e 

posicionamentos que geram imensas discussões. 

É claro, sabe-se que a construção da identidade é individual e intransferível e o 

pensamento, conceito de algo se torna variável de acordo com cada um.  



Um ponto importanta a ser destacado encontra-se na fala de um informante, que ao 

ser questionado sobre seu posicionamento sobre a importância da Política Social 

para gerar fatores positivos para a sociedade, afirmou que não há nenhuma 

importância pois “a política social veio para suprir a falta que o Estado deixou e 

atender essas pessoas. Então joga a obrigação para os contribuintes para que 

envolva a política social. A política social hoje é necessária devido a inércia do 

Estado em atender estas demandas.” (Informante 2 - BM) 

Entretanto, ao realizar uma análise mais profunda, entende-se que a necessidade 

das políticas sociais é dada por todo contexto social vivenciado, o que faz que 

existam desigualdades e inacessibilidade à dados direitos. Mas a Política Social 

pode ser tanto pública, quanto privada. O próprio Estado - de alguma forma – foi/é 

responsável pela inércia das demandas existentes, porém ele também pode ser o 

responsável para criação e implantação de políticas sociais, não sendo todas elas 

de forma contributiva, como afirmado pelo discente. 

Este é um dos vários exemplos que as concepções ideológicas de cada um são as 

mais variadas, devendo ser atribuídas a sua formação, bem como a maneira com 

que o conteúdo é absorvido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme verificado nas análises, não há tanto domínio do tema por parte dos 

alunos. Há diferenças entre Centros Universitários, o que se dá pela formação e pela 

forma com que o conteúdo é absorvido por cada indivíduo. 

Enquanto, de um lado, observa-se maior conhecimento teórico, de outro presencia-

se maior contato com a prática. Logo, existem duas vertentes: o conhecimento e 

embasamento teórico para prática e a prática, propriamente dita, para aquisição de 

experiências – mesmo que no meio acadêmico – para o desenvolvimento enquanto 

profissional e para sua colocação no mercado de trabalho e engajamento futuro. 

Não há conhecimento construído apenas pela teoria, da mesma forma que não 

existe sem a prática. É um conjunto que deve ser desenvolvido pelo todo.  

Os cursos propõem diversas vertentes para o engajamento e desenvolvimento da 

consciência social de cada discente, contudo, pode-se observar nas características 

linguísticas que, muita das vezes falta consciência sobre a necessidade do 

constante e desenvolvimento ao que se refere às políticas sociais e a ética, 

principalmente se tratando da formação de profissionais de direito.  



Com isso, verificou-se a necessidade de maior conscientização dos discentes em 

geral, que pode ser realizada de diversas formas, através de programas, projetos 

e/ou até mesmo de rodas de conversa. Não se deve esquecer que é a formação 

acadêmica que orienta a atuação profissional e o fato de considerável número de 

estudantes concluintes de bacharel em direito não conseguir definir de maneira 

correta ou ter um pensamento crítico sobre a ética e políticas sociais é um dado 

alarmante e que vai representar a atuação dos mesmos no mercado de trabalho e 

no seu desempenho profissional.  
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