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Resumo: A escolha da profissão é um momento muito importante na vida de 
qualquer pessoa, sobretudo nestes tempos, em que a pressão pela “profissão dos 
sonhos” é alimentada pela cobrança familiar e social. Após passar, muitas vezes, 
por um processo frustrante e longo que vai desde os tradicionais vestibulares, até 
o mais moderno Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, o aluno, agora 
acadêmico, acaba entrando em um curso superior, e se depara com uma 
infinidade de novidades, que na maioria das vezes vai de desencontro com sua 
realidade ideológica. Seja a liberdade de escolher permanecer na sala de aula, ou 
mesmo no protagonismo da construção de seu próprio ensino, o acadêmico 
invariavelmente tem contato com um universo novo, cheio de (des) construções e 
que promove entre outras coisas a edificação da ciência em detrimento ao senso 
comum. Este projeto, tem portanto, o objetivo de traçar o perfil ideológico do 
acadêmico ingressante e concluinte do curso de Direito de um Centro 
Universitário, afim de analisar, quais são as possíveis contribuições que este 
oferece para a (des) construção de ideologias durante o processo de formação 
dos acadêmicos. Para o alcance de tal intento, recorre-se aos procedimentos 
técnicos próprios da pesquisa de campo, em que serão pesquisados durante o 
ano de 2016 duas turmas ingressantes e uma turma concluinte de um curso de 
Direito. Para a obtenção dos dados, serão utilizados como técnica de pesquisa, a 
observação direta extensiva, que será efetivada pelo uso de questionários abertos 
e fechados/dicotômicos. Como base teórica para este trabalho, serão buscados os 
estudos de Finatti (2007), Hall (2003), Silva (2000), Souza (1999), Zago (2006) 
dentre outros que contemplem as linhas de discussão: identidade do 
estudante/acadêmico e sua formação ideológica. 
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Introdução  

Identidades em (des) construção: perfil ideológico do acadêmico 

ingressante e concluinte no Curso de Direito de um Centro Universitário é o título 

que propomos e, que tem como norte identificar e mapear os perfis ideológicos de 

um grupo de estudantes dividido em dois blocos: ingressantes e concluintes, de 

um Centro Universitário X em Goiás. 

É sabido que quando entram na Universidade a maioria dos jovens se 
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deparam com espaços novos, ou seja, poucos que ali estão já passaram pela 

experiência de um curso superior. Somado a isso, a pouca idade e o fascínio pela 

“liberdade” que surge junto à oportunidade de entrar na Faculdade, faz com que 

tanto as ideologias, quanto o perfil destes estudantes se configure como um rico 

material de pesquisa. 

É este material que propomos estudar, visualizando quais são as ideologias 

mais marcantes e como que estas evoluem, ou não, durante o decorrer do curso. 

Para isso, surge duas indagações que tornam-se fundamentais, e acabam por se 

configurar como problemáticas desta pesquisa: a) qual o perfil ideológico do 

ingressante e concluinte do curso de Direito? b) Há diferença entre as ideologias 

apresentadas por ingressantes e concluintes? 

Pesquisas como esta que propomos, são de suma importância, pois 

buscam compreender um dos elementos de mais ressonância dentro do processo 

educativo: o aluno. Pensando desta maneira, é preciso buscar compreendê-lo, 

bem como analisar suas concepções, sobretudo ideológicas, afim de inclusive 

saber se os procedimentos metodológicos usados no ensino, são eficientes na 

construção de um acadêmico/cidadão consciente e combativo às opressões, 

preconceitos e discriminações sociais. 

Para Finatti (2007, p.19) é objetivo do sistema educacional brasileiro: 

 
Organizar a cultura e a sociedade para superar as contradições nela 
existentes, formando agentes culturais mobilizadores que usam a 
educação como instrumento de luta pela ampliação dos direitos humanos e 
pela consolidação da cidadania. 

 

Logo, é preciso que de alguma forma a Universidade conheça os seus 

acadêmicos, bem como seus interesses e concepções identitárias e ideológicas, 

pois é a partir dessa anamnese que é possível, como citou Finatti (2007), formar 

agentes culturais mobilizadores, capazes de refletirem e de tomarem decisões a 

favor da sociedade. 

Tomada de decisões e capacidade reflexiva, são características que se 

espera de um futuro operador do Direito. São os acadêmicos de hoje, os 

advogados, juízes, promotores e demais agentes do Direito no futuro. 

Em agosto de 1997, a Revista Veja publicou reportagem intitulada 

Tradicional, mas bem promissora¸ que analisava o curso de Direito no país, bem 

como seus impactos. À época, a reportagem afirmava que por ano cerca de 



  

30.000 novos bacharéis eram formados. Na mesma reportagem, a revista afirmava 

que no Brasil existiam cerca de 260 faculdades de Direito. 

Após 13 anos, óbvio que tanto número de formados, quando o número de 

faculdades triplicou, aumentando a quantidade de bacharéis. O debate que 

propomos não quer levantar o mérito da qualidade da educação ofertada, mas sim 

do perfil do acadêmico que ingressa e conclui o curso de Direito. 

Na contemporaneidade, onde cada vez mais as identidades são liquidas e 

as relações descentradas, surgem inúmeras possibilidades de interpretação e de 

construção das ideologias. Stuart Hall (2003), ao dissertar sobre a forma complexa 

que as identidades são formadas, esclareceu que não há mais a possibilidade, dos 

seres humanos apresentarem uma identidade única e fixa, pelo contrário, afirmou 

o caráter fluido e itinerante dos processos identitários. 

Logo, as identidades estão sendo formadas o tempo todo, principalmente no 

espaço universitário, que é composto em sua grande maioria por adolescentes e 

jovens, que em contato com a ciência e com as orientações dos professores, 

configuram, reconfiguram e adotam novas ideologias e posicionamentos crítico-

políticos. 

Desta maneira, esta pesquisa se configura como um excelente instrumento 

para conhecer os acadêmicos de Direito e suas ideologias, tanto no ingresso, 

quanto no período que compreende a conclusão do Curso. 

 

Material e métodos ou Metodologia 

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir das técnicas da pesquisa de campo, 

em que selecionaremos três turmas do Curso de Direito de um Centro Universitário 

em Goiás, sendo destas duas turmas consideradas ingressantes e uma turma 

considerada concluinte. A pesquisa foi realizada durante o ano de 2016, sendo que 

a coleta de dados ocorreu no primeiro semestre deste mesmo ano. 

Foram utilizados como técnica de pesquisa, a observação direta extensiva, 

que foi efetivada pelo uso de questionários abertos e fechados, contendo 16 

perguntas que oferecem uma escala de 0 à 10 quando as perguntas forem para grau 

de interesse referente à pergunta feita. 

 

 



  

Resultados e discussão 

 

O processo de construção da identidade de uma pessoa passa por vários 

caminhos e até mesmo descaminhos. Neste processo qualquer coisa pode influir 

neste, sendo que o âmbito social é um dos fatores que mais influenciam, pois a 

convivência em sociedade faz com que um indivíduo construa/desconstrua sua 

identidade.. 

O artigo Os (des) caminhos da identidade de Roberto Cardoso de Oliveira 

mostra-nos detalhadamente exemplos de caminhos e descaminhos da identidade, 

sendo que vários destes são relacionados com a convivência do indivíduo em 

sociedade, bem como da influência que esta tem sobre cada um. 

Porém, para entendermos essa fase de formação do ser humano, 

primeiramente devemos compreender o que é a identidade e como ela se forma. 

Identidade, de forma mais simplificada seria o conjunto de características físicas, 

ideológicas, sociais e de um indivíduo. 

Tais características servem para mostrar quem somos e nos diferenciar dos 

demais indivíduos, pois cada um tem sua própria identidade. Quando se trata de 

formação da identidade de uma pessoa, esse assunto abrange vários aspectos, pois 

a formação está diretamente ligada à questão de como a pessoa vai ser, bem como 

irá agir tanto em sociedade, quanto em suas individualidades.  

Geralmente a adolescência é a fase na qual descobrimos um mundo 

totalmente novo, sendo também uma etapa em que a medida que nos construímos 

enquanto pessoas, também nos desconstruímos. 

Quando entramos em contato com uma cultura diferente da qual vivemos, 

podemos nos construir a partir dela, mudar nossos conceitos antes formados e 

substituí-los por novos. Este processo é muito comum, e é muitas vezes assim, que 

construímos nossas identidades. 

Um conceito que está muito ligado à identidade é a etnicidade que é o 

conjunto de características de um determinando povo em um determinado lugar. A 

relação entre estes termos, se dá, sobretudo quando um indivíduo que nasceu e 

cresceu em um tipo de cultura convive com outra. Assim ele acaba criando traços 

daquela cultura diferente, e as vezes descontruindo sua própria e primaria 

identidade. 

 



  

Dos prévios resultados da pesquisa 

 
Como esta pesquisa ainda está em andamento, apresentaremos neste texto, 

uma análise parcial das questões respondidas pelos acadêmicos. Desta forma, a 

análise dos dados, é apenas uma composição primária de nossas descobertas em 

relação à pesquisa levantada. Nesta primeira foram entrevistados 22 alunos do 

primeiro período e 27 do décimo. 

Em relação à primeira pergunta: Por qual motivo você escolheu o Curso de 

Direito? Foi possível observar que muitos acadêmicos ainda expressam indecisão e 

insegurança em relação à escolha. 

 

Apontada como escolha muito difícil, e como decisão mais importante da vida 

de uma pessoa, foi possível observar que os acadêmicos de 1º período, ingressam 

na faculdade cheios de esperanças e expectativas, as quais vão sendo 

desconstruídas ao longo do curso. 

Entre as respostas obtidas observamos que o que predomina entre os 

ingressantes não é a vontade de seguir a advocacia, e sim o amplo leque de 

opções que o bacharelado em Direito proporciona. Ao se inscrever no Curso, 

pensam os estudantes, que uma vez formados podem fazer um concurso e atuar 

em outras áreas. A multiplicidade do currículo e o amplo trabalho com a legislação, 

conteúdo muito cobrando em concursos faz com que a escolha do Direito como 

“trampolim” para concursos seja uma evidência presente nas respostas analisadas. 



  

No caso dos estudantes concluintes, que aparentemente têm uma 

maturidade maior, há uma semelhança de pensamentos, no entanto entre os 

concluintes predomina uma ideia maior de identificação com o curso.  

Ainda em relação à escolha do curso, a família e os amigos aparecem como 

fortes influências pela escolha do aluno. Isso é um ponto comum tanto entre 

ingressantes, quanto os concluintes. 

 

Algo importante que deve ser observado é que nas respostas dos 

concluintes, alguns responderam que só escolheram o curso por conta da 

disponibilidade de tempo.  

No que tange à questão 2: Qual o seu nível de confiança na justiça 

brasileira? A maioria dos entrevistados do 1º período assinalaram as notas acima 

de 5. Já os de 10º período também assinalaram notas acima de 5, no entanto boa 

parte atribuíram notas entre 1 e 4. 

Nesse caso pode-se observar que o perfil do ingressante é mais otimismo 

em relação à justiça brasileira,  diferentemente do concluinte.  

Concluído assim que há uma grande variedade no pensamento desses 

alunos, podendo assim observar a construção do perfil ideológico do acadêmico 

ingressante e concluinte no curso de Direito, o qual ele constrói e desconstrói 

inúmeras vezes.  

  

 



  

Conclusão 

 

O que apresentamos neste trabalho, são apenas considerações, que ao 

decorrer do tempo vão incorporar outros dados, bem como outras categorias de 

análise. No entanto, a partir dos pontos discutidos, observamos que quando o 

período escolar se conclui e o indivíduo ingressa em uma universidade, ele tem 

muitas esperanças e perspectivas, que ao longo do curso vão se modificando. É 

possível notar que a ideia de abandonar o status de “aluno” para se tornar 

acadêmico, é muito presente. 

No entanto é possível observar que boa parte dos estudantes se sentem 

pressionados pela difícil escolha da profissão.  

Espera-se que com o fim deste estudo, traçar um perfil ideológico dos 

acadêmicos ingressantes e concluintes do curso de Direito, possibilitando uma 

reflexão sobre o processo de formação acadêmica, bem como da identidade do 

acadêmico. 

É possível observar que o acadêmico entra uma pessoa com ideais os quais 

pensa nunca abandonar, porém, ao longo da caminhada de formação, ele muda 

várias vezes seus conceitos.   
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