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RESUMO 

 

Esta pesquisa traz uma abordagem dos estilos de aprendizagem discente, buscando encontrar 

as singularidades de cada sujeito a partir de sua heterogeneidade que potencializa o aprender. 

Iniciamos o trabalho apresentando uma visão geral das teorias dos estilos de aprendizagem e, 

em seguida, tratamos do aprender segundo Gilles Deleuze, a partir de um contraponto com 

algumas de suas obras. A questão problema é: quais as singularidades do estilo de aprendizagem 

dos alunos com melhores rendimentos acadêmicos do bacharelado em Administração do 

IFNMG – Campus Pirapora – e como essas potencializam o desejo de aprender? O objetivo 

geral é identificar a singularidade do estilo de aprendizagem dos alunos com melhores 

rendimentos acadêmicos do bacharelado em Administração do IFNMG – Campus Pirapora – e 

como esse potencializa o desejo de aprender. Visando alcançar o objetivo geral, foram definidos 

os seguintes objetivos específicos: a) Apontar aspectos singulares dos sujeitos (alunos do curso 

de bacharelado em Administração) em sua forma de aprender; b) Analisar, nos perfis dos 

estudantes exitosos, o que há de singular em sua forma de aprender; c) Entender como cada 

estudante aprende e como potencializa o desejo de aprender. O percurso metodológico adotado 

foi constituído por uma pesquisa qualitativa associada à pesquisa documental e ao estudo de 

caso. Para produção dos dados, a entrevista semiestrutura foi o instrumento usado para coletá-

los, a organização e análise desses foram conduzidas pela teoria deleuziana. Os resultados desta 

pesquisa foram agrupados pela proximidade dos conteúdos das narrações dos sujeitos 

entrevistados e confirmam que não existe método para ensinar, nem para aprender, pois cada 

aprendiz possui singularidades constituídas a partir do seu encontro com os signos, que se 

revelam de formas diferentes para cada um daquele. E o processo de aprendizagem rizomática 

potencializa o aprendiz por meio das desterritorialização e reterritorialização, da 

experimentação e dos agenciamentos; sendo o Corpo sem Órgãos um convite a cada aprendiz 

para viver uma aprendizagem nômade. 

 

Palavras-chave: Aprender. Estilos de aprendizagem. Heterogeneidade. 
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ABSTRACT 

 

This research presents an approach of students’ learning styles and it searches to find each 

student’s singularity considering the heterogeneity that enhances learning. We start this work 

presenting a broad view of theories of learning styles and then we treat learning according to 

Gilles Deleuze taking into account a counterpoint present in his works. The research question 

is: What is the singularity of learning styles demonstrated by the students with the best academic 

performance in Business Administration major of IFNMG- Pirapora Campus and how does it 

enhance their willingness to learn? The main objective is to identify the singularity of the 

learning styles demonstrated by the students with the best academic performance in Business 

Administration major of IFNMG- Pirapora Campus and how it enhances their willingness to 

learn. In order to achieve the main objective we have defined the following specific objectives: 

a) To point out the participants’ singular learning aspects; b) To analyze in the successful 

students’ profile what there is of singular in their ways of learning; c) To understand how each 

student learns and how he/she enhances his/her willingness to learn. Our methodological 

approach is based on qualitative research associated with documentary research and case study. 

Data was produced by the application of semi-structured interviews and the organization and 

analysis were conducted by Deleuze theory. The results of this research were organized by 

content similarity presented in the speech of the interviewed participants and the results confirm 

that there is neither a method to teach nor to learn because each learner has singularities 

constituted by his/her encounter with the signs that assume different forms for each student. 

Besides, the rhizomatic learning process enhances the learner through deterritorialization and 

reterritorialization, experimentation and agency. Considering the body without organs is an 

invitation to each learner to live a nomadic learning.    

 

 

Keywords: Learning. Learning Styles. Heterogeneity. 
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INTRODUÇÃO  

 

Existe uma vasta bibliografia sobre a aprendizagem e seus estilos, por serem temas 

amplamente discutidos pela comunidade científica sob diferentes prismas há algumas décadas. 

Alguns pesquisadores mais tradicionais têm buscado em seus trabalhos validar os inventários 

de estilos de aprendizagem; outros investigam os impactos dos estilos de aprendizagem no 

desempenho acadêmico dos discentes e suas contribuições para alavancar o processo de ensino 

e aprendizagem e, por fim, existem estudiosos que se dedicam a relacionar os estilos de 

aprendizagem à metodologia ou técnicas de ensino.  

Nessa coleção de produções acadêmicas, percebemos uma limitação quanto à 

abordagem dada aos estilos de aprendizagem e seus instrumentos de avaliação, devido ao fato 

de muitos pesquisadores tratá-los como uma espécie de diagnóstico padrão a ser aplicado para 

os diferentes sujeitos, desconsiderando completamente as potencialidades inerentes a cada ser. 

Ou seja, há um reducionismo dos indivíduos às classificações categóricas dos seus estilos 

específicos de aprendizagem. 

Tal reducionismo se evidencia quando a pesquisa se ocupa em mapear os estilos de 

aprendizagem dos discentes com a alegação de buscar estratégias para o exercício da docência. 

Essa realidade se apresenta de forma clara quando, por exemplo, utiliza-se na pesquisa o 

“Inventário de Estilos de Aprendizagem” de David Kolb (Learning Styles Inventory – LSI) e, 

por meio desse, classificam-se os indivíduos em quatro modalidades de aprendizagem: 

divergentes, convergentes, assimiladores e acomodadores. 

Outro agravante é o fato de muitas produções associarem os estilos de 

aprendizagem aos resultados de fracasso escolar, ou seja, segundo essas, quando o professor 

não considera os estilos presentes em sala de aula e trata seus discentes de forma homogênea, 

isto é, querendo que todos aprendam as mesmas coisas e da mesma maneira, os resultados 

obtidos não são positivos.  Esse aspecto, para nós, revela uma percepção equivocada no campo 

educacional por fazer a distinção entre ensino e aprendizagem como dois processos distintos, 

mas que, em nosso entendimento, tomando como base a filosofia de Gilles Deleuze, fazem parte 

de um mesmo processo para os sujeitos: o aprender.   

Após essa breve explanação, registro que a escolha deste tema se deu quando 

vislumbrei a possibilidade de cursar um mestrado acadêmico em Educação, pois estava 

procurando respostas para uma série de interrogações que povoavam minha mente de professora 

não licenciada, mas bacharela. No exercício do meu ser docente, muitos foram os desafios 

enfrentados e, num primeiro instante, quis entender a razão das inúmeras desistências e 
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abandonos que alguns cursos do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) 

experimentavam. Assim sendo, identifiquei na temática “Estilos de aprendizagem” um possível 

caminho para compreender tais problemas. Confesso que, nessa ocasião, estava sob a influência 

das correntes de estudo já mencionadas.  

No entanto, após muitos estudos somados às contribuições recebidas do meu 

orientador, decidimos abordar os estilos de aprendizagem como ferramenta que torna singular 

e potencializa a forma de aprender de cada aluno e, assim, conduz a Educação a um horizonte 

de caminhos múltiplos. Essa forma de abordagem seguiu caminhos menos ortodoxos, fazendo 

um contraponto das teorias dos estilos de aprendizagem e diálogo de aproximação de algumas 

obras do filósofo francês Gilles Deleuze.  

Em sua obra Diferença e Repetição, Deleuze (2006, p. 159) assegura que “nunca se 

sabe de antemão como alguém vai aprender - que amores tornam alguém bom em Latim, por 

meio de que encontros se é filósofo, em que dicionários se aprende a pensar.” Ou seja, não se 

ensina ninguém a pensar, esse atributo é inerente ao sujeito; é natural ao ser humano pensar. 

Ninguém poderá ensinar-lhe ou mesmo lhe tomar o conhecimento. Assim sendo, os estilos de 

aprendizagem poderão ser vistos como instrumentos para lidar com um saber inesgotável diante 

de um mundo de relação e a grande interrogação é: como o sujeito aprende?   

Com base no exposto, este trabalho tem esta questão problema: Quais são as 

singularidades dos estilos de aprendizagem dos alunos com melhores rendimentos acadêmicos 

do bacharelado em Administração do IFNMG – Campus Pirapora – e como essas potencializam 

o desejo de aprender?  

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo geral identificar as 

singularidades dos estilos de aprendizagem dos alunos com melhores rendimentos acadêmicos 

do bacharelado em Administração do IFNMG – Campus Pirapora – e como essas potencializam 

o desejo de aprender.  

E visando alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: a) Apontar aspectos singulares dos sujeitos (alunos do curso de bacharelado em 

Administração) em sua forma de aprender; b) Analisar nos perfis dos estudantes exitosos o que 

há de singular em sua forma de aprender; c) Entender como cada estudante aprende e como 

potencializa o desejo de aprender. 

Esclarecemos que a opção nesta pesquisa pelos alunos com os melhores 

rendimentos acadêmicos deve-se apenas a uma questão epistemológica, pois queremos olhar a 

educação, por meio de suas realidades exitosas, numa mudança de abordagem. Não temos a 

pretensão de redigirmos receitas de sucesso, mas identificarmos singularidades dos estilos de 
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aprendizagem e heterogeneidades que potencializam o aprender e, assim, apresentarmos 

contribuições que acreditamos serem relevantes para alavancar o aprender. 

Sabemos das realidades que hoje desafiam a educação, no entanto, entendemos que 

já existem outros campos científicos (Psicopedagogia, Psicologia da educação, Psicanálise) que 

tratam com muita competência e pontualidade o aprender como problema, assim sendo, 

optamos por tratá-lo como potência. A psicopedagogia somada à Psicanálise, à Pedagogia e à 

Psicologia se incumbiram de ajudar a diagnosticar e solucionar os problemas que o ambiente 

educativo ajuda a identificar, mesmo quando oriundos do espaço familiar, social, econômico, 

cultural ou outros.  

Dessa maneira, Scoz assegura que 

 

[...] A psicopedagogia, além de dominar a patologia e a etiologia dos problemas de 

aprendizagem, aprofundou conhecimentos que lhe possibilitam uma contribuição 

efetiva não só relacionada aos problemas de aprendizagem, mas, também, na melhoria 

da qualidade do ensino oferecido nas escolas. [...]. Dessa forma contribui para a 

percepção global do fato educativo e para a compreensão satisfatória dos objetivos da 

educação e da finalidade da escola, possibilitando, assim, uma ação transformadora. 

(2002, p. 34). 

 

Nosso percurso metodológico trata-se de uma pesquisa qualitativa associada à 

pesquisa documental e ao estudo de caso. Considerando que optamos por trabalhar com os dez 

alunos com os melhores rendimentos acadêmicos, foi necessário, para identificá-los, analisar 

seus históricos escolares e obter suas respectivas médias. As turmas escolhidas para participar 

foram os 5º e 7º períodos do Bacharelado em Administração do IFNMG – Campus de Pirapora, 

por entendermos que seus alunos se aproximam do término da graduação e suas contribuições 

para pesquisa poderiam ser maiores.  A produção dos dados utilizou-se das narrativas obtidas 

mediante uma entrevista semiestruturada feita com cada participante separadamente. A análise 

e interpretação dos dados foram guiadas pela teoria deleuziana numa tentativa de encontrarmos 

as respostas para as questões que integram os objetivos deste trabalho. 

 O presente trabalho, além da Introdução, que apresenta a contextualização do tema, 

a problematização, os objetivos e resultados almejados, está dividido em três grandes partes. A 

primeira parte foi destinada ao capítulo com o aporte teórico que traz o estudo científico e a 

evolução da aprendizagem; os estilos de aprendizagem; Teoria da aprendizagem experimental 

de David Kolb; O ciclo de aprendizagem e os estilos de ensino; O aprender para Gilles Deleuze; 

O aprender e os signos; O aprender e a educação rizomática e, por fim, O aprender e a potência 

do desejo.  

A segunda parte abriga dois capítulos. No segundo capítulo, tratamos do percurso 

metodológico em que descrevemos sobre a pesquisa qualitativa, aspectos epistemológicos da 
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pesquisa qualitativa, a pesquisa documental, o estudo de caso, aproximações do contexto da 

pesquisa, os sujeitos da pesquisa, produção dos dados e a análise e interpretação dos dados.  

No terceiro capítulo, fazemos apresentações gerais referentes ao local da pesquisa, 

o curso dos sujeitos da pesquisa e os perfis desses sujeitos. Na terceira parte, está o quarto 

capítulo no qual apresentamos as análises e interpretações dos resultados obtidos na pesquisa, 

que foram divididos nos seguintes tópicos: Os percursos singulares dos sujeitos aprendizes, a 

aprendizagem mediante os encontros com os signos da aula, as decepções e revelações da 

recherche e as faces rizomáticas do processo de aprendizagem. Em seguida, apresentamos as 

considerações finais e as referências aqui empregadas.  
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I Parte – Aporte teórico 

 

Nosso aporte teórico refere-se ao capítulo I desta pesquisa em que apresentamos os 

estilos de aprendizagem relacionados às literaturas oriundas de estudos sobre o domínio da 

gestão das organizações que têm particularmente abordado questões sobre aprendizagem no 

contexto das ciências sociais aplicadas, diferentemente de como isso tem acontecido no 

contexto educacional.  

Nesse domínio, os autores têm operacionalizado a aproximação entre as noções de 

“estilo” e “aprendizagem” conduzidos, inicialmente, pela dicotomia entre os conceitos 

correspondentes de “ensinar” e “aprender”, de modo que boa parte da literatura se origina do 

domínio da Psicologia educacional, abordando o fenômeno do aprender pelo conceito de 

“ensino-aprendizagem”.  

Sabemos que, embora a constituição dessa dicotomia seja resultado de um processo 

histórico no ocidente que envolve experiências na educação e na pedagogia, é na modernidade 

que essas ganham status de discurso científico influenciadas por uma das nascentes ciências 

humanas modernas. Foucault, no livro As palavras e as coisas, ao fazer uma arqueologia das 

ciências humanas, mostra que a constituição dessas ciências se estabeleceram ao longo da 

modernidade por uma exigência de ordem teórico-prática, pois ao mesmo tempo em que há um 

movimento no domínio da compreensão do humano que caminha para a especialização do saber 

(as formas pelas quais os homens se tornam sujeitos dos saberes modernos), também somos 

historicamente tomados por instituições modernas que vão regular as ações desses sujeitos em 

seus espaços sociais, um deles é a escola.  

É nesse lugar que o “aprender” vai estar cada vez mais dependente do “ensinar” 

porque a escola moderna é, ao mesmo tempo, o resultado da consolidação dos estados nacionais 

na Europa e da emergência de um discurso educacional inspirado nos ideais liberais de 

cidadania, consolidados no termo emblemático “educação para todos”. É no contexto do fim de 

século XIX e início de século XX que as emergentes ciências modernas começam a lançar suas 

abordagens discursivas sobre o papel da escola e da educação na sociedade; dentre as ciências 

que exerceram forte influência nesse momento para a consolidação de um discurso educacional 

estão a Psicologia e a Sociologia.  

Como os estudos sociológicos estiveram sempre relacionados à preocupação com 

o papel da educação em relação à sociedade, a psicologia educacional se tornou o lugar de 

produção do conhecimento para compreender a relação entre professor e aluno e o processo de 

desenvolvimento e construção de conhecimento pelo sujeito. Logo, o ensino-aprendizagem se 
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tornou um conceito de muitas abordagens psicológicas no campo da educação e objeto 

indispensável da psicologia educacional.  

Esse breve histórico mostra que, inicialmente, precisamos entender que a noção de 

aprendizagem vai se aproximar da noção de estilo, trazendo o signo da dicotomia “ensino-

aprendizagem”, conduzido pelo sentido de que o aprender se dá necessariamente na relação 

com aquele que ensina e, para isso, há, consequentemente, o entendimento de que o signo do 

ensinar é uma reprodução do signo do aprender e vice-e-versa.  

A noção de “estilo de aprendizagem” no âmbito das organizações tem trazido esse 

forte signo moderno, de modo que as formas de compreensão dos estilos dos sujeitos em geral 

se tratam de classificação desses em acordo com critérios extrínsecos, em função do acento de 

uma determinada habilidade em detrimento de outras.  

Neste trabalho, vamos num primeiro momento fazer uma crítica a compreensões da 

noção de “estilo de aprendizagem” para mostrar que o sentido do aprender nesse traz o signo 

dessa dicotomia e que busca bem mais construir uma representação desses sujeitos nos critérios 

pré-estabelecidos do que visualizar formas inerentes a cada um.  

Findada a explanação anterior, damos início ao trabalho de contraponto das Teorias 

dos Estilos de Aprendizagem com um trabalho de aproximação da filosofia de Gilles Deleuze 

e sua apropriação feita para o campo da educação por alguns autores nesse domínio para mostrar 

que a noção de aprender vai além da dicotomia do ensino-aprendizagem. Esse processo é 

necessário, inclusive, para que possamos destituir alguns sentidos estabelecidos como forma 

dicotômica e moderna de pensar o fenômeno da aprendizagem para, então, propor outra noção 

de “estilo de aprendizagem” que possa ser resultado da constituição singular de cada modo de 

subjetivação, ou seja, nessa proposição, estão em jogo a heterogeneidade do aprender e a 

singularidade dos sujeitos. 
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Capitulo I – Estilos de Aprendizagem versus Aproximação com os signos do Aprender  

 

1.1. O estudo científico e a evolução da aprendizagem 

 

Não temos a intensão de elaborar uma revisão que tenha a pretensão de completude 

quanto a expor os mais variados conceitos de aprendizagem no domínio da psicologia 

educacional. Aqui se tem por objetivo mostrar as concepções de aprendizagem mais 

comumente apropriadas pelos autores que estudam a noção de “estilos de aprendizagem”, por 

isso, nós seguiremos pistas deixadas por esses autores para indicar as mais correntes em suas 

elaborações teóricas para a definição de “estilos de aprendizagem”.   

Ao tentar fazer este trabalho, apontamos as imagens do “ensinar” e “aprender” 

produzidas pela psicologia educacional sobre o ensino-aprendizagem e que vão tomar parte da 

noção de “estilo de aprendizagem”, no contexto de produção dos autores que tentam introduzir 

o tema do aprender no plano das organizações, de modo específico em estudos sobre a 

aprendizagem no ensino superior. Por isso, nós faremos aqui uma apropriação da crítica à noção 

de pensamento dogmático em Deleuze (2003), compreendendo, de um lado, a imagem do 

pensar como aquelas imagens que se constituem historicamente e nos impedem de pensar, de 

sermos, de outro lado, criativos ao defrontarmo-nos com os problemas.  

Aqui as imagens do aprender trazem historicamente o sentido das teorias 

pedagógicas e psicológicas modernas. Essas imagens vão estabelecendo os arranjos 

significativos necessários para o estabelecimento da própria noção de “estilo de aprendizagem”.    

O interesse em aprofundar os conhecimentos sobre os estilos de aprendizagem para 

Felder e Silvermam (1988) se justifica pela necessidade de conhecer os estilos de aprendizagem 

dos alunos e o estilo de ensinar dos professores. Pois, segundo esses autores, é preciso haver 

compatibilidade entre os estilos de aprendizagem dos alunos, pelo menos em sua maioria, e o 

estilo de ensino do professor; caso contrário, os alunos podem-se tornar desinteressados e 

desatentos com o conteúdo, causando um déficit de aprendizagem, desinteresse pelo curso, 

obtenção de resultados negativos nos testes de verificação da aprendizagem e possíveis evasões.  

Eis aqui um primeiro problema associado à noção de aprender como “estilos de 

aprendizagem”. Seguindo os passos de Gallo (2012), essa concepção parece estar ainda bastante 

influenciada pelas teorias pedagógicas do século XX que introduziram nos processos 

educativos a noção de “ensino-aprendizagem” de modo indissolúvel, entendendo que o 

processo para conhecer os estilos de aprendizagem dos alunos não se faz sem pôr em questão, 

e como modelo, o modo de ensinar dos professores, trazendo para a relação dos alunos com o 
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saber a condição inevitável da reprodução do que é ensinado pelo professor. Nesse caso, ao sair 

do modelo dado pelo professor, os alunos são lançados num conjunto de sentidos inevitáveis, 

estigmatizados da seguinte forma: “desinteressados”, “desatentos”, “deficitários” “reprovados” 

e “evadidos”.   

Para facilitar a compreensão da temática que esta pesquisa aborda é importante 

haver uma prévia definição de aprendizagem que, de acordo com o dicionário enciclopédico, a 

etimologia dessa palavra refere-se à aquisição de conhecimento e de habilidade. Origina-se do 

termo aprender, do latim apprehendere, apoderar-se. Para Smith (1988 apud CERQUEIRA, 

2000, p. 27-28) a aprendizagem é uma busca para a vida inteira, e aprender é um processo 

pessoal e natural que exige mudanças, pois se trata de algo processado internamente em cada 

um, enquanto o aprender está vinculado ao desenvolvimento humano; a aprendizagem está 

relacionada às experiências vividas.  

Seguindo esse enfoque, Cerqueira (2000, p. 28) afirma que aprendizagem “é um 

processo pessoal, que implica mudanças e que dura toda a vida, merece ser melhor conhecida 

e estudada”. Para Kuethe (1978, p. 6), a aprendizagem “é o processo pelo qual a conduta se 

modifica em resultado da experiência”. Bransford, Brown e Cocking (2007) ampliam esse 

conceito, sustentando que esse processo se estabelece por meio de conexões entre estímulos e 

reações, reforçando a relação da aprendizagem com a experiência. 

Esses conceitos de aprendizagem são resultados de uma trajetória histórica e 

bastante significativa de investigações de vários pesquisadores. E, para melhor entendermos os 

avanços dos estudos sobre o que é aprendizagem, Barros de Oliveira e Barros de Oliveira (1996) 

asseguram que, especificamente no século XX, o estudo da aprendizagem evoluiu em três 

momentos distintos:  

1º) Até a metade do referido século sob a influência do behaviorismo1 entendeu-se 

a aprendizagem basicamente como aquisição de respostas. Ou seja, 

condicionado pelas recompensas e punições advindas do seu comportamento, o 

aprendiz reagia de forma passiva aos estímulos do seu meio exterior. Diante dessa 

percepção, o ensino era compreendido como atividade destinada a aumentar a 

                                                           
1 Behaviorismo é um termo genérico para agrupar diversas e contraditórias correntes de pensamento na Psicologia 

que tem como unidade conceitual o comportamento, mesmo que com diferentes concepções sobre o que seja o 

comportamento. A palavra inglesa behaviour (RU) ou behavior (EUA) significa comportamento, conduta. Os 

behavioristas de orientação positivista trabalham com o princípio de que a conduta dos indivíduos é observável, 

mensurável e controlável similarmente aos fatos e eventos nas ciências naturais e nas exatas. Na educação o 

behaviorismo é utilizado de forma a melhorar o aprendizado, a partir das modificações comportamentais do aluno 

e do professor, aplicando, por meio da psicologia, técnicas especiais, acreditando-se que, conforme defendido por 

Watson, é possível transformar o indivíduo por meio da educação. Fonte: 

http://www.portaldapsique.com.br/Artigos/Behaviorismo.htm. 
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quantidade de respostas corretas. Assim sendo, aprender equivalia a responder bem. 

Nesse cenário, o papel do professor consistia em garantir que os alunos não 

cometessem erros e cumprissem as tarefas de aprendizagem de forma assertiva e 

em curto espaço de tempo. O resultado desejado nessa concepção de ensino era o 

saber fazer.  

2º) As décadas de 50 e 60 são consideradas como uma segunda fase da 

aprendizagem, agora sob influência do cognitivismo2. Essa é concebida como 

aquisição do conhecimento e o aprendiz é visto como alguém capaz de adquirir, 

armazenar e recuperar informações. No ambiente do ensino escolar tem o objetivo 

de aumentar a porção de conhecimento do sujeito. A função do professor é 

contribuir para que o aluno melhore seus processos cognitivos, suas capacidades de 

memorização e o nível de domínio das informações acadêmicas. A meta é o alcance 

do saber.  

3º) Após a década de 60, inaugura-se o terceiro momento influenciado pelo 

cognitivismo e pelas correntes ambientais e ecológicas, e ainda com uma visão 

modificada do ser humano, alguém capaz de dar sentido às suas experiências, 

superando o mero reagir ao seu meio externo e o armazenar informações, aqui a 

aprendizagem é concebida como a construção do conhecimento. O aprendiz 

eleva-se ao status de construtor do conhecimento, com habilidades para aprender a 

aprender, interpretar o seu meio e a si, estabelecendo relações satisfatórias sujeito-

mundo. A nova perspectiva do ensino é preocupar-se com o saber aprender.  

Antes de tratarmos dos estilos de aprendizagem, entendemos o conceito de 

aprendizagem, tivemos uma mostra das perspectivas evolutivas pelas quais sua concepção 

passou e ainda sua trajetória dentro da instituição de ensino. Desvelando assim qual era o lugar 

da aprendizagem no campo educacional e quais os resultados que se esperava obter a partir da 

concepção behaviorista, cognitivista e cognitivista versus correntes ambientais e ecológicas.  

 

1.1.2. Os estilos de aprendizagem 

 

Abordaremos primeiro a concepção de estilos, devido a sua chegada recente ao 

campo da educação, pois se trata de uma palavra oriunda de outro campo do conhecimento, por 

isso, há uma necessidade de entendermos sua origem; e, também, porque se trata de uma 

                                                           
2 O Cognitivismo consiste no movimento de compreensão da cognição humana que visa estudar a própria cognição 

humana dos pontos de vista da educação e da psicologia (GREEN, 1996). 
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categoria central desta pesquisa. Logo em seguida, explanaremos sobre os estilos de 

aprendizagem.  

Ao se referirem a estilos, deve-se considerar que essa palavra, desde o século XX, 

sofre certa banalização e tem sido usada em apropriações diversas. Dessa forma, esse termo vai 

contemplar elementos estéticos e subjetivos que, de maneira ímpar, reúne variáveis de naturezas 

diversas adjetivando assim movimento, agrupamento, um modo de escrever, de aprender, de se 

expressar, entre outras manifestações.  

 Garcia Cué (2007) explica que a expressão “estilos” começou a ser utilizada a partir 

do século XX por investigadores que buscavam distinguir as diferenças entre as pessoas da área 

da psicologia e da educação. Garcia Cué, Rincon e Garcia (2009) definem estilos como sendo 

uma série de competências, aptidões, estratégias e atitudes que uma pessoa possui, habilitando-

a para desempenhar certas atividades e que se explicitam por um modo de comportamento e 

habilidades distintas que a diferenciam de outras pessoas, sob o prisma de como ela dirige, se 

veste, fala, pensa, aprende, conhece e é ensinado.  

Uma vez explicados os conceitos de aprendizagem e de estilos, é preciso entender 

em que consistem os estilos de aprendizagem, suas variações, principais teóricos, 

empregabilidade no campo educacional e contribuições pretendidas.  

O termo estilo de aprendizagem surgiu no ano de 1970, distinguindo-se do estilo 

cognitivo3 no cenário acadêmico; enquanto a expressão estilo cognitivo referia-se às descrições 

teóricas e acadêmicas, estilo de aprendizagem era empregado para aplicações práticas. Segundo 

a compreensão de Riding e Cheema (1991), os criadores dos estilos de aprendizagem estavam 

interessados em práticas educacionais e de treinamento fundamentadas nas teorias sobre estilos 

cognitivos. Portanto, a diferença entre esses não se excluem mutuamente, mas se 

complementam. 

Para Felder e Silverman (1988), as pesquisas sobre os estilos de aprendizagem 

evocam a atenção dos educadores para as diferenças individuais dos alunos, sinalizam quais 

são as preferências de aprendizagem dos discentes e catalisam discussões sobre as melhores 

estratégias didáticas. 

Segundo Alonso, Gallego e Honey (2002), estilos de aprendizagem “são recursos 

cognitivos, afetivos e fisiológicos, que servem como indicadores, relativamente estáveis, de 

                                                           
3 O termo estilo cognitivo foi adotado primeiramente por Allport, em 1937, fazendo menção ao modo típico ou 

rotineiro de uma pessoa solucionar problemas, pensar, perceber e lembrar (RIDING; CHEEMA, 1991). 
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como os alunos percebem, interagem e respondem a seus ambientes de aprendizagem.” Os 

autores Barros e Amaral (2007) ampliam esse conceito ao afirmarem que “os estilos de 

aprendizagem se referem a preferências e tendências altamente individualizadas de uma pessoa, 

que influenciam em sua maneira de aprender um conteúdo”.  

Alguns autores, dentre eles Lopes (2002), vão resgatar as concepções de Silverman 

e Grasha (1983), abordando os estilos de aprendizagem como uma interação social necessária 

aos processos de ensino-aprendizagem como forma de integrar o conteúdo, o aluno, o professor 

e a escola, favorecendo ao professor e ao aluno discutir e experimentar formas alternativas de 

ensinar e aprender. Cabendo à escola o papel de provedora dessa discussão e experiência.  

A importância dessa prática, conforme asseguram Cathólico e Oliveira Neto (2008), 

é que o conhecimento dos estilos de aprendizagem dos alunos intensifica a compreensão das 

formas como eles preferem aprender. Esses autores sugerem que para se conhecerem os estilos 

de aprendizagem é preciso mapeá-los utilizando instrumentos padrões. O professor, de posse 

do perfil mapeado dos seus alunos, poderá desenvolver novas formas de ensino e se capacitar 

para atingir as diferentes necessidades de aprendizagem.  

O mapeamento dos estilos de aprendizagem se faz necessário devido à existência 

de diferentes tipos com classificações e abordagens, cujos pesquisadores, principalmente das 

áreas como a educação e a psicologia, entenderam de organizá-los em categorias ou inventários. 

Esses inventários são instrumentos de diagnóstico que, na maioria das vezes, aparecem em 

forma de questionários ou testes, baseados em estilos de aprendizagem predefinidos, que 

costumam ser aplicados em diversas situações de aprendizagem, independentemente da área ou 

conteúdo a ser desenvolvido.  

A Tabela 1 exibe os principais instrumentos de diagnóstico dos estilos de 

aprendizagem, seus autores e ano de criação.  Esses instrumentos, uns mais que outros, foram 

amplamente testados e validados em pesquisas educacional, empresarial, psicológica e 

pedagógica, segundo Garcia Cué, Rincon e Garcia (2009).  
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Tabela 1 – Instrumentos de diagnóstico dos estilos de aprendizagem 

Fonte: Adaptado de Garcia Cué, Rincon e Garcia, 2009, p. 3 

 

Acreditamos que muitas contribuições foram dadas ao campo educacional pelos 

estudos dos estilos de aprendizagem, tratando-se de um avanço e revelando uma preocupação 

com a qualidade do ensino, o que mostra um desejo de ajudar o aluno a aperfeiçoar seu 

aprendizado e o professor a alavancar sua didática e metodologia. O fato é que a educação urge 

por tais iniciativas e avanços. Porém, entendemos que essas pesquisas não foram suficientes 

para responder como o indivíduo aprende. 

Mesmo diante das críticas que já apresentamos sobre as teorias dos estilos de 

aprendizagem, consideramos importante apresentá-las em nossa pesquisa, pois essas 

alicerçaram inúmeros trabalhos científicos, visto que compõem uma trajetória histórica no 

campo educacional, são bastante demandadas na educação e ajudam no entendimento da 

escolha da nossa linha de trabalho.  

 

1.1.3. Teoria da aprendizagem experimental de David Kolb 

 

Dentre as várias teorias dos estilos de aprendizagem e seus instrumentos de 

avaliação, escolhemos aprofundar a Teoria da Aprendizagem Experimental de David Kolb 

desenvolvida em 1984, cujo objetivo é identificar as características de cada indivíduo como 

aprendiz e como ele aprende. Nossa escolha se justifica devido a essa ter sido a mais adotada 

nas pesquisas brasileiras.  

Investigações sobre aprendizagem experiencial são tecidas, há milênios, 

alimentando numerosas teorias a respeito dessa temática ao longo dos séculos (CLAXTON; 

MURRELL, 1987). Tais abordagens contribuíram com definições específicas de aprendizagem, 

baseadas em discussões tanto pedagógicas, quanto psicológicas (BRANSFORD, BROWN; 
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COCKING, 2007).  Aprender pela experiência não equivale dizer que toda e qualquer vivência 

resulta em aprendizagem. Essa aprendizagem é, sobretudo, mental; portanto, apropriar-se dos 

saberes procedentes da experiência demanda processos contínuos de ação e reflexão. 

Mesmo com as diversas abordagens sobre a aprendizagem experiencial, para 

autores como Mainemelis, Boyatzis e Kolb (2002) e Corbett (2005), é a teoria de David Kolb 

que tem o melhor ponto referencial para as discussões sobre a aprendizagem experiencial. 

Acredita-se que por essa razão, haja vista o aumento de produções acadêmicas relacionadas à 

aprendizagem experiencial após o surgimento da teoria de Kolb, que segundo Marsick e O’Neil 

(1999), tornou-se conhecida como aprendizado por meio da ação e fundamentando os estudos 

de modos de aprendizagens individuais.  

Os estudos sobre estilos de aprendizagem de Kolb tiveram início em 1971, 

direcionados a pesquisar o “como se aprende, como se assimila a informação, como soluciona 

problema e como se toma decisão”. Esses questionamentos alicerçaram a construção do modelo 

experimental, que visava conhecer o processo de aprendizagem a partir da própria experiência.  

O público escolhido para as investigações de Kolb foi o universitário, por acreditar 

que esse era dependente do sucesso permanente num mundo em constantes mudanças e seu 

êxito estaria condicionado às habilidades de examinar oportunidades e aprender com sucessos 

e fracassos. A experiência condiciona ou altera acontecimentos gerando assim novas 

experiências. Em relação a tais experiências, Kolb (1976) desenvolveu um instrumento de 

mensuração denominado Inventário de Estilos de Aprendizagem (Learning Style Inventory / 

LSI).  

Após anos de investigação, no início da década de 80, David Kolb apresentou sua 

teoria sobre os estilos de aprendizagem experimental afirmando que a efetividade da 

aprendizagem de adultos aumentaria se o objeto de aprendizagem fosse vivenciado de forma 

mais direta e profunda. Ele definiu aprendizagem como “o processo pelo qual o conhecimento 

é criado através da transformação da experiência”. (KOLB, 1984, p.41). Segundo ele, mais que 

resultado, a aprendizagem é processo holístico de adaptação ao mundo. Portanto, aprender 

requer a solução de conflitos entre modos dialeticamente opostos de adaptação para, assim, a 

partir dessa experiência, construir o conhecimento, ou seja, o aprender.  

A teoria da aprendizagem experiencial de Kolb respalda-se em abordagens 

psicológicas, fundamentando-se em três estudiosos da psicologia experimental e da 

aprendizagem: Piaget, Dewey e Lewin (KOLB, 1984; HINTON, 1998). Essa teoria se aproxima 

dos princípios das teorias de aprendizagem de Vygotsky. Pimentel (2007, p. 160) afirma que “a 
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teoria kolbiana tem no postulado histórico-cultural (Vygotsky e seguidores) uma fonte de 

inspiração”.  

Explicando como se aprende pela experiência, Kolb (1984, 1999 a) criou o “ciclo 

de aprendizagem experimental”, que consiste em quatro modos de aprendizagem. No começo 

do processo de aprendizagem, o indivíduo deve escolher a forma mais confortável de aprender 

dando início ao seu ciclo de aprendizagem experimental. Por exemplo, quando o indivíduo 

decide iniciar pela Experimentação Ativa (EA), ou seja, fazendo isso, ele sentirá o que foi 

produzido e realizará um feedback próprio. Logo após, ele prossegue o ciclo criando 

generalizações sobre a experiência adquirida e seus vínculos com a realidade, via Experiência 

Concreta (EC). Os modos de aprendizagem de Kolb são estes: 

1) Modo Experiência Concreta (EC) – se caracteriza pela aprendizagem 

relacionada às situações práticas, analogia a momentos concretos e à troca de informações com 

outros indivíduos;  

2) Modo Observação Reflexiva (OR) – consiste na aprendizagem relacionada à 

observação de situações, à necessidade de refletir o objeto de estudo sob vários ângulos e à 

correlação de informações com fatos cotidianos; 

3) Modo Conceituação Abstrata (CA) – trata da aprendizagem relacionada à 

produção de conceitos, análise da realidade e criação de hipóteses sob a perspectiva lógica; 

4) Modo Experimentação Ativa (EA) – é a aprendizagem relacionada à execução 

de conhecimentos, à experimentação de conhecimentos obtidos por meio de reflexões e à 

resolução de problemas com rápida tomada de decisão.  

A compreensão de Kolb ao desenvolver seu ciclo de aprendizagem idealizou duas 

dimensões de aprendizagem distintas: “percepção” e “processamento”. A dimensão da 

percepção refere-se à forma como se percebe a informação e o processamento é o jeito de 

processar a informação. Assim sendo, entende-se que algumas pessoas percebem melhor a 

informação por meio de experiências concretas (tocar, ver, ouvir), enquanto outras percebem 

melhor a informação de maneira abstrata, utilizando conceitos mentais ou visuais.  

Na dimensão da percepção temos a oposição: Concreto versus Abstrato (EC - CA). 

Após a informação ser percepcionada, passa-se a dimensão do processamento, nessa dimensão, 

encontram-se as pessoas que processam melhor a informação por meio de experimentação ativa 

(fazendo alguma coisa com a informação) e outras processam melhor pela observação reflexiva 

(pensando sobre as coisas). Aqui, o sistema de opostos é a Ação versus Reflexão (EA - OR).  

Para Kolb (1984; 1999a), quando combinados dois   dos   modos   de aprendizagem 

pelo indivíduo, surge um estilo de aprendizagem. Esses são uma matriz dois por dois dos modos 
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de aprendizagem, pelo qual, Kolb (1984, 1999a) utiliza para eles os termos:  Divergente 

(EC/OR), Assimilador (CA/OR), Convergente (CA/EA) e Acomodador (EC/EA). Esse modelo 

é representado na Figura 1.  

 

 

Figura 1. Ciclo de Aprendizagem de David Kolb (1984) – Revisado em 1999. 

 

O estilo de aprendizagem Divergente tem origem na Experiência Concreta (EC) e 

continua o processo de aprendizagem por meio da Observação Reflexiva (OR). De acordo com 

Kolb (1999, p. 5), o indivíduo divergente tende por “afastar-se das soluções convencionais, e 

optar por possibilidades alternativas”, destacando-se por sua habilidade de analisar as situações 

por diferentes perspectivas e de organizar diversas relações em um todo significativo. É 

chamado de divergente porque atua bem nas situações que pedem novas ideias. É um perfil 

questionador, criativo, produtor de alternativas, identificador de problemas, busca significados 

pessoais sobre o que está aprendendo e possui habilidade no trato com pessoas, por isso, 

interage bem com seus professores e colegas. Seu jeito de trabalhar inclui discussões, 

tempestades de ideias e atividades em equipe. As profissões preferidas por ele são as voltadas 

ao entretenimento, a serviços ou à arte (KOLB, 1999a; KOLB, BOYATZIS; MAINEMELIS, 

2000; VALENTE et al., 2008).    

O indivíduo com estilo Assimilador aprende por Conceituação Abstrata (CA) e 

Observação Reflexiva (OR). Comumente prioriza a teoria, incorporando “a experiência de 

aprendizagem numa estrutura de ideias mais ampla” (Kolb, 1999a, p. 5). Esse estilo emprega o 

raciocínio indutivo, caracteriza-se pela facilidade de criação de modelos teóricos e utiliza-se de 

pedaços de informações, analisa, organiza e os assimilam como um todo. Não se preocupa com 
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o uso prático das teorias. Prefere as ideias ao invés das pessoas. São perfis comuns entre os 

professores, escritores, advogados, bibliotecários, matemático e biólogos.  

Valente et al. (2008, p. 59) afirmam que os indivíduos Convergentes “são 

exatamente o oposto dos divergentes”. Desenvolvem o raciocínio dedutivo, com aplicação 

prática das ideias, testam as informações, experimentam coisas novas, veem como elas 

funcionam de fato, aprendem fazendo por tentativa e erro; são hábeis para resolver problemas 

e tomar decisões. Averiguam integralmente a viabilidade e utilidade das informações e 

apreciam analisar exemplos e casos. Eles iniciam sua experiência na Conceituação Abstrata 

(CA) e, por meio de conceitos, transformam-na pela Experimentação Ativa (EA), preferindo a 

aplicação prática de teorias. Consideram o trabalho em grupo e as discussões como perda de 

tempo, porque entendem que podem fazer o trabalho mais rapidamente de forma individual. As 

profissões demandadas por esse estilo são os tecnólogos, economistas, engenheiros, médicos, 

físicos, inclinando-se a lidar com atividades técnicas ou práticas, como experimentar 

simulações ou tarefas de laboratório (KOLB, 1999a, p. 5).   

Encerrando, tem-se o estilo Acomodador, que parte da Experiência Concreta (EC) 

e a transforma por meio da Experimentação Ativa (EA); prefere atividades intuitivas, como 

trabalhos em grupo ou em campo aprendem por meio de descobertas próprias. “É provável que 

sua tendência seja atuar com base em seus sentimentos em vez de analisar logicamente a 

situação” (Kolb, 1999a, p. 7). Aplica as informações obtidas em novas situações para resolver 

problemas reais, está disposto a assumir riscos, aprendendo com seus erros. Os indivíduos do 

estilo Acomodador, segundo Kolb (1984), encontram-se com frequência inseridos nos quadros 

das organizações e nos negócios como bancários, administradores, políticos, gerentes, 

especialistas em relações públicas, vendedores etc. 

Apresentada a teoria kolbiana, criticamos as abordagens dessa devido ao fato de 

muitos pesquisadores reduzirem os estilos de aprendizagem a uma espécie de diagnóstico 

padrão a ser obtido dos mais diferentes indivíduos, desconsiderando completamente as 

potencialidades inerentes a cada ser e esperando obter sempre os mesmos resultados, ou seja, 

há um reducionismo dos indivíduos às classificações categóricas dos seus estilos específicos de 

aprendizagem. 

Esse reducionismo se evidencia quando a pesquisa se ocupa em mapear os estilos 

de aprendizagem dos discentes com a alegação de buscar estratégias para o exercício da 

docência ou como identificar o que caracteriza o indivíduo aprendiz desconsiderando a sua 

subjetividade. Essa realidade se apresenta de forma clara no instrumento “Inventário de Estilos 

de Aprendizagem” de David Kolb (Learning Styles Inventory – LSI) que, conforme mostramos, 
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classifica os indivíduos em quatro modalidades de aprendizagem: divergentes, convergentes, 

assimiladores e acomodadores. 

 

1.1.4. O ciclo de aprendizagem e os estilos de ensino 

 

Qual é a relação existente entre os estilos de aprendizagem e os estilos de ensino é 

o que muitos pesquisadores vêm analisando. Segundo esses, a Teoria dos Estilos de 

Aprendizagem devem influenciar diretamente nas formas de ensinar. Lockhart e Schmeck 

(1983) defendem a importância de se conhecer e se basear nos estilos de aprendizagem para 

elaborar métodos mais adequados para a aprendizagem de cada aluno.  

Segundo Alonso, Gallego e Honey (1994), é comprovado que o rendimento 

acadêmico está intimamente relacionado com os processos de aprendizagem. Eles enumeraram 

os trabalhos que foram desenvolvidos com o objetivo de fundamentar essa relação: Cafferty 

(1980) e Lynck (1981) analisaram o rendimento acadêmico e sua relação com os estilos de 

aprendizagem; Pizzo (1981) e Krimsky (1982) centraram sua investigação nos estilos de 

aprendizagem e rendimento na aprendizagem da leitura; White (1979) e Gardner (1990) 

relacionaram estilos de aprendizagem, estratégias docentes, métodos e rendimento acadêmico. 

Na busca por traçar o papel do professor e seu estilo de ensino de acordo com o 

diagnóstico feito do estilo de aprendizagem do aluno, Harb et al. (1995) sugerem que o ciclo 

de aprendizagem de Kolb seja usado como base estratégica para o planejamento do processo de 

ensino. Para tal, o ciclo de ensino deve seguir as mesmas fases do ciclo de aprendizagem, no 

qual, cada estilo de aprendizagem corresponda a um estilo de ensino. Corroborando com essa 

teoria, Valente, Abib e Kusnik (2007) desenvolveram um quadro relacional evidenciando o 

perfil adequado de professor a cada situação, para que se possam alcançar os resultados 

adequados de aprendizagem, conforme veremos a seguir. 

 

Estilos de Aprendizagem Estilos de Ensino/ Papel do professor 

 

Divergente 

O docente deve atuar como motivador, visando ao 

desenvolvimento pessoal dos seus alunos; tecendo um bom 

relacionamento com esses e sendo capaz de desenvolver a 

cooperação e discussão de valores e significados. A estratégia 

de ensino requer questionamento e discussão.  

 

Assimilador 

O professor comporta-se como um especialista, dedicando à 

transmissão de conhecimentos, exercendo o papel de 

autoridade em sala de aula, seguindo rigorosamente o material 

didático indicado. A estratégia de ensino é tradicional 

predominando aulas expositivas. 
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Convergente 

O educador procede como um técnico, perseguindo a 

produtividade e a competência. São profissionais 

independentes e deseja que seus alunos desenvolvam esse 

mesmo perfil. A estratégia de ensino combina aula formal com 

laboratório e atividade extraclasse. 

 

 

Acomodador 

O docente é uma espécie de avaliador ou revisor, provendo 

feedback que permita aos alunos fazerem descobertas por conta 

própria. Incentivando a aprendizagem experimental e a 

autodescoberta. Buscam expandir a intelectualidade em seus 

alunos. A estratégia de ensino contempla variados métodos e 

técnicas, de acordo com as necessidades.  
  Quadro 1. Fonte: Adaptação desta pesquisadora, baseada em Valente, Abid e Kusnik (2007, p. 65) 

 

A teoria dos estilos de aprendizagem é alvo de muitas críticas na comunidade 

científica, principalmente devido a sua descontextualização do processo de ensino-

aprendizagem, com ênfase na experiência individual, à custa dos aspectos psicodinâmicos, 

sociais e institucionais.  Essa teoria desconsidera a complexidade existente em cada pessoa 

quando insiste em aplicar os mesmos métodos esperando obter sempre os mesmos resultados. 

Classificar as pessoas de acordo com algumas categorias é reduzi-las apenas, desconsiderando 

suas potencialidades inerentes.  

Além disso, muitos pesquisadores consideram problemático depender de 

instrumentos de diagnóstico autorreferenciados, respondidos pelo próprio indivíduo analisado, 

para identificação dos estilos. E os resultados identificados, na maioria das vezes, não passam 

de mera rotulagem, pura e simples, sem maiores implicações para a prática educacional.  

Mesmo com essas várias limitações, há a ideia de que os indivíduos, principalmente 

adultos, possuem preferências de aprendizagem relativamente estáveis. Nesse aspecto, a teoria 

de estilos de aprendizagem disponibiliza um vocabulário acessível a alunos e professores para 

descrever comportamentos em situações didáticas variadas, favorecendo a que as pessoas 

aumentem a consciência e a motivação a respeito da sua própria aprendizagem. 

  

1.2. O aprender para Gilles Deleuze  

 

Apresentada a Teoria dos Estilos de Aprendizagem e seus principais teóricos vamos 

agora desenvolver um diálogo com Gilles Deleuze, filósofo francês do século XX, que realizou 

suas atividades de ensino e pesquisa em liceus (1948 a 1957) e, depois, nas universidades (1957 

a 1987). Ele não escreveu especificamente sobre a educação, no entanto, parte significativa de 

sua produção explora temas emergentes em educação, suas obras questionam as ideias 

solidificadas sobre o fazer pedagógico e, por isso, inspiram possíveis trajetórias. As páginas 
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que seguem não se tratam de um anúncio de verdades sobre a educação, contudo uma 

apresentação de conceitos e provocações que nos ajudam a (re)pensar a educação, nossos 

métodos e quebrar paradigmas.    

Deleuze, em seu “tratado” sobre o aprender, produziu duas grandes obras sobre as 

quais fundamentamos nossa escrita sobre ‘O aprender e os signos’, que foram Proust e os Signos 

(1964/2003) e Diferença e Repetição (1968/2006); nelas, ele vai discorrer com menor ou maior 

intensidade sobre os temas em questão.  

Durante sua vida, Deleuze teve alguns encontros com outros autores cuja parceria 

trouxe um diferencial para seus respectivos currículos e para nossas bibliotecas; uma delas foi 

com Félix Guattari, filósofo e psicanalista, com quem produziu algumas das obras com as quais 

trabalhamos: ‘O aprender e a educação rizomática’, para tanto, adotamos o livro Mil Platôs: 

capitalismo e esquizofrenia – vol.1 (1980/1995). E, por conseguinte, no tópico ‘O aprender e a 

potência do desejo’ exigiu de nós um agenciamento de uma quantidade maior de obras, dentre 

as quais destacamos: O Anti-Édipo - capitalismo e esquizofrenia (1972/2004), Mil Platôs - 

capitalismo e esquizofrenia – vol.1 (1980/1995), Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia, vol. 

3 (1996), Mil Platôs- Capitalismo e Esquizofrenia – vol. 04 (1997).  

Devido à complexidade da produção de Deleuze e Guattari, interpretações errôneas 

foram surgindo no decorrer dos anos, então, atendendo ao convite da jornalista francesa Claire 

Parnet, surgiu mais um encontro/parceria em que Deleuze concedeu-lhe uma série de 

entrevistas explicativas sobre a evolução do seu pensamento e dos seus trabalhos. A publicação 

dessas entrevistas está no livro Diálogos (1977/1998), ao qual recorremos para construir nosso 

texto sobre ‘O aprender e a potência do desejo’.  

Complementando a elaboração dessa parte da nossa pesquisa, vamos nos aproximar 

de outra entrevista concedida por Deleuze à Parnet, que foi o Abecedário (1988/2001), cuja 

cláusula contratual permitia sua publicação e veiculação somente após sua morte. Deleuze era 

um filósofo avesso à mídia.   

Não elencamos aqui todas as obras deleuzianas que foram pesquisadas, mas 

somente as que consideramos principais, as mais usadas por nós.  

 

1.2.1. O aprender e os signos 

 

Contrário às teorias dos estilos de aprendizagem, Deleuze assegura que ninguém 

aprende nada com ninguém, logo se entende que ninguém ensina nada a ninguém. Ele afirma 

que não existe um método para ensinar nem para aprender. Em sua obra ‘Proust e os Signos’ 
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(1964/2003), vai descrever o relato de um aprendizado de um homem de letras no qual se 

adotam dois caminhos: O de Méséglise e o de Guermantes, ambos entendidos como espaços de 

aprendizado. O trilhar por esses caminhos consiste na RECHERCHE, que é a “busca da 

verdade”. (DELEUZE, 2003, p.3).  

 

O que o herói [de Proust] não sabe no início da aprendizagem? Não sabe “que a 

verdade não tem necessidade de ser dita para ser manifestada, e que podemos talvez 

colhê-la mais seguramente sem esperar pelas palavras e até mesmo sem levá-las em 

conta, em mil signos exteriores, mesmo em certos fenômenos invisíveis, análogos no 

mundo dos caracteres ao que são, na natureza física, as mudanças atmosféricas”. 

(DELEUZE, 2003, p. 28). 

 

Portanto, engana-se quem acredita que a Recherche é caminho fácil de percorrer. 

Para que a verdade seja revelada, ou seja, o aprendizado efetivado, o aprendiz terá decepções, 

revelações e precisará abandonar suas ilusões. No decorrer desse processo de aprendizagem, 

muitas vezes acontecem avanços em determinados campos de signos e retrocessos em outros, 

quando, por exemplo, o objeto não revela o segredo que o aprendiz esperava, fazendo-o 

mergulhar numa decepção. Esse processo se repete enquanto o aprendizado não se der por 

completo. Nesse momento para o autor, é possível que a decepção desencadeie uma preguiça 

que venha comprometer o todo.  

De acordo com Deleuze (2003, p. 15), “o erro (...) é pressupor em nós uma boa 

vontade de pensar, um desejo, um amor natural pela verdade”. Seu personagem Proust vai 

insistir que a verdade nunca é resultado de uma boa vontade prévia, mas produto de uma 

violência sobre o pensamento, já que o saber não é passivo. Com o efeito violento de um signo, 

o pensamento (memória, desejo, imaginação, inteligência) é obrigado a buscar o sentido do 

signo associado ao tempo que se perde, a inteligência se torna apta a interpretar o signo, ou seja, 

ela o encontra e extrai-lhe as verdades.  

A unidade de todos os mundos deve-se a sua forma de constituição de sistemas de 

signos emitidos por pessoas, objetos e materiais em que a descoberta da verdade e o aprender 

exigem decifração e interpretação, ou seja, o aprender consiste no saber interpretar signos.  

Portanto, aprender, segundo essa percepção, não se restringe aos muros escolares, ou ao ato de 

ensinar do professor, mas acontece a todo instante, em qualquer lugar onde haja signos que 

obriguem o pensamento procurar por sua decifração. Assim sendo, a pluralidade dos mundos 

está no fato de que os signos emitidos “não são do mesmo tipo, não aparecem da mesma 

maneira, não podem ser decifrados do mesmo modo, não mantém com seu sentido uma relação 

idêntica.” (DELEUZE, 2003, p. 5), ou seja, a Recherche é constituída pela unidade e pluralidade 

dos signos.   
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Quando Deleuze discorre sobre a teoria dos signos, no primeiro momento, assegura 

o lugar etimológico do termo ‘aprender’ ao caracterizá-lo como um encontro com os signos, já 

que, na sua origem, o termo ‘ensinar’ refere-se ao ato de sinalizar para que outros se orientem, 

portanto, entende-se que o aprender consiste em encontrar-se com tais sinais. Em seguida, o 

autor vai ressignificar a emissão dos signos, antes tida como ato de ensinar e considerá-lo na 

dimensão do encontro com os signos como um ato de aprender, independente de quem o emitiu 

e da razão pela qual foi emitido.   

Assim sendo, a relação com as pessoas e as coisas será uma oportunidade potencial 

de aprendizado, mesmo que a princípio o aprendiz não tenha essa consciência. Deleuze 

interpreta o aprender como uma criação de algo novo, um acontecimento único no pensamento.  

 

Nunca se sabe como uma pessoa aprende; mas, de qualquer forma que aprenda, é 

sempre por intermédio de signos, perdendo tempo, e não pela assimilação de 

conteúdos objetivos. Quem sabe como um estudante pode tornar-se repentinamente 

"bom em latim", que signos (amorosos ou até mesmo inconfessáveis) lhe serviriam 

de aprendizado? Nunca aprendemos alguma coisa nos dicionários que nossos 

professores e nossos pais nos emprestam. (...) Nunca se aprende fazendo como 

alguém, mas fazendo com alguém, que não tem relação de semelhança com o que se 

aprende. (DELEUZE, 2003, p. 21). 

 

Na compreensão do autor, com a qual concordamos, o aprendizado é temporal, ou 

seja, o aprendizado necessita da experimentação sensível das relações, encontros e situações 

acontecidas no mundo, portanto, nenhum tempo é perdido. Dessa forma, o aprendizado para ele 

consiste no ‘aprender’ como uma ação individualizada, mesmo porque não existe paradigma 

algum que resplandeça a verdade.  “Os ‘homens superiores’ nada lhe ensinam; o próprio 

Bergotte ou Elstir não lhe podem comunicar nenhuma verdade que lhe evite fazer seu próprio 

aprendizado e passa pelos signos e pelas decepções para os quais ele se inclina”. (DELEUZE, 

2003, p. 29).  

Para não permitir dúvidas em sua teoria sobre o aprender, Deleuze é muito enfático 

ao afirmar que o aprender é fazer com o outro e não como o outro, sendo apenas um imitador.  

De fato, não conseguimos entender um processo de aprendizagem apenas imitando, sem a 

devida compreensão do seu porquê e do seu como. Com precisão, ele exemplifica seu 

pensamento com a imagem do aprendiz de natação que, para obter êxito em seu aprendizado, 

não é suficiente imitar os gestos e feitos do seu instrutor, mas requer uma sintonia com os signos 

da água. Essa sintonia acontecerá à medida que o aprendiz mergulhar na água, se misturar com 

ela e se deixar transportar; nessa imersão, o aprendizado acontecerá.  

O aprendizado é um ato voluntário, pessoal, particular e intransferível. A 

aprendizagem não cessa com o saber, não faz obstáculo à continuidade do processo de 
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diferenciação de si. Aprender a aprender é também e, paradoxalmente, aprender a desaprender. 

Trata-se de aprender a viver num mundo que não fornece um fechamento preestabelecido, num 

mundo que inventamos ao viver, lidando com a diferença que nos atinge. 

Em Diferença e Repetição, Deleuze vai retomar o sentido do aprender reforçando 

as concepções definidas em Proust e os Signos: “aprender vem a ser tão somente o intermediário 

entre o não-saber e o saber” (2006, p. 160), no entanto, o aprender é diferente do saber, pois o 

aprender requer “evoluir inteiramente na compreensão dos problemas enquanto tais, na 

apreensão e condensação das singularidades, na composição dos corpos e acontecimentos 

ideais”. (2006, p. 182).  

Por sua vez, ao aprendiz cabe fazer da educação dos sentidos uma potência para 

aprender o que só pode ser sentido. O autor reforça que “não há método para encontrar tesouro 

nem para aprender, mas um violento adestramento, uma cultura ou paidéia que percorre 

inteiramente todo o indivíduo.” (DELEUZE, 2006, p. 159).  Reforçando essa compreensão, as 

autoras Brito e Ramos (2014, p.6) asseguram que “o ensino não está enclausurado em um estado 

de coisas, ele pode ser um estado de coisas, mas no processo de aprendizagem há um 

movimento outro que não comporta o efetivo entendimento do professor e de sua metodologia”. 

Por isso, então, a necessidade da educação dos sentidos, que poderá ser mediante o 

estranhamento e a problematização, como forma de aprender as singularidades que integram a 

ideia sobre alguma coisa, ou seja, o aprender torna-se uma espécie de viagem, um translado, 

um caminhar na incerteza e na eterna desconfiança, o que, para Kastrup (2001, p. 208), constitui 

em “somos forçados a conviver com certa errância, a perder tempo, a explorar o meio com os 

olhos atentos aos signos e a penetrar em semióticas novas”. 

A partir dessas concepções, entendemos o aprender como algo imprevisível, difícil 

de ser planejado, controlado e medido, por vezes, obscuro ao próprio aprendiz que nem sempre 

se percebe aprendendo. Portanto, não existem métodos para aprender, impossibilitando o 

planejar do aprendizado; o aprender acontece de maneira singular com cada aprendiz. 

 

1.2.2. O aprender e a educação rizomática 

 

Gilles Deleuze e Félix Guattari, em 1980, publicaram em Paris, na França, aquela 

é que considerada uma das grandes produções da filosofia: “Mil Platôs – capitalismo e 

esquizofrenia – vol.1”, e cuja tradução brasileira, datada do ano de 1995, nos inspirou e 

alicerçou na elaboração desse tópico da nossa pesquisa, especificamente o capítulo que eles 

denominaram de “Introdução: Rizoma”. Essa obra é uma espécie de tratado filosófico originada 
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no pós-ruptura, que se deu quando o filósofo, o grande nômade, decidiu “desertar a filosofia 

dos códigos, dos territórios e dos Estados” (1995, p. 4). A pergunta que norteava Deleuze e 

Guattari era “de que se ocupa, então, a filosofia, se ela só pode se exprimir de uma maneira 

incomparável?”. (1995, p. 4).   

Assim sendo, em nosso processo de aproximação, pensar a educação sob o aspecto 

rizomático, conforme propõem Gilles Deleuze e Félix Guattari, é quebrar velhos paradigmas 

relacionados à estrutura do conhecimento, tais como a educação como mera reprodução de 

conhecimentos, de territórios, de formação moral e de instrumentalização, e embrenhar-nos em 

um campo de experimentação e em espaços de variações criativas.   

Para entendermos melhor a abordagem da educação rizomática construída com base 

na concepção filosófica de Deleuze e Guattari, contrapondo a cultura amplamente divulgada e 

assimilada acerca da estrutura do conhecimento, contaremos com a contribuição do filósofo 

Sílvio Gallo (2008), segundo o qual, o conhecimento elaborado na história da humanidade se 

baseia no processo de interpretação da realidade e guia-se pela busca incansável da verdade. 

Esses saberes acumulados a partir da interpretação humana ramificaram-se com o passar dos 

anos, dando origem à metáfora arborescente do saber, por meio da qual o conteúdo absorvido 

se organiza hierarquicamente formando um único e robusto tronco e integrando dessa forma a 

árvore do conhecimento.  

No entanto, contrariando essa ideia arborescente da produção do conhecimento, 

Deleuze e Guattari interpretam diferentemente o processo de produção de saberes e justificam 

suas escolhas: “estamos cansados da árvore. Não devemos mais acreditar em árvores, em raízes 

ou radículas, já sofremos muito”. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.25). Segundo eles, não 

existe um único tronco formador e consolidador do conhecimento, que se ramifica rumo à 

verdade, pois a estrutura do conhecimento constitui-se de forma modular, sem ramificações, e 

de pontos que se originam de qualquer parte, e se conduzem para quaisquer pontos. Eles criam 

assim o conceito de rizoma, opondo-se à forma segmentada de se criar a realidade, bem como 

ao modo positivista de se construir conhecimento. 

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, 

inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente aliança. 

A árvore impõe o verbo "ser", mas o rizoma tem como tecido a conjunção "e... e... 

e...". (DELEUZE; GUATTARI, 1995, capa do livro). 

 

Falar em educação rizomática é caracterizar o modo como ela entende o 

conhecimento: complexamente interlaçado, emaranhado de opções e conhecimentos, que não 

se sabe sua origem nem o seu destino. Essa modalidade de conhecimento não possui raízes, 

troncos, galhos ou folhas fundadoras, pois, segundo Deleuze e Guattari, o cérebro não é 
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enraizado, assim sendo, os neurônios não constituem um tecido homogêneo e contínuo. O 

cérebro e a estruturação do pensamento são multiplicidade “muitas pessoas têm uma árvore 

plantada na cabeça, mas o próprio cérebro é muito mais uma erva do que uma árvore”. 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.25). 

Uma interpretação atribuída ao rizoma é o de ser método do antimétodo capaz de 

ampliar as possibilidades de elaboração de um pensamento, problematizando quaisquer formas 

que delimitem e enquadrem um raciocínio na lógica de uma origem, reforçando a ideia da 

experimentação.  

Para Deleuze e Guattari, existem alguns princípios a serem observados no rizoma, 

e a esses vão chamar de características aproximativas e usá-los como uma tentativa de 

convencimento acerca da sua teoria rizomática: 

1º) Princípio da conexão – deve-se ao fato de que, em um rizoma, as ramificações 

dos brotos nascem em qualquer ponto e se conectam indistintamente sem definição hierárquica 

diferentemente da árvore ou de sua raiz que fixam um ponto, uma ordem. Ou seja, um elemento 

caracterizador do rizoma é a ausência de um centro pré-estabelecido, pois o rizoma possui 

entradas/acesso múltiplos, o que facilita o seu acesso de vários pontos. Assim sendo, os diversos 

campos dos saberes não possuem uma hierarquia ou uma centralidade curricular, são 

simplesmente redes de conhecimentos.  O que nos faz pensar sobre o desafio que tem a 

educação ao se olhar e perceber todos os avanços experimentados, mas também a trajetória que 

ainda deverá trilhar não como um simples modelo de repetição do conhecimento.  

 

Num rizoma, ao contrário, cada traço não remete necessariamente a um traço 

linguístico: cadeias semióticas de toda natureza são aí conectadas a modos de 

codificação muito diversos, cadeias biológicas, políticas, econômicas, etc., colocando 

em jogo não somente regimes de signos diferentes, mas também estatutos de estados 

de coisas. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.14). 

 

2º) Princípio da heterogeneidade – qualquer conexão é possível, pois o rizoma se 

conduz pela heterogeneidade. Os saberes se desterritorializam e se infundem gerando novas 

abordagens conceituais e metodológicas.  

3º) Princípio da multiplicidade – o rizoma é constituído de dimensões múltiplas e 

não de unidades hierarquizadas. A multiplicidade não tem objeto, nem sujeito, nem começo, 

nem fim; não possui filiação ou uma direção determinada, mas tem um meio, cuja ideia de 

criação mostra-se como um devir. “As multiplicidades se definem pelo fora: pela linha abstrata, 

linha de fuga ou de desterritorialização segundo a qual elas mudam de natureza ao se 

conectarem às outras.” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.16). A multiplicidade, assim como 

o rizoma, não se deixa sobrecodificar.  
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Assim sendo, entendemos que a educação tem configuração semelhante ao rizoma 

e seu princípio da multiplicidade, pois essa é produto e fruto da diversidade, vários são os 

elementos constituintes de uma instituição de ensino: professores, alunos, família, diretores e 

comunidade externa, mas, mesmo cultivando a multiplicidade/diferença, são capazes de 

estabelecer preciosas conexões. 

4º) Princípio de ruptura a-significante – explica que um rizoma não admite processo 

de significação ou hierarquização. Ele pode ser rompido, quebrado, territorizado, organizado, 

estratificado; dele emanam linhas de fugas capazes de escapar e desviar por direções e lados 

diversos. “Há ruptura no rizoma cada vez que linhas segmentares explodem numa linha de fuga, 

mas a linha de fuga faz parte do rizoma. Estas linhas não param de se remeter umas às outras.” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.17). 

 O rizoma cresce a partir das suas rupturas e essa dinâmica de fuga o permite dilatar 

em caminhos múltiplos: “seguir sempre o rizoma por ruptura, alongar, prolongar, revezar a 

linha de fuga, fazê-la variar, até produzir a linha mais abstrata e a mais tortuosa, com dimensões, 

com direções rompidas. (...) Conjugar os fluxos desterritorializados.” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p.19). 

E encerrando esse princípio, os autores nos lançam um desafio que é “escrever, 

fazer rizoma, aumentar seu território por desterritorialização, estender a linha de fuga até o 

ponto em que ela cubra todo o plano de consistência em uma máquina abstrata.” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p.20). Para tal, é imperativo que, 

 

Primeiro, caminhe até tua primeira planta e lá observe atentamente como escoa a água 

de torrente a partir deste ponto. A chuva deve ter transportado os grãos para longe. 

Siga as valas que a água escavou, e assim conhecerá a direção do escoamento. Busque 

então a planta que, nesta direção, encontra-se o mais afastado da tua. Todas aquelas 

que crescem entre estas duas são para ti. Mais tarde, quando estas últimas derem por 

sua vez grãos, tu poderás, seguindo o curso das águas, a partir de cada uma destas 

plantas, aumentar teu território.  (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.20). 

 

Assim entendemos que a educação precisa ir além da mera reprodução de nomes, 

teorias, leis, cálculos e módulos científicos. Os conteúdos trabalhados nas várias disciplinas 

devem ser apresentados como problematização, ou seja, por que as coisas acontecem de um 

jeito e não de outro. Fomentando esse aspecto da nossa reflexão, Gontijo (2008, p. 93) sugere 

“em vez de perguntar o que significa alguma coisa, teoria ou outra coisa, poderia perguntar o 

que eles podem pensar e fazer com o foi feito naquela aula”.  

5º) Princípio da cartografia – nas concepções deleuziana e guattariana o rizoma é 

um mapa e não decalque, sempre aberto, traçado e feito de continuidades capazes de conectar-

se a outros mapas. Possui múltiplas entradas, não define um caminho correto ou mesmo um 
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acesso válido, o que torna possível ingressar em um rizoma a partir de qualquer um dos seus 

pontos/locais/ramificações e a qualquer momento.  

 

Se o mapa se opõe ao decalque é por estar inteiramente voltado para uma 

experimentação ancorada no real. O mapa não reproduz um inconsciente 

fechado sobre ele mesmo, ele o constrói. Ele contribui para a conexão dos 

campos, para o desbloqueio dos corpos sem órgãos, para sua abertura máxima 

sobre um plano de consistência. Ele faz parte do rizoma. O mapa é aberto, é 

conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de 

receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-

se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um 

grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como 

obra de arte, construí-lo como uma ação política ou como uma meditação. Uma das 

características mais importantes do rizoma talvez seja a de ter sempre múltiplas 

entradas. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.21, grifo nosso). 

 

Esses autores já haviam destacado que “o rizoma é antigenealogia” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 19), por essa razão, esse não se justifica por nenhum modelo estrutural 

ou gerativo. O rizoma é indiferente a qualquer ideia de eixo genético, que funciona como 

unidade pivotante objetiva e se ocupa de organizar estados sucessivos. Como também não se 

adapta a nenhuma estrutura profunda ou sobrecodificante. Tanto o eixo genético quanto a 

estrutura profunda são tidos como “princípios de decalque, reprodutíveis ao infinito.” (Idem, 

1995, p.20). 

6º) Princípio da decalcomania – o decalque refere-se à cópia ou à imitação do 

movimento de mapa. Lembramos que o mapa não garante uma localização por permitir modos 

diferentes de leituras e de entradas. Portanto, quando o rizoma é decalcado, esse ato poderá 

resultar em um descompasso e em uma irregularidade na projeção do decalque sobre o mapa. 

Isso acontece porque o decalque contempla só uma possibilidade, ou seja, o perigo do decalque 

é que esse se autorreproduza quando acredita reproduzir outra coisa, injeta redundâncias e as 

propaga. Deleuze e Guattari criticam a metáfora arborescente comparando as diferenças entre 

o mapa e o decalque: 

 

Toda lógica da árvore é uma lógica do decalque e da reprodução.  (...) Ela consiste em 

decalcar algo que se dá já feito, a partir de uma estrutura que sobrecodifica ou de um 

eixo que suporta. A árvore articula e hierarquiza os decalques, os decalques são como 

folhas da árvore. Diferente é o rizoma, mapa e não decalque. Fazer o mapa, não o 

decalque. (...) Se o mapa se opõe ao decalque é por estar inteiramente voltado para 

uma experimentação ancorada no real. O mapa não reproduz um inconsciente fechado 

sobre ele mesmo, ele o constrói. Ele contribui para a conexão dos campos, para o 

desbloqueio dos corpos sem órgãos, para sua abertura máxima sobre um plano de 

consistência. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 20-21). 

 

Não queremos aqui estigmatizar o mapa como bom e o decalque como mau, mas 

reconhecer que a educação como decalque corre o risco de se autorreproduzir, regressar ao 

mesmo lugar. E para evitar esses riscos, é preciso que essa faça brotar rizomas e encontre 
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sempre outras linhas de fuga, pois acreditamos que, mesmo a educação se empenhando para 

definir hierarquicamente o lugar da verdade e do conhecimento, ainda assim é possível:  

 

... no coração de uma árvore, no oco de uma raiz ou na axila de um galho, um novo 

rizoma pode se formar. Ou então é um elemento microscópico da árvore raiz, uma 

radícula, que incita a produção de um rizoma. (DELEUZE; GUATTARI, 1995a, 

p.28). 

 

Esses princípios rizomáticos deluziano e guattariano têm sido apropriados por 

muitos pesquisadores como instrumentos que facilitam o (re)pensar da educação, as 

metodologias adotadas em salas de aulas e até mesmo os currículos. E nós consideramos 

importantes e necessárias essas reflexões/deslocamentos porque possibilitam aberturas para 

outras formas de ensinar e de aprender.  

 

1.2.3. O aprender e a potência do desejo 

  

Vamos continuar explorando as publicações de Deleuze e Guattari, especificamente 

as obras “O Anti-Édipo - Capitalismo e Esquizofrenia 1”, cuja versão francesa foi publicada 

em 1972, mas adotamos a tradução em português de 2004; e “Mil Platôs -  Capitalismo e 

Esquizofrenia – Vol. 1”, escrita em 1980, mas trabalhamos com a tradução de 1995, 

anteriormente tecemos alguns comentários a seu respeito. Cabe esclarecermos que esses não 

foram os únicos livros trabalhados nessa fase, no entanto, consideramo-los mais importantes.  

No livro ‘O Anti-Édipo - Capitalismo e Esquizofrenia 1’, o objetivo dos autores é 

fazer uma releitura da existência e do funcionamento da potência revolucionária do ‘desejo’, 

desconstruindo a cultura estabelecida e amplamente divulgada pela Psicanálise. Assim sendo, 

o conflito paira sobre a concepção freudiana do inconsciente como representação, uma espécie 

de teatro antigo, com destaque para o drama do Édipo. Enquanto que, para Deleuze e Guattari, 

o inconsciente não é teatro, mas usina produtiva; não é povoado por atores simbólicos, mas por 

máquinas desejantes; e Édipo limita-se à história errônea responsável por bloquear as forças 

produtivas do inconsciente, encarcerando-o no sistema familiar e remetendo-o a um teatro de 

sombras.    

Esse livro é posterior ao movimento libertário francês de 684, promovido pelos 

estudantes e professores universitários, pedindo mudanças no setor educacional, e apoiado 

                                                           
4 O movimento maio de 68 foi uma grande onda de protestos que teve início com manifestações estudantis para 

pedir reformas no setor educacional. O movimento cresceu tanto que evoluiu para uma greve de trabalhadores que 

balançou o governo do então presidente da França, Charles De Gaulle. “Os universitários se uniram aos operários 

e promoveram a maior greve geral da Europa, com a participação de cerca de 9 milhões de pessoas. Isso 
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pelos trabalhadores que fizeram uma greve geral no país. Uma das frases que revela o objetivo 

do movimento de 68 é: “sejamos realistas - tentemos o impossível.” (RODRIGUES, 2013, p. 

609). Então, esses ares revolucionários inspiraram Deleuze e Guattari na escrita do livro, que 

eles consideram como sendo uma crítica literária que “pretendia denunciar as falhas de Édipo”. 

(Idem, 1995, p.7). 

 

O Anti-Édipo tinha uma ambição kantiana: era preciso tentar uma espécie de Crítica 

da Razão pura no nível do inconsciente. Daí a determinação de sínteses próprias ao 

inconsciente; o desenrolar da história como efetuação dessas sínteses; a denúncia do 

Édipo como "ilusão inevitável" falsificando toda produção histórica. 

(DELEUZE; GUATTARI, 2004, p. 7-8, grifo nosso). 

  

Eles consideram como falhas de Édipo a interpretação dada pela Psicanálise ao 

‘desejo’, limitando-o apenas ao território da família e disseminando-o como ‘falta originária’, 

o outro equívoco estava na concepção do ‘inconsciente’ propagado por Freud como sendo um 

mero teatro de representação a ser apenas interpretado. Deleuze e Guattari compreendem o 

Édipo como sendo um grande erro capaz de retrair as forças produtivas do inconsciente.  

Acreditam que o desejo como falta é perigoso porque fomenta a manutenção do 

status quo, o controle, a dominação e a infantilização dos corpos – condição que interessa a 

quem está no poder, não só no poder político, religioso, econômico, social, educacional, mas 

também nas relações pessoais e em grupo. Para eles o desejo é revolucionário, à medida que 

impacta sobre a produção social e causa um desarranjo e um (re)arranjo nos territórios 

existentes.  

 

O desejo é o sistema dos signos a-significantes com os quais se produz fluxos de 

inconsciente em um campo social. Não há eclosão alguma de desejo, em qualquer 

lugar que seja, pequena família ou escola de bairro, que não questione as estruturas 

estabelecidas. O desejo é revolucionário porque quer sempre mais conexões e 

agenciamentos5. (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 89, grifo nosso). 

 

   Somando a essas  questões, os autores questionam o fato de a sociedade sempre 

ter sido dominada no pensamento, na vida e na política, a partir da leitura feita dos registros 

históricos que mostram, no período da cristandade, a Igreja doutrinando as pessoas; nos séculos 

XVIII e XIX, os filósofos que indicavam o modo correto de pensar; ao término do século XIX 

                                                           
enfraqueceu politicamente o general De Gaulle, que renunciou um ano depois”, diz o historiador Alberto Aggio, 

da Universidade Estadual Paulista (Unesp), de Franca (SP).  

(https://mundoestranho.abril.com.br/historia/o-que-foi-o-movimento-de-maio-de-68-na-franca/#) 

 
5 “Dizemos que há agenciamento de desejo cada vez que se produzem, sobre um campo de imanência ou plano de 

consistência, continuums de intensidades, conjugações de fluxos, emissões de partículas de velocidades variáveis.” 

(DELEUZE, 1998, p. 109).   
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e início do século XX, essa função foi atribuída aos sociólogos; e, no século XX, os 

psicanalistas aparecem como detentores da chave do desejo. 

 

A Psicanálise é uma empresa bem fria (cultura das pulsões de morte e da castração, 

do sujo "segredinho") para esmagar todos os enunciados de um paciente, para reter 

deles um duplo exangue, e rejeitar fora da trama tudo o que o paciente tinha a dizer 

sobre seus desejos, suas experiências e seus agenciamentos, suas políticas, seus 

amores e seus ódios. Já havia tanta gente, tantos padres, tantos representantes que 

falavam em nome de nossa consciência, foi preciso essa nova raça de padres e de 

representantes falando em nome do inconsciente. (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 

26). 

 

Assim sendo, contrariando a Psicanálise, Deleuze e Guattari, no O Anti-Édipo, 

desenvolvem um conceito de ‘desejo’ como sendo força de produção, criação, inventiva, aquele 

que impulsiona o agir, “o desejo sempre foi para mim, se procuro o termo abstrato que 

corresponde a ele seria: ‘construtivismo’. Desejar é construir um agenciamento, construir em 

conjunto.” (DELEUZE, 1988, p. 19).  O desejo é extensivo a todo campo social e não somente 

limitado à família “nunca desejo algo sozinho, desejo bem mais, também não desejo um 

conjunto, desejo em conjunto.” (DELEUZE, 1988, p. 18).  

  No entanto, surgiram formas errôneas de interpretar essas concepções deleuzianas 

e guattarianas, por isso, no livro ‘Diálogos’, Deleuze e Parnet (1998) retomam o assunto e 

esclarecem que o desejo não está ligado à Lei e não se define por nenhuma falta essencial. O 

desejo é um processo em que se realiza o plano de consistência, um campo de imanência, um 

“corpo sem órgãos”, composto por partículas e fluxos que libertam tanto dos objetos como dos 

sujeitos.  

Deleuze e Parnet (1998, p. 101) acentuam que, “o plano de consistência ou de 

imanência, o corpo sem órgão comporta vazios e desertos. Estes porém, fazem, ‘plenamente’, 

parte do desejo, e não abrem nele falta alguma”. Prosseguindo, os autores associam a imagem 

do deserto a um corpo sem órgãos que nunca se opôs às tribos que o habitaram e o vazio nunca 

foi contrário às partículas que nele se agitam. Para eles, o deserto equivale a um explorador que 

tem sede e o vazio é sinônimo de um solo que retrai. Ambos são imagens de morte para retratar 

o lugar em que o plano de consistência (desejo) não pode se instalar e não adquiriu recursos 

necessários para se construir.   

A imagem do Corpo sem Órgãos (CsO) retrata um conjunto de práticas que 

consistem no abandono do eu totalitário, sacrário das verdades absolutas e prepara o corpo para 

se abrir às multiplicidades e acontecimentos; o Corpo sem Órgãos não é para ser compreendido, 

mas vivido. Esse é uma alternativa deleuziana e guattariana, uma linha de fuga contra a 

instrumentalização, a rotina e a uma vida sem intensidades, que aprisiona e minimiza a potência 
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do ‘corpo’, porque esse se tornou instrumento de servidão de um sistema político, social, 

religioso e econômico que lhe é imposto.  

É na experiência de encontros e desencontros do corpo, que esse sofre afetações 

que vão aumentar sua potência. Consiste num exercício de forças e trocas com coletivo que não 

cessam e exercitam sua potência quando se deseja a vitalidade. No entanto, Deleuze e Guattari, 

no livro Mil Platôs – Capitalismo e Esquizofrenia (1996, p. 9), garantem que “ao Corpo sem 

Órgãos não se chega, não se pode chegar, nunca se acaba de chegar a ele, é um limite”.   

A proposta de um corpo sem órgãos traz consigo a possibilidade de uma vida 

intensa, capaz de configurar novos agenciamentos e conexões, que vão alavancar a potência do 

seu existir.  Assim sendo, “O CsO é o campo de imanência do desejo, o plano de consistência 

própria do desejo (ali onde o desejo se define como processo de produção, sem referência a 

qualquer instância exterior, falta que viria torná-lo oco, prazer que viria preenchê-lo).” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 14). 

E o que dizer do plano de consistência, um campo de imanência? O plano de 

imanência é o ambiente, o lugar, o solo em que se desenvolve a ‘imagem do pensamento’, 

corresponde ao impensado contido no pensamento.   

 

O campo de imanência ou plano de consistência deve ser construído; ora ele pode sê-

lo em formações sociais muito diferentes, e por agenciamentos muito diferentes, 

perversos, artísticos, científicos, místicos, políticos, que não têm o mesmo tipo de 

corpo sem órgãos. Ele será construído pedaço a pedaço, lugares, condições, técnicas, 

não se deixando reduzir uns aos outros. A questão seria antes saber se os pedaços 

podem se ligar e a que preço. Há forçosamente cruzamentos monstruosos. O plano 

de consistência seria, então, o conjunto de todos os CsO, pura multiplicidade de 

imanência, da qual um pedaço pode ser chinês, um outro americano, um outro 

medieval, um outro pequeno-perverso, mas num movimento de 

desterritorialização generalizada onde cada um pega e faz o que pode, segundo 

seus gostos, que ele teria conseguido abstrair de um Eu, segundo uma política ou 

uma estratégia que se teria conseguido abstrair de tal ou qual formação, segundo 

tal procedimento que seria abstraído de sua origem. (DELEUZE; GUATTARI, 

1996, p. 17-18, grifo nosso). 

 

Continuando, os autores enfatizam que o desejo está fora do sujeito, é exterior a ele 

e não mira para um objeto específico, ou seja, para algo ou alguma coisa que falta a esse sujeito. 

O desejo “é imanente a um plano ao qual ele não preexiste, a um plano que precisa ser 

construído, onde partículas se emitem, fluxos se conjugam”. (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 

100).  

Na imanência não existem relações de privilégios e hierarquias, nem por 

semelhança, nem por proximidades; não é lugar para reprodução ou para um modelo a ser 

seguido. Portanto, nenhuma identidade constitutiva é obrigatória. O inconsciente é um espaço 
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de fluxos livres não codificados, por isso, não existem leis que o regulem. Assim sendo, o plano 

de consistência nos permite fazer a seguinte afirmação em relação ao desejo: 

 

Você já o tem, você não sente um desejo sem que ele já esteja aí, sem que ele se 

trace ao mesmo tempo que seu desejo – mas. Também: você não o tem e você não 

deseja se não consegue construí-lo, se você não sabe fazê-lo, encontrando seus 

lugares, seus agenciamentos, suas partículas e seus fluxos. Seria preciso dizer a um 

só tempo: ele se faz sozinho, mas saiba vê-lo; e você deve fazê-lo, saiba fazê-lo, 

tomar as boas direções, correndo risco e perigo. (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 

101, grifo nosso).  

 

Portanto, o desejo é inseparável do plano de consistência. Ousamos dizer que o 

desejo é em si sua própria meta e esse emerge a partir das seguintes condições:  

 

Só há desejo quando há desdobramento de determinado campo, propagação de 

determinados fluxos, emissão de determinadas partículas. Longe de supor um 

sujeito, o desejo só pode ser atingido no ponto onde alguém é privado do poder 

de dizer Eu. Longe de tender para um objeto, o desejo só pode ser atingido no 

ponto em que alguém já não procura ou já não apreende um objeto e tampouco 

se apreende como sujeito. Objetam, então, que um desejo assim é totalmente 

indeterminado, e é ainda mais penetrado pela falta. (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 

100, grifo nosso).  

 

Para exemplificar o desejo, Deleuze e Parnet enumeram:  
 

Dormir é um desejo. Passear é um desejo. Escutar música, ou então fazer música, ou 

então escrever, são desejos. Uma primavera, um inverno são desejos. Também a 

velhice é um desejo. Até mesmo a morte. O desejo nunca deve ser interpretado, é ele 

que experimenta. (Idem, 1998, p. 106). 

 

O sujeito não consegue apreender ou conceber um desejo sem um agenciamento 

específico que se relacione a um plano imanente preexistente, portanto, “só há desejo agenciado 

ou maquinado”, conforme asseguram Deleuze e Parnet (1998, p. 107). Assim sendo, cada 

grupo, ou mesmo o indivíduo, deve construir o plano de imanência pelo qual vai conduzir sua 

vida e seus projetos. 

 

As organizações de formas, as formações de sujeitos (o outro plano) tornam o desejo 

"impotente": elas o submetem à lei, elas introduzem nele a falta. Se você amarra 

alguém, e se você lhe diz "exprima-se, camarada", tudo o que ele poderá dizer é, no 

máximo, que não quer ficar amarrado. É esta, provavelmente, a única espontaneidade 

do desejo: não querer ser oprimido, explorado, subjugado, sujeitado. Mas nunca se 

fez um desejo com não-querer. Não querer ser subjugado é uma proposição nula. Em 

compensação, qualquer agenciamento expressa e faz um desejo construindo o 

plano que o torna possível, e, tornando-o possível, o efetua. O desejo não está 

reservado para privilegiados; tampouco está reservado ao êxito de uma 

revolução uma vez feita. Ele é, em si mesmo, processo revolucionário imanente. 

Ele é construtivista, de modo algum espontaneísta. Como qualquer agenciamento 

é coletivo, é, ele próprio, um coletivo, é bem verdade que todo desejo é assunto do 

povo, ou um assunto de massas, um assunto molecular. (DELEUZE; PARNET, 1998, 

p. 107, grifo nosso). 
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De acordo com suas concepções de desejo, esses autores lhe atribuem três 

características: 

1ª) O desejo possui um ‘inconsciente que produz’ de maneira ininterrupta, como 

uma usina, completamente voltada para produção de realidades. São máquinas desejantes em 

constante movimento e conexões múltiplas. A produção de realidades acontece mediante 

conexões sociais, políticas, econômicas, culturais etc. O desejo desafia a ordem já estabelecida.  

O desejo não é teatro “não é um lugar onde há Édipo e Hamlet que representam 

sempre suas cenas.” (DELEUZE, 1988, p. 20). Esse não anseia por interpretação, manutenção, 

mas por criação e expansão. Então, o convite é para experimentar e não interpretar ou repetir. 

A partir dessas experiências, as produções se intensificam e multiplicam. Portanto, “o 

inconsciente é uma substância a ser fabricada, a fazer circular, um espaço social e político a ser 

conquistado. Não há sujeito do desejo, tampouco de objeto.” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 

89).  

Há muitos caminhos e possibilidades para o inconsciente de Deleuze e Guattari, 

portanto, não é admissível a esse se deixar prender ou mesmo limitar-se a um espaço familiar 

ao já conhecido. Pois, “quando um rizoma é fechado, arborificado, acabou, do desejo nada mais 

passa; porque é sempre por rizoma que o desejo se move e produz”. (DELEUZE; GUATTARI, 

1995, p.22). 

2ª) O ‘delírio’ é concebido como ‘delírio histórico-mundial e não como um delírio-

família’, existe uma relação do desejo com o delírio, pois desejar é delirar “(...) não se delira 

sobre seu pai e sua mãe, delira-se sobre algo bem diferente, e nisto consiste o segredo do delírio, 

delira-se sobre o mundo inteiro, delira-se sobre a história, a geografia, as tribos, os desertos, os 

povos.” (DELEUZE, 1988, p. 20). 

Discordando da Psicanálise, Deleuze (1988) aborda o delírio em um espaço 

macroambiental ‘geográfico-político’, tirando-o do microambiente das terminações familiares, 

pois, assim como o desejo, ele é imanente do contexto social.  

3ª) O desejo constrói ‘agenciamentos’ – expressão muito presente nos escritos 

desses autores. Essa ênfase deve-se ao fato de agenciamento ser a ‘pedra angular’ por meio da 

qual o desejo se constrói e produz. É o processo de agenciar, criar conexões que faz mover o 

corpo (indivíduo, grupos, organizações, instituições, política, economia), motivando-o a 

experimentações de multiplicidades heterogêneas, abandonando as representações e as 

interpretações.  

Deleuze e Parnet explicam que 
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Os agenciamentos são povoados de devires e de intensidades, de circulações 

intensivas, de multiplicidades quaisquer (matilhas, massas, espécies, raças, 

populações, tribos...). E em sua expressão, os agenciamentos manejam artigos ou 

pronomes indefinidos que não são de modo algum indeterminados ("um" ventre, 

"umas" pessoas, bate-"se", "uma" criança...) – verbos no infinitivo que não são 

indiferenciados, mas que marcam processos (andar, matar, amar...) – nomes próprios 

que não são das pessoas, e sim acontecimentos (são talvez grupos, animais, entidades, 

singularidades, coletivos, tudo o que se escreve com letra maiúscula, UM-HANS-

DEVIR-CAVALO). (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 90). 

 

Os agenciamentos possuem quatro componentes heterogêneos: 

1º) Os Estados de coisas ou estados de corpos – são misturas ordenadas, que 

abrigam um espaço-tempo determinado, coordenadas espaciotemporais, objetos e pessoas, 

conexões que servem de referências para as funções científicas. “Essas variáveis determinam 

singularidades na medida em que entram em coordenadas e são tomadas em relações segundo 

as quais uma dentre elas depende de um grande número de outras, ou inversamente muitas 

dentre elas dependem de uma.” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 63).   

As coisas aqui tratadas são interações e os corpos são comunicações que se 

penetram, se misturam e transmitem afetos. Nos estados de coisas “a potência torna-se ação ou 

paixão, o afeto torna-se sensação, sentimento, emoção ou mesmo pulsão numa pessoa, o rosto 

torna-se caráter ou máscara da pessoa.” (DELEUZE, 1983, p. 114).   

2º) Enunciados – os agenciamentos produzem enunciados, nos quais os signos se 

organizam de um novo jeito, emitindo formulações inéditas, um novo estilo para novos gestos.  

Para os Deleuze e Parnet (1998), na enunciação, que é a produção de enunciados, não há sujeitos 

e sim agentes coletivos, e no teor de sua fala não se encontram objetos, mas estados maquínicos.  

Assim sendo, “o enunciado é o produto de um agenciamento, sempre coletivo, que põe em jogo, 

em nós e fora de nós, populações, multiplicidades, territórios, devires, afetos, acontecimentos.” 

(Idem, 1998, p. 60).  

Assim, eles esclarecem que  
 

Os enunciados não são ideologia, não há ideologia, os enunciados são peças e 

engrenagens no agenciamento, não menos que os estados de coisas. Não há infra 

estrutura nem superestrutura em um agenciamento; um fluxo monetário comporta em 

si mesmo tantos enunciados quanto um fluxo de palavras, por sua conta, pode 

comportar dinheiro. Os enunciados não se contentam em descrever estados de 

coisas correspondentes: são, antes, como duas formalizações não paralelas, 

formalização de expressão e formalização de conteúdo, tais como nunca se faz o 

que se diz, nunca se diz o que se faz, mas não é por isso que se mente, nem por 

isso que se engana e se engana a si mesmo, agenciam-se apenas signos e corpos 

como peças heterogêneas da mesma máquina. A única unidade vem do fato de que 

uma única e mesma função, um único e mesmo "functivo", é o expresso do enunciado 

e o atributo do estado de corpo: um acontecimento que se estende ou se contrai, um 

devir no infinitivo. (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 80, grifo nosso).  
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3º) Territórios – Deleuze e Guattari (1997) descrevem o território como sendo o 

próprio lugar de passagem e a primeira coisa que faz agenciamento; os autores retratam um 

espaço vivido numa espécie de provisoriedade, integrados pelos processos de 

desterritorialização e reterritorialização.  

 

Nós mesmos nos tornamos imperceptíveis e clandestinos em uma viagem imóvel. 

Nada mais pode acontecer nem mesmo ter acontecido. Ninguém mais pode nada por 

mim nem contra mim. Meus territórios estão fora de alcance, e não porque sejam 

imaginários; ao contrário, porque eu os estou traçando. Terminadas as grandes ou 

as pequenas guerras. Terminadas as viagens, sempre a reboque de algo. Não tenho 

mais qualquer segredo, por ter perdido o rosto, forma e matéria. Não sou mais do que 

uma linha. (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p.67, grifo nosso)   

 

4º) Movimentos de desterritorialização – nada mais são do que o êxodo do território, 

a saída do lugar já estabelecido e conhecido. Trata-se de um movimento de abandono por meio 

do qual se constitui uma operação de linha de fugas, cuja importância está em potencializar a 

vida.  Nessa migração de um território a outro, acontecem perdas relativas das identidades 

territoriais. 

 

A linha de fuga é uma desterritorialização. Os franceses não sabem bem o que é isso. 

É claro que eles fogem como todo mundo, mas eles pensam que fugir é sair do 

mundo, místico ou arte, ou então alguma coisa covarde, porque se escapa dos 

engajamentos e das responsabilidades. Fugir não é renunciar às ações, nada mais 

ativo que uma fuga. É o contrário do imaginário. É também fazer fugir, não 

necessariamente os outros, mas fazer alguma coisa fugir, fazer um sistema 

vazar* como se fura um cano. (Grifo nosso) George Jackson escreve de sua prisão: 

"É possível que eu fuja, mas ao longo de minha fuga, procuro uma arma." E Lawrence 

ainda: "Digo que as velhas armas apodrecem, façam novas armas e atirem no alvo." 

Fugir é traçar uma linha, linhas, toda uma cartografia. Só se descobre mundos através 

de uma longa fuga quebrada. (DELEUZE e PARNET, 1998, p. 44) 

 

Desejar, delirar, construir agenciamentos, produzir enunciados e desterritorializar-

nos são alternativas que potencializam o nosso desejo de aprender, de constituir saberes, 

apontam formas de tratar com as relações de poder e do saber gerando novos reflexos sobre 

nossos corpos, estilos de vida e de pensar. Pois, apontam-nos linhas de fuga, jeitos de 

escaparmos da educação tradicional, aquela das verdades universais e absolutas, cujo papel é 

eternizar tradições e representações que minimizam o nosso desejo para irmos além. 
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II Parte – Percurso metodológico e apresentações gerais  

 

A segunda parte desta pesquisa foi reservada para os capítulos II e III.  

No capítulo II, trazemos o nosso percurso metodológico, iniciando com os aspectos 

epistemológicos da pesquisa qualitativa cuja fundamentação teórica se ampara em Minayo, 

Deslandes e Gomes (2001) e as características em Bogdan e Biklen (1994). Dentre os vários 

caminhos possíveis nesse tipo de pesquisa, optamos pela pesquisa documental devido à 

necessidade de acesso aos históricos escolares para selecionarmos os participantes, e o estudo 

de caso para viabilizar o estudo aprofundado do nosso objeto. Na sequência, explicamos como 

aconteceu a produção dos dados via entrevista semiestruturada e que serão retomados no nosso 

capítulo 4. Encerramos este capítulo mostrando os caminhos usados para analisar e interpretar 

os dados obtidos. 

No capítulo III, nos dedicamos a fazer apresentações gerais. Quais são essas? O 

local onde a pesquisa foi feita, ou seja, o IFNMG. Também o curso de onde saíram os 

entrevistados: o bacharelado em Administração. E, por fim, revelamos os perfis dos sujeitos da 

pesquisa, que é o objeto de nossa investigação.  

Consideramos importante este capítulo das apresentações como forma de aproximar 

os leitores do lugar de que falamos e possibilitar a cada um encontrar seus próprios signos e 

criar seus agenciamentos.  
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Capítulo II – O percurso metodológico 

 

Reservamos as páginas que seguem neste capítulo para apresentação dos elementos 

metodológicos constitutivos da pesquisa qualitativa; para tanto, nos aproximamos e 

apropriamos dos referenciais teóricos que evidenciam essa natureza de pesquisa com o objetivo 

de justiçar nossas escolhas metodológicas na atividade de elaboração empírica de nossa 

investigação. Abordaremos de forma breve a pesquisa documental que nos serviu de 

instrumento no processo de seleção dos sujeitos da pesquisa.  

Mostrando nosso diálogo com Yin (2001 e 2005) e Triviños (2008), tratamos do 

estudo de caso como meio que possibilitará estudar a singularidade dos estilos de aprendizagem 

dos sujeitos envolvidos, que é o objetivo da nossa investigação. Faremos ainda a memória do 

processo de aproximação do contexto da pesquisa, iniciativa fundamental para estabelecer 

contatos entre o pesquisador e os participantes. Continuamos com um relato sobre a produção 

de dados, que se utilizou da entrevista semiestruturada, fonte bastante indicada no estudo de 

caso para coleta de dados. Assim, encerramos, abordando a análise e interpretação dos dados 

via teoria deleuziana.   

 

2.1. Aspectos epistemológicos da pesquisa qualitativa 

 

Entendemos que a pesquisa qualitativa se ocupa da compreensão profunda dos 

processos e dos fenômenos que observa a partir dos símbolos ou significados atribuídos a eles, 

por isso, interpreta-os em um estudo segundo a perspectiva dos participantes envolvidos. Assim 

sendo, esse tipo de pesquisa se torna mais participativa, visto que incentiva os sujeitos 

pesquisados a se expressarem livremente sobre o tema ou objeto em questão. O interesse dessa 

pesquisa foca o processo como um todo e não somente o resultado ou o produto, assim sendo, 

não demanda o emprego de métodos e técnicas estatísticas.  

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

(MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2001, p. 21-22) 

 

Trazemos as contribuições dos trabalhos de Bogdan e Biklen (1994, p.47-51), que 

apresentam cinco características da pesquisa qualitativa, no entanto, não há a obrigatoriedade 

de que essas se apresentem na totalidade para que a pesquisa seja considerada qualitativa, pois 
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o que a classifica como tal é o seu grau de utilização.  Nos parágrafos seguintes, apresentamos 

as referidas características.   

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o 

pesquisador como instrumento principal. As investigações qualitativas se ocupam do estudo e 

análise do mundo empírico em seu ambiente natural, ou seja, os problemas são investigados no 

ambiente em que eles emergem naturalmente. A finalidade é proporcionar ao pesquisador um 

contato direto e prolongado com o ambiente e a situação que está sendo estudada, pois o 

contexto é muito importante.  Essa medida justifica-se por entender que o meio imprime ao 

sujeito nativo traços próprios que são revelados à luz da compreensão dos significados que ele 

próprio estabelece. O papel do pesquisador não é apenas coletar dos dados, mas também servir 

como instrumento dessa coleta.  

A pesquisa qualitativa é descritiva. Os dados coletados são em forma de palavras 

ou imagens e não de números. Os dados obtidos podem ser transcrições de entrevistas, notas de 

campo, fotos, vídeos, documentos pessoais, depoimentos ou outra forma de documento. Há um 

esforço do pesquisador para respeitá-los em toda sua riqueza de detalhes, analisando-os 

minunciosamente, entendendo que, na investigação qualitativa, nada é irrelevante, toda 

manifestação é uma pista potencial na construção e entendimento do fenômeno estudado.  

Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos. O interesse principal do pesquisador é estudar um 

problema e verificar como ele se apresenta nas atividades, procedimentos e nas interações 

cotidianas, certo de que questões significativas serão explicitadas ao longo da investigação.  

Tudo isso se soma ao fato de a análise dos dados ser indutiva.  A construção dos conceitos se 

dá à medida que os dados vão sendo recolhidos e agrupados, portanto, o pesquisador não tem 

como objetivo obter dados ou evidências para confirmar ou negar hipóteses construídas 

previamente.  

O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são de suma importância 

na abordagem qualitativa. Os pesquisadores se comprometem a investigar os fenômenos que 

estão sendo estudados a partir da perspectiva dos sujeitos pesquisados.  Assim sendo, todos os 

pontos de vista acerca da interpretação, da realidade, do contexto e da visão de mundo dos 

informantes são importantes, contudo, cabe assegurar que o investigador os captou fielmente.  

Asseguramos que nossa pesquisa é de natureza qualitativa e, nesse entendimento, 

tomamos as colaborações e críticas dos autores no domínio da filosofia e no campo educacional 

para a crítica da noção de apreender, com a finalidade de apontar uma noção de estilo de 

aprendizagem que foge da relação dicotômica entre ensinar e aprender, tal como instituídas na 
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educação moderna. Ao optarmos pelo método qualitativo, almejamos que esse nos ajude a 

identificar nos sujeitos pesquisados os aspectos singulares existentes em sua forma de aprender 

e como essas singularidades potencializam o desejo de aprender. 

Visto isso, compreendemos que o estudo qualitativo pode ser conduzido por 

diferentes caminhos; assim sendo, especificamente em nossa pesquisa, adotaremos a pesquisa 

documental, mas o delineamento principal será o estudo de caso.  

  

2.1.1. A pesquisa documental 

 

Acreditamos que os documentos constituem uma preciosa fonte de dados em uma 

pesquisa qualitativa, assim sendo, a apuração de materiais de natureza diversa, cujo tratamento 

analítico não tenha ocorrido ou mesmo possa ser reavaliado, buscando-se novas interpretações 

complementares, define o cerne da pesquisa documental.  Contribuindo com nosso diálogo, Gil 

(2002, p. 51) entende a pesquisa documental como sendo aquela que trabalha com materiais 

que não receberam um tratamento analítico ou mesmo que podem ser reelaborados conforme o 

objeto da pesquisa.  

Em se tratando de pesquisa científica são tidos como documentos não apenas 

aqueles no formato escrito, adotados para esclarecimentos de algo, mas também qualquer objeto 

que contribua com a investigação de determinado fato ou fenômeno. Por isso, Godoy (1995, p. 

21-22) afirma que, na pesquisa documental, as fontes são diversificadas, os documentos podem 

se apresentar como materiais escritos (jornais, revistas, diários, cartas pessoais, obras literárias, 

científicas e técnicas), elementos iconográficos (filmes, imagens e fotos) e outros.  

Especificamente, na realização de nossa pesquisa, a pesquisa documental veio para 

amparar o estudo de caso, visto que recorremos à Secretaria Acadêmica do Campus do IFNMG 

de Pirapora solicitando a emissão dos históricos escolares dos alunos do 5º e 7º períodos de 

Administração. Por meio da análise desses documentos, foi possível identificar os discentes que 

apresentam os melhores rendimentos acadêmicos, ou seja, as maiores médias e, então, 

selecionamos os sujeitos a serem entrevistados.  

 

2.1.2.  O estudo de caso 

 

Para Yin (2005, p. 28-32), o estudo de caso é uma investigação empírica indicada 

quando se pretende investigar o como e o porquê de acontecimentos contemporâneos que só 

poderão ser apurados dentro de seu contexto de vida real, especialmente, quando tais fenômenos 



 
 

 

 

50 

 

 
 

acontecem com possibilidade mínima de controle. Destacamos ainda a sua abrangência, em 

razão de que a complexidade do estudo é definida pelo referencial teórico que orienta o 

pesquisador. 

Assim sendo, visando alcançar os objetivos desta pesquisa, adotamos o estudo de 

caso, por entendermos que esse é preferido em situações nas quais haverá a análise do fenômeno 

investigado, associando-o ao seu contexto natural. Em decorrência do interesse do pesquisador 

em respeitar a relação fenômeno-contexto, ou mesmo de a pesquisa demandar um estudo 

aprofundado do objeto e surgir dificuldades de quantificação. Conforme Triviños (1987, p. 

133), o estudo de caso “é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

aprofundadamente”.  

Corroborando com nosso entendimento, Gressler assegura que 

 

A pesquisa em forma de estudo de caso dedica-se a estudos intensivos do passado, 

presente e de interações ambientais (socioeconômica, política, cultural) de uma 

unidade: indivíduo, grupo, instituição ou comunidade, selecionada por sua 

especialidade. É uma pesquisa profunda (vertical) que abarca a totalidade dos ciclos 

de vida da unidade (visão holística). (...) baseia-se em uma variedade de fontes de 

informação, e procura englobar os diferentes pontos de vista presentes numa situação. 

(GRESSLER, 2004, p. 55) 

 

Assim sendo, compreendemos que o estudo de caso se caracteriza por sua natureza, 

considerando que o objeto de investigação poderá ser determinada comunidade, indivíduos, 

organização, processo, programas, bairros, instituições, a história de vida de uma pessoa ou 

mesmo um evento.  Por isso, o estudo de caso é visto por alguns autores como um meio de 

organizar dados e reunir informações, em grandes quantidades e riquezas de detalhes, em 

relação ao objeto pesquisado de forma a conservar seu caráter unitário.  

Para Yin (2001, p. 22), o estudo de caso pode incluir, ao mesmo tempo, os estudos 

de caso único quanto de casos múltiplos. O autor indica os casos únicos nas situações de testar 

teorias, quando o fenômeno é raro ou extremo, representativo ou típico, revelador, inacessível 

e longitudinal, quando se estuda o caso único em momentos distintos no tempo.  Por sua vez, 

os casos múltiplos são tidos por ele como os mais consistentes e possíveis de maiores 

generalizações, no entanto, exigem um aporte de recursos e tempo por parte do pesquisador.  

Expandindo a nossa compreensão frente a essa exposição, Eisenhardt e Graebner 

(2007), defensoras dos casos múltiplos, asseguram que  

 

Casos únicos podem permitir a criação de teorias mais complicadas do que casos 

múltiplos, porque pesquisadores de casos únicos podem encaixar sua teoria 

exatamente aos muitos detalhes de um caso particular. Em contraste, pesquisadores 

de casos múltiplos retêm apenas as relações que são replicadas na maioria dos casos. 

(EISENHARDT; GRAEBNER, 2007, p. 30) 
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Por isso, em relação à nossa pesquisa, optamos em desenvolver um estudo de caso 

único, devido a ser relacionado a um único objeto a ser investigado, que é identificar as 

singularidades dos estilos de aprendizagem dos alunos com melhores rendimentos acadêmicos 

do bacharelado em Administração do IFNMG - Campus Pirapora - e como essa potencializa o 

desejo de aprender. 

André (2005) enfatiza a necessidade da dimensão ética na pesquisa, ou seja, o 

pesquisador precisa esclarecer os critérios adotados no percurso da investigação, especialmente, 

no que tange aos sujeitos, os procedimentos para a produção dos dados e a fidelidade no 

decorrer das análises dos dados apurados. Portanto, deve-se dar ciência aos sujeitos 

participantes da pesquisa dos objetivos da investigação, garantir o seu anonimato, bem como a 

sua integridade física e moral.  Em nossa pesquisa, essas medidas foram observadas e todos os 

participantes tiveram conhecimento dos objetivos da pesquisa por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Visto isso, acreditamos que o estudo de caso viabiliza interpretar nosso objeto de 

estudo e a identificar os sujeitos habilitados nesse percurso. Em seguida, vamos imergir nas 

fases seguintes da nossa pesquisa, que são uma breve referência aos sujeitos da pesquisa e a 

produção de dados.  

 

2.2. Aproximações do contexto da pesquisa 

 

Minayo, Deslandes e Gomes (2001, p. 54-55) chamam a atenção para o momento 

de entrada no campo da pesquisa, considerando que vários são os obstáculos que podem impedir 

ou dificultar essa fase. Por isso, esses autores recomendam uma aproximação gradual com os 

sujeitos da área selecionada para o estudo. Outro aspecto sugerido é que haja uma apresentação 

da proposta de estudo às pessoas envolvidas, esclarecendo os objetivos de trabalho. Esse 

cuidado é preciso porque o pesquisador necessita da cooperação dos sujeitos a serem 

investigados, pois esses não são obrigados a colaborar sob pressão. 

Os sujeitos da nossa pesquisa são alunos do campus do Instituto Federal, local onde 

atuamos como docente desde dezembro de 2015, portanto, esse trabalho de aproximação já 

acontecia em partes desde então. Trabalhamos ministrando uma disciplina na turma do 7º 

período do bacharelado em Administração, no primeiro semestre de 2016, mas na ocasião não 

antecipamos nenhuma informação em relação a nossa pesquisa. Mas, mantivemos sempre um 

contato com esse público, mesmo após o término do semestre letivo. Porém, isso não aconteceu 
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com os alunos do 5º período de Administração, porque não ministramos nenhuma disciplina 

nessa turma ainda, a nossa aproximação se deu no período que se aproximou a realização das 

entrevistas mediante telefonemas e e-mails. 

Nossa intenção de pesquisa já havia sido conversada com a direção do campus e na 

ocasião propícia ela foi formalizada (Apêndice A) quando aproveitamos também e obtivemos 

a autorização para coleta de dados. Posterior à aprovação da direção para que nossa pesquisa 

fosse realizada no campus, solicitamos os históricos escolares à Secretaria Acadêmica; por meio 

de suas respectivas análises foi possível selecionarmos os alunos com os melhores rendimentos. 

Concluída essa fase, iniciamos os contatos por telefone e e-mail, convidando-os para 

participarem conosco.   

Na ocasião das entrevistas, ou seja, no início dos encontros, apresentamos a cada 

participante o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”, o qual evidencia os objetivos da 

pesquisa, o modo como os dados foram produzidos e a importância da contribuição de todos 

participante (Apêndice B) e o “Termo de Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos” 

(Apêndice C). 

 

2.3. Os sujeitos da pesquisa 

 

A escolha dos sujeitos participantes desta pesquisa foi norteada pelos seguintes 

critérios: serem discentes com os melhores rendimentos acadêmicos do IFNMG – Campus 

Pirapora – e cursarem o bacharelado em Administração. A identificação dos melhores 

acadêmicos se deu via análise dos históricos escolares de todos dos 5º e 7º períodos do 

bacharelado em Administração, porque optamos por trabalhar com os alunos que estivessem há 

mais tempo no curso, assim, as turmas disponíveis eram essas. 

Desde o início, entendemos que dez participantes seriam um número satisfatório 

para desenvolvermos nosso trabalho, então, escolhemos cinco alunos de cada período. No 

Quadro 2, elaborado por nós, exibimos uma síntese do perfil dos entrevistados. 

Sujeitos da 

pesquisa 

Formação Idade Atuação profissional Rendimento 

Acadêmico/Média 

Alpino  

 

7º período de 

Administração 

40 anos Servidor público 

Municipal (Efetivo) 

84,7 

Liska 22 anos Servidor público 

Municipal (Temporário) 

84,6 

                                                           
  Todos os participantes desta pesquisa tiveram seus nomes alterados para proteger seus anonimatos.  
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Polyana 24 anos Auxiliar de 

departamento pessoal 

85,4 

Amaro 31 anos Gerente de Loja de 

confecções 

85,6 

 

Benta 

 Graduada em 

Fisioterapia 

 7º período de 

Administração 

 

37 anos 

Servidora pública 

Municipal (Efetiva) 

91,0 

Iracema  Graduada em 

Nutrição 

 5º período de 

Administração 

 

27 anos 

 

Administradora de 

cozinha 

91,1 

Isaura  

 

5º período de 

Administração 

23 anos Auxiliar administrativa 

departamento de 

cobrança 

90,0 

Jobar 39 anos Sócio de empresa 

material de construção 

85,1 

Policárpio 20 anos Servidor público 

Municipal (Efetivo) 

85,1 

Augusto 25 anos Servidor público 

Municipal (Efetivo) 

87,8 

  Quadro 2: Síntese do perfil dos alunos entrevistados. Elaborado pela autora. 

 

Após essa seleção, iniciamos a fase dos contatos por e-mail e telefone, explicando 

a cada discente em que consistia a nossa pesquisa e a importância da sua participação. Esses 

meios de comunicação foram os mais viáveis naquele momento, pois o campus do IFNMG se 

encontrava ocupado pelos estudantes e os professores estavam em greve devido à conjuntura 

atual do país.   

Os acadêmicos do 7º período, desde o início, se mostraram mais disponíveis para 

contribuir, e o contato com eles foi mais rápido também, por se tratar de um quadro de ex-

alunos; porém, os alunos do 5º período, no início, pareciam desconfiar do convite, duas alunas 

não quiseram participar – alegaram falta de tempo – por isso, elas foram substituídas pelos 

colegas que seguiam a relação das melhoras notas da sua turma.  Os perfis desses sujeitos serão 

apresentados com mais elementos no capítulo 3.  

Asseguramos que cada participante com as suas singularidades trouxe contribuições 

importantíssimas que serão mostradas nos capítulos seguintes.  

No próximo tópico, abordaremos como se deu a produção dos dados.  
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2.4. Produção dos dados 

 

Como optamos por trabalhar com estudo de caso, a coleta de dados pode ter origem 

em seis fontes distintas: documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos, conforme afirma Gil (2008, p. 101). 

Entendemos que essas fontes viabilizam a produção de dados que revelam um estilo 

mais informal, narrativo, ilustrado com citações, exemplos e descrições fornecidos pelos 

sujeitos pesquisados, admitindo ainda o uso de fotos, desenhos, colagens ou qualquer outro tipo 

de material que contribua na transmissão do caso. A fonte para coleta de dados empregada em 

nossa pesquisa é a entrevista semiestruturada (Apêndice D).  

Segundo Gil (2008, p. 108), a entrevista consiste em uma técnica em que o 

pesquisador aborda o investigado por meio de perguntas, tendo em vista a obtenção dos dados 

que interessam à pesquisa. Sendo que as formas de abordagem ao entrevistado podem ser face 

a face, em grupos, por telefone, correspondências e e-mails. 

Ampliando esse conceito, Martins e Lintz (2000) trazem uma alerta em relação à 

entrevista ao apresentá-la como sendo uma técnica que requer muita habilidade do 

entrevistador, pois o trabalho de coleta de dados por meio de entrevista é demorado e seu 

objetivo básico é entender o significado que os entrevistados atribuem a questões e situações 

em contexto que não foram estruturados anteriormente, com base nas suposições e conjunturas 

do pesquisador.  

Percebemos que essa modalidade de coleta de dados tem sido bem aceita na 

investigação social devido a sua adequação para conseguir informações em relação ao que as 

pessoas sabem, acreditam, esperam, sentem, necessitam, aspiram e fazem. E, para nossa 

pesquisa, essa dinâmica de ir ao encontro, fazer contato face a face com o aluno que vamos 

entrevistar, ouvir o que ele tem a nos dizer acerca do nosso objetivo, que são as singularidades 

dos estilos de aprendizagem e como essas potencializam o desejo de aprender, será fundamental 

para o bom êxito do nosso trabalho.  

Ludke e André (1986) enfatizam que a grande vantagem da entrevista sobre as 

demais técnicas é que essa permite a coleta imediata e fluída da informação pesquisada, 

independentemente do tipo de sujeito e do tema investigados.  Essa ainda viabiliza aprofundar 

pontos suscitados por outras técnicas de coleta, cujo alcance é mais superficial, como o 

questionário. Como também torna possível contemplar informantes com pouca instrução 

formal, para os quais a utilização de questionário escrito seria inadequada. A entrevista permite 

correções, esclarecimentos e adaptações, tendo em vista a eficácia na aquisição das informações 
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desejadas. Essa “ganha vida ao iniciar o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado”. 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34). 

Gil (2008, p. 110) apresenta algumas limitações da entrevista e, dentre essas, aponta 

a falta de motivação do entrevistado para responder às questões abordadas; o risco de obter 

respostas falsas; a incapacidade de o entrevistado responder adequadamente devido a problemas 

vocabular ou psicológico; a influência exercida pelo aspecto pessoal do entrevistador sobre o 

respondente e a interferência das opiniões pessoais do entrevistador sobre as respostas do 

entrevistado.  

As entrevistas qualitativas variam conforme o grau de estruturação, do controle do 

informante e da uniformidade de estímulos apresentados; a nomenclatura está associada 

basicamente ao autor. Escolhemos apresentar os enfoques: entrevista estruturada, a 

semiestruturada e não estruturada; a escolha se deve ao fato de a nossa entrevista ser 

semiestruturada, por isso, decidimos seguir essa linha epistemológica.  

Para Gil (2008, p. 113), a entrevista estruturada acontece a partir de uma relação 

fixa de perguntas, cuja ordem e relação de aplicação permanecem invariáveis para todos os 

entrevistados. Algumas vantagens, segundo o autor, é a rapidez na realização da entrevista, a 

possibilidade de tratamento quantitativo dos dados com análise estatística desses e respostas 

padronizadas dos entrevistados que, geralmente, são em grande número. Entretanto, em 

contrapartida, não é possível a análise aprofundada dos fatos, em virtude de as informações 

serem obtidas a partir de uma relação prefixada de perguntas.  

Segundo Triviños (1987, p. 145-146), a entrevista semiestruturada “é um dos 

principais meios que tem o investigador para realizar coleta de dados” na pesquisa qualitativa, 

pois, ao mesmo tempo em que essa valoriza a presença do investigador, oferece todas as 

possibilidades para que o informante atinja a liberdade e a espontaneidade necessárias, 

enriquecendo a investigação. Ainda, de acordo com o seu entendimento, a entrevista 

semiestruturada é  

 

Aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, 

que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as 

respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a 

linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 

investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 146) 

 

Conforme Ludke e André (1986, p. 34), a entrevista não estruturada se refere ao 

modelo mais flexível de entrevista, marcada pela liberdade que o entrevistador tem de conduzir 

cada situação em qualquer direção que julgar apropriada. São comuns as perguntas abertas que 
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são respondidas em forma de conversação; utiliza-se o roteiro de conversa que é um guia para 

que o entrevistador e os entrevistados conversem, podendo também haver a possibilidade de 

acrescentar questões inéditas para que se possa compreender melhor determinado tópico. As 

modalidades desses guias são por pauta, focalizada ou não dirigida. 

Yin (2001, p. 76-77) elenca uma série de habilidades desejadas no pesquisador, 

devido às exigências de coleta de dados que são procedimentos não rotineiros. Segundo o autor, 

é importante que o pesquisador esteja apto a fazer boas perguntas e interpretar as respostas; ser 

um bom ouvinte e não permitir ser enganado por suas ideologias e preconceitos; ser adaptável 

e flexível, de forma que o cenário investigado seja visto como oportunidade e não ameaças; 

imparcialidade frente às noções preconcebidas ou mesmo daquelas oriundas de teorias e, por 

fim, clareza das questões que estão sendo investigadas.  

Triviños (1987, p. 148) aborda a questão do registro que o entrevistador precisa 

fazer das entrevistas realizadas, ao que ele propõe ir anotando o desenvolvimento dessas, 

escrevendo as principais ideias para que sejam imediatamente analisadas depois de terminada 

a conversação. Há também a indicação de gravação da conversa para posteriormente transcrevê-

la e analisá-la. Mas, independentemente do método adotado, o entrevistador precisa obter a 

aprovação do informante.  Outro aspecto que o autor suscita é sobre a importância de os 

envolvidos na entrevista marcarem horário, local e a duração dessa.  

Entendemos que tais requisitos representam um cuidado para manter a meta original 

do propósito da investigação do estudo de caso, assim como evitar que o pesquisador perca 

sinais importantes e não saiba identificar uma alteração significativa no decorrer do estudo. Em 

nosso caso, optamos por gravar todas as entrevistas e depois transcrevê-las, pois isso facilitava 

o andamento dessas; considerando que, às vezes, não havia tanto tempo disponível para 

conversação, dado que alguns entrevistados foram encontrados em seu ambiente de trabalho. 

Quanto à duração das entrevistas, é relativa e depende das circunstâncias que envolvem o 

entrevistado e o teor do assunto pesquisado.  

 

2.5. Análise e interpretação dos dados  

 

Para Ludke e André (1986, p. 45), análise de dados qualitativos significa examinar 

todo o material obtido no decorrer da pesquisa, especialmente os relatos de observação, as 

transcrições de entrevista, as análises de documentos e as demais informações disponíveis. A 

fase da análise requer, primeiramente, a organização de todo o material, separando-o em partes, 

associando essas partes e buscando identificar nele tendências e padrões importantes. Em um 
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segundo momento, essas tendências e padrões são revisados, procurando-se relações e 

inferências num nível de abstração mais elevado. 

Seguimos exatamente esse procedimento de separação e organização das narrações 

dos participantes a partir das tendências e padrões que conseguimos identificar, mas sempre 

com o cuidado de nos deixar guiar pelas linhas de fuga que foram se apresentando e isso 

facilitou criar agenciamentos com tais dados. No decorrer das interpretações, buscamos 

identificar as heterogeneidades contidas nas experiências do processo de aprendizagem de cada 

sujeito, pois não sabíamos como cada um desses aprendizes haviam-se tornados bons em suas 

disciplinas, quais eram suas singularidades e como o ser heterogêneo potencializava o aprender 

de cada um.  
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Capítulo III – Apresentações gerais 

 

Este capítulo foi elaborado com o intuito de aproximar o leitor do local da nossa 

pesquisa, especificamente, o IFNMG. Também apresentar brevemente o curso frequentado 

pelos sujeitos entrevistados, que é o bacharelado em Administração. E, por fim, exibir os perfis 

dos sujeitos entrevistados, que é o objeto do nosso trabalho empírico. Entendemos ser 

importante o leitor ampliar a visão sobre o lugar de onde estamos falando para, assim, 

mergulhar-se com mais intensidade nos relatos que serão exibidos.  

  

3.1. O local da pesquisa 

 

A Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, criou a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica vinculada ao Ministério da Educação cuja composição 

abriga: os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Institutos Federais), a 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), os Centros Federais de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET- RJ e CEFET-MG) e, ainda, as Escolas 

Técnicas vinculadas às universidades federais. 

Essa lei, no seu art. 5º, elenca os trinta e oito Institutos Federais que criou e suas 

instituições integradoras, ou seja, aquelas que se uniram para que uma nova entidade surgisse. 

Dentre aqueles, destacamos o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), que é 

resultado da integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Januária e da Escola 

Agrotécnica Federal de Salinas. Com sua Reitoria localizada em Montes Claros-MG, desde 

então, experimenta o processo, ainda não acabado, de expansão agregando os campi de: 

Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora, 

Porteirinha, Salinas e Teófilo Otoni.  

A natureza jurídica dessas instituições de ensino, criadas pela Lei 11. 892/2008, é 

autarquia pública6, portanto, formam a administração pública indireta e possuem autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar garantidas pela lei que 

as instituiu.  

                                                           
6 O Decreto Lei 200/67 no seu Art. 5º conceitua autarquia como sendo “o serviço autônomo, criado por lei, com 

personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, 

que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada”.  
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No que tange aos Institutos Federais, especificamente, esses são equiparados às 

universidades federais, e o art. 2º da lei 11. 892/2008 os define como  

 

Instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e 

multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos 

e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei. 

 

Nesse mesmo artigo, o parágrafo segundo define o papel dos Institutos Federais 

como sendo “instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais”, 

assegurando a esses, no parágrafo terceiro, autonomia para criar e extinguir cursos dentro dos 

seus respectivos territórios e registrar diplomas dos cursos ofertados. 

O art. 6º se ocupa das finalidades e características dos Institutos Federais (grifos 

nossos): 

 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos 

diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico 

local, regional e nacional; 

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas 

sociais e peculiaridades regionais; 

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de 

pessoal e os recursos de gestão; 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento 

dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no 

mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural 

no âmbito de atuação do Instituto Federal;  

V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e 

de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito 

crítico, voltado à investigação empírica; 

VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências 

nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização 

pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. 

  
Evidenciamos nas finalidades e características dos Institutos Federais aquelas que 

os responsabilizam por alavancar o desenvolvimento local e regional, contribuindo com a 

redução das desigualdades sociais e regionais. Portanto, é necessário que as unidades de ensino, 

a partir dos seus respectivos processos de implantação, respeitem, valorizem e incentivem os 

arranjos produtivos locais, ou seja, a vocação produtiva de cada região e, com base nesses, 

ofertem seus cursos nos diversos níveis e modalidades à sociedade.  
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A partir dessas expectativas, Pacheco (2011, p. 14-15) exorta para a importância de 

“ir além da compreensão da educação profissional e tecnológica como mera 

instrumentalizadora de pessoas para ocupações determinadas por um mercado” e propõe “uma 

formação contextualizada, banhada de conhecimentos, princípios e valores que potencializam 

a ação humana na busca de caminhos de vida mais dignos”. 

Os objetivos a serem atingidos pelos Institutos Federais são tratados no art. 7º da 

referida lei  

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma 

de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 

educação de jovens e adultos; 

II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 

capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em 

todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; 

III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas 

e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 

IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 

educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 

segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos; 

V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda 

e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local 

e regional; e 

VI - ministrar em nível de educação superior: 

a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia; 

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, 

com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de 

ciências e matemática, e para a educação profissional; 

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando 

à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e 

e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam 

para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, 

com vistas no processo de geração e inovação tecnológica. 

 

Obedecendo a essas exigências legais, após consulta pública, o IFNMG – Campus 

de Pirapora – iniciou suas atividades letivas no primeiro semestre de 2010. De maneira 

gradativa, empenhou-se na implantação e oferta dos cursos de bacharelados em Administração, 

Engenharia Civil e Sistemas de Informação; os cursos técnicos integrados ao ensino médio em 

Edificações, Informática e Segurança do Trabalho, que são direcionados aos alunos egressos 

do ensino fundamental e, por fim, os cursos técnicos subsequentes/concomitantes em 

Administração, Edificações e Informática, para os discentes de outras escolas ou para aqueles 

que já concluíram o ensino médio e desejam se profissionalizar. As ofertas aconteceram não 

necessariamente nessa ordem.   
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3.2. O curso dos sujeitos da pesquisa  

 

Considerando os arranjos produtivos locais e a necessidade de alavancar o 

desenvolvimento regional, estimulando e apoiando o empreendedorismo em diversos setores 

de investimento, por meio das audiências públicas nos municípios que compõem a microrregião 

de Pirapora, foi solicitada a implantação no Campus do IFNMG de Pirapora de cursos com 

enfoque gerenciais.  

Assim sendo, o Curso do Bacharelado em Administração, no qual os alunos 

entrevistados estudam, foi implantado em 2011, no turno noturno, disponibilizando 40 

vagas/ano, com ingresso por meio do vestibular, do Sistema de Seleção Unificada (SISU), da 

ocupação de vagas remanescentes e ainda transferência ex-officio, na forma da lei. Esse tem 

duração de oito semestres, podendo se estender no máximo por até quatorze semestres, como 

prescreve seu Projeto Pedagógico.  

Devido à formatura da sua primeira turma em 2015, esse foi submetido à avaliação 

de reconhecimento do Ministério de Educação e Cultura -MEC e obteve nota 4, em março do 

corrente ano.  

 

3.3. Os perfis dos sujeitos da pesquisa 

 

Entendemos que, apresentando os perfis dos participantes desta pesquisa, 

facilitamos a compreensão de muitos dos seus relatos. Os elementos exibidos nos perfis foram 

retirados dos depoimentos no decorrer das entrevistas. 

 

Discentes do 7º período do Bacharelado em Administração: 

 

1) Alpino - Estuda Administração por uma questão de oportunidade. “Eu faço esse curso 

mais pra tá estudando, pra não tá parado”.  Era o curso presencial ofertado na cidade 

de Pirapora na época que prestou o vestibular, mas gostaria de estar cursando 

Engenharia. “Eu sempre fui voltado para área de engenharias”. Tem 40 anos, casado, 

pai de três filhos.  Trabalhou durante cinco anos em um grupo têxtil da cidade como 

líder de manutenção. Devido aos impactos da crise energética, foi demitido há um ano 

e oito meses. Nesse período, prestou um concurso da prefeitura local para o cargo de 

assistente administrativo, foi aprovado e a posse estava prevista para 1º de dezembro de 

2016. Como forma de sobrevivência estava desempenhando, como autônomo, 
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atividades na área de manutenção elétrica (residencial, industrial, painéis de indústria), 

bombas, maquinários, algumas ferramentas elétricas e elétrica em geral não automotiva. 

 

2) Liska – Considera-se “quase um louco da Administração”. Tem 22 anos, solteiro, sem 

filhos e assegura que 100% da sua vida, hoje, gira em torno da Administração, tanto na 

área pessoal, profissional e de convívio social. Desejou muito fazer esse curso, para isso 

teve que deixar sua cidade natal, Ubaí, em 2012, e mudar-se para Pirapora com a família, 

dona da fazenda onde seus pais trabalharam a vida toda. Após concluir o curso técnico, 

concomitante em Administração no IFNMG, se animou a prestar vestibular para o curso 

superior em Administração. Há três anos trabalha como contratado no setor de 

Planejamento da Prefeitura Municipal de Pirapora, acompanhando a gestão de contratos 

de convênios com o governo federal. Devido à mudança de prefeito, não sabe como 

ficará seu contrato de trabalho em 2017.  

 

3) Benta – Graduada em Fisioterapia, tem 37 anos, casada, sem filhos.  Trabalha na 

Secretaria Municipal de Saúde de Pirapora há dez anos. Esse foi seu primeiro emprego. 

No momento, está cumprindo estágio probatório, pois foi aprovada há pouco tempo no 

concurso para mesma área de atuação. Nessa secretaria, ela é a coordenadora dos 

serviços de fisioterapia, liderando equipes de trabalho e desenvolvendo projetos como 

reguladora. Assim sendo, sentiu a necessidade de adquirir conhecimentos relacionados 

à gestão de equipes, à produção, à controle e organização, por isso, optou por voltar à 

faculdade e cursar o bacharelado em Administração, conforme trecho de sua entrevista 

que segue: 

 

Eu entendi que seria muito interessante pra eu juntar os conhecimentos que eu tenho 

da área de saúde com os conhecimentos da área da Administração. E, de fato, isso 

trouxe resultados muito bons para meu trabalho, hoje eu executo um trabalho de uma 

forma muito melhor, muito mais organizada do que antes.  

 

4) Amaro – Natural do estado de Goiás, tem 31 anos, solteiro, sem filhos, tinha o hábito 

de passar férias com seus familiares em Minas Gerais, quando, então, recebeu uma 

proposta de trabalho de um grupo de lojas de confecções para o qual já trabalha há onze 

anos. Devido a seu trabalho como gerente da filial da cidade de Sete Lagoas-MG, 

decidiu cursar o Tecnólogo em Processos Gerenciais, mas cultivava o desejo de fazer 

Ciências Contábeis. No entanto, com sua transferência para unidade de Pirapora, onde 

atua há cinco anos, sentiu-se obrigado a mudar para o curso do bacharelado em 
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Administração, por ser esse disponível na cidade naquela época. No decorrer dos 

períodos, foi acontecendo um processo de identificação com o curso: “depois que eu 

comecei a fazer o curso vi que foi mais acertado para mim do que fazer Contábeis (...), 

Administração já fazia parte de mim”.  

 

5) Polyana – É egressa do bacharelado em Administração de uma universidade estadual 

com sede na cidade polo do Norte de Minas Gerais. Tem 24 anos, solteira, sem filhos e, 

devido ao emprego encontrado em uma metalúrgica, mudou-se para Pirapora e 

ingressou no IFNMG para continuar o curso. Trabalha há quatro anos nessa empresa, 

no departamento de pessoal; ingressou como auxiliar I e hoje é auxiliar V. Polyana 

atribui ao seu curso as promoções recebidas no trabalho. “Eu acho o curso de 

Administração muito amplo, a gente aprende assim áreas muito distintas e que dentro 

de qualquer empresa são muito necessárias, muito úteis”. 

  

  Discentes do 5º período do Bacharelado em Administração: 

 

1) Iracema - Graduada em Nutrição, trabalha como administradora de cozinha e de 

funcionários em uma fundação hospitalar e em uma associação de proteção e assistência 

aos condenados em Pirapora. Tem 27 anos, casada, sem filhos. Optou por fazer 

Administração devido às necessidades que apareceram no exercício da profissão de 

nutricionista. Após concluir aquela graduação, deseja fazer preparatórios para concursos 

públicos. “A Administração tem tudo a ver com tudo, qualquer lugar que você for 

trabalhar se tiver um conhecimento de Administração consegue encaixar”.  

 

2) Isaura - Tem 23 anos, casada, sem filhos. Trabalha há quatro anos no escritório de 

Crédito e Cobrança da Drogaria Cristina como auxiliar administrativa. Esse emprego é 

resultado do seu ingresso como estagiária, quando ainda era aluna do curso técnico 

concomitante em Administração no IFNMG. Desde os 16 anos, está no mercado de 

trabalho e sempre aproveitou o tempo e o ambiente de estudo para obter conhecimento, 

conhecer pessoas e conseguir empregos, por isso, garante que nunca ficou mais de três 

meses sem trabalhar.  “Eu acho que a Administração hoje é a base para qualquer outra 

profissão”. 

 

3) Jobar - Hoje com 39 anos, casado e um casal de filhos. Juntamente com dois irmãos, 

montou uma empresa do ramo de material de construção há dez anos. Devido aos 
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desafios enfrentados na gestão de alguns setores dessa empresa, sentiu a necessidade de 

se profissionalizar, quando então procurou conhecer a grade curricular do bacharelado 

em Administração e viu nesse curso a solução para seus problemas; “Na verdade, 

Administração faz parte da minha vida há bastante tempo, só que eu não estava 

preparado para atuar no mercado sem a capacitação. Eu vim para o curso buscar esta 

capacitação para melhorar meu desempenho dentro da organização.”. 

 

4)  Policárpio – Servidor público da Prefeitura Municipal de Pirapora, em estágio 

probatório, atua como assistente técnico administrativo, nível médio, no setor de arquivo 

dos documentos de Contabilidade. Tem 20 anos, solteiro e sem filhos. Afirma não gostar 

de estudar desde criança, mas como não foi aprovado em um concurso público de nível 

superior ainda precisa estudar.  “A administração influencia na minha forma de trabalhar, 

principalmente, nos quesitos organização e planejamento, estou mais treinado”.  

 

5) Augusto – Possui 25 anos, solteiro, sem filhos; atualmente é servidor público efetivo da 

Prefeitura Municipal de Pirapora, esse foi seu primeiro emprego, em que ingressou aos 

20 anos e atua como auxiliar administrativo na área da Saúde. Também faz estágio não 

obrigatório no Tribunal Regional Eleitoral – TER, na área administrativa, com 

atendimento ao público, expedindo título de eleitor, fazendo segunda via e 

transferências. Esse estágio trouxe uma contribuição financeira e profissional e a data 

prevista para encerramento é março de 2017. Integra um grupo de dança folclórica – 

Zabelê – há dez anos.  Estava se sentindo estagnado e desejava melhorar 

profissionalmente quando então ingressou no bacharelado em Administração. Já havia 

sido aluno do IFNMG no curso Técnico Concomitante em Administração. “A 

Administração permite a uma pessoa ser um camaleão (...)”. 

Destacamos nos perfis apresentados, o fato de todos os discentes entrevistados 

estarem no mercado de trabalho em áreas específicas da Administração. Esse aspecto é 

importante porque acreditamos ser um diferencial no processo de aprendizagem deles, como 

será possível constatar em alguns relatos vindouros.  

É um traço de singularidade poder ver que duas alunas estão buscando a segunda 

graduação, ou seja, são perfis diferentes. Essas revelam em suas falas que sentiram a 

necessidade de conhecimentos voltados para Administração ao assumirem funções em suas 

áreas de trabalho, Fisioterapia e Nutrição, respectivamente, então decidiram ingressar 

novamente na academia. A segunda graduação as encontrou em outro momento da vida e elas 
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demostram uma maturidade acadêmica maior, portam-se com certa urgência de aprender, de 

saber e os seus rendimentos são os maiores de suas turmas, o que comprova seus esforços.   
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III Parte – Análise e interpretação dos dados  

 

No capítulo IV faremos a análise e interpretação dos dados obtidos nas entrevistas. 

Eles foram agenciados conforme a semelhança que apresentavam e na intenção de ajudar-nos 

a encontrar as respostas de que a nossa questão problema necessita e que os nossos objetivos 

demandam.  

Assim sendo, distribuímos os relatos em quatro grandes tópicos: 

4.1. os percursos singulares dos sujeitos aprendizes – são as narrativas sobre as 

estratégias adotadas por cada aprendiz em seu processo de aprendizagem; não se trata de 

métodos definidos e controlados pelos professores ou pela instituição de ensino, mas uma 

criação do próprio sujeito; 

4.2. a aprendizagem mediante os encontros com os signos da aula – entendemos 

que cada aula emite signos a serem decifrados e interpretados por cada aprendiz, mas que nem 

sempre está apto a reconhecê-los e interpretá-los. Nesses casos, cabe ao docente atuar como um 

provocador e não apenas um emissor de informações; 

4.3. as decepções e revelações da Recherche – o encontro com os signos pode ser 

algo problemático, pois nem sempre esse revela os seus segredos ao aprendiz, que nada mais é 

do que seu próprio sentido de ser. Pois, no processo de aprendizagem, acontecem decepções e 

revelações até que o aprendiz desenvolva habilidades de saber interpretar os signos, mas essa 

habilidade não é estática porque os signos estão sempre em movimento. Eles se apresentam de 

maneira diferente ao aprendiz;  

4.4. as faces rizomáticas do processo de aprendizagem – a aprendizagem rizomática 

não se deixa aprisionar, pois sempre escapa mediante as linhas de fugas e cria possibilidades de 

aprendizagem dentro e fora da sala de aula; 

4.4.1. os espaços da aprendizagem: os territórios e as desterritorializações; 

4.4.2. a cartografia da aprendizagem rizomática ancorada na experimentação; 

4.4.2.1. a experimentação vivida nos espaços da Empresa Júnior; 

4.4.3. um Corpo sem Órgãos para uma aprendizagem nômade; 

4.4.4. os agenciamentos dos desejos. 
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Capítulo IV – As narrativas das singularidades dos Estilos de Aprendizagem e das 

heterogeneidades que potencializam o aprender  

 

Ao iniciarmos as análises das entrevistas concedidas pelos alunos com os melhores 

rendimentos acadêmicos do bacharelado em Administração, prosseguimos nossos esforços de 

aproximação das contribuições deleuzianas e guattarianas para o campo da educação. E 

procuramos sempre evocar a questão norteadora deste trabalho empírico: quais as 

singularidades dos estilos de aprendizagem dos alunos com melhores rendimentos acadêmicos 

do bacharelado em Administração do IFNMG – Campus Pirapora – e como essas potencializam 

o desejo de aprender? 

Assim sendo, dividimos os conteúdos das entrevistas em quatro grandes tópicos, 

alguns com subtópicos, de forma a tornarem claros as singularidades de cada participante e os 

acontecimentos que as potencializam. Asseguramos que estes relatos trazem experiências muito 

interessantes e uma trajetória acadêmica que causa orgulho, por se tratar da vida de pessoas que 

estão tentando alcançar o sonho do curso superior; algumas serão as primeiras da família com 

um título de graduação. São aprendizes que, após um dia inteiro de trabalho, conseguem desejar 

um algo mais para suas vidas.  

   

4.1. Os percursos singulares dos sujeitos aprendizes 

 

Durante as nossas conversas com os entrevistados, quisemos saber como eles 

organizam seus estudos e se preparam para as aulas e avaliações, numa tentativa de mapearmos 

as situações de aprendizagem dos sujeitos. E essa abordagem é necessária exatamente para nos 

ajudar entender o que há de singular em suas formas de aprender. 

Quando pensamos a educação e o processo de aprendizagem, há de 

compreendermos o sujeito e a formação de subjetividades, visto que esses aprendizes são 

constituídos pelo atravessamento das diversas instâncias que integram a sociedade, ou seja, 

estamos tratando com sujeitos situados na esfera das construções sociais, portanto, eles 

absorvem aquilo que é socialmente produzido conforme a ordem das significações.  

Assim sendo, entendemos que a subjetividade é reconhecida e gozada por cada 

indivíduo de maneira particular e intransferível. Portanto, ao tratarmos aqui do indivíduo, 

estamos pensando em singularidades, considerando que a forma particular em que cada sujeito 

apreende as subjetividades produzidas socialmente integra suas singularidades. 
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Seguem os relatos de algumas situações de aprendizagem dos sujeitos 

entrevistados. 

 

Eu estudo fazendo resumos, faço o mesmo resumo umas dez vezes. Ou então 

faço os mapas mentais colocando os assuntos principais. (...) Eu faço 

anotações das aulas dos professores (...).  (...) Eu não participo de grupo de 

estudo, prefiro estudar sozinho. (...) Falo alto explicando pra mim mesmo, ou 

então explico para alguém, ou então, quando necessário, chego mais cedo e 

fico com os colegas que já estudaram fazendo uma revisão. (Augusto, grifos 

nossos) 

 

A melhor forma para eu estudar é escrevendo. Se eu não escrever eu tenho 

dificuldades, não me basta ouvir e ver, eu tenho a necessidade do tato que é 

a sinestesia. Todo material que precisa ser (...), digamos assim, 

memorizado eu preciso de alguma forma escrever, não precisa escrever todo 

aquele conteúdo, pode escrever palavras, frases, é muito comum eu fazer 

resumos de matérias. O resumo mesmo, a escrita eu costumo fazer mais 

próximo às provas e depois eu leio aquilo que eu escrevi, leio uma ou duas 

vezes se for necessário. (...) Eu me acho muito sinestésica, eu preciso do 

contato (...). (...) Mas, ao mesmo tempo, entendo que o processo de 

aprendizagem é uma mistura, às vezes, predomina-se alguma coisa em relação 

a outra, têm pessoas que mantém um equilíbrio para conseguir aprender.  (...) 

estudo junto com meus colegas quando é necessário. Quando a matéria é 

um pouco mais difícil, a gente combina (...) (Benta, grifos nossos) 

 

(...) Eu faço anotações dos tópicos que acho importante durante as 

explicações do professor, elas me ajudam lembrar o que foi ministrado em 

sala de aula e se for o caso tiro dúvidas com o professor. (Jobar, grifos 

nossos) 

 

Eu sou sinestésica, eu li sobre isso e me autodiagnostiquei (risos), o professor 

pode falar, falar nem sempre eu vou aprender. Na hora que eu pego, que 

eu leio alto aí eu consigo compreender o que ele estava falando.  (...) As 

disciplinas de cálculo, eu refaço todos os cálculos até aprender. E as 

disciplinas teóricas eu preciso ler em voz alta e me ouvir, para então eu 

aprender.  (Polyana, grifos nossos) 

 

Eu vou buscando o link. O que uma matéria tem a ver com a outra, para eu ir 

buscando o lapso temporal (técnica da anterioridade). (Liska) 

 

Eu sempre leio meu material, leio muitas vezes. Faço um resumão dos 

pontos importantes em uma folha em branco, depois eu abandono essa 

folha e pego uma outra folha e tento reproduzir aquilo, para ver se eu 

consegui abranger tudo que havia achado importante no primeiro momento. 

Em seguida me faço perguntas e busco responder sem fazer consultas para ver 

se consigo responder, se compreendi o assunto, se necessário volto corrigindo. 

Para não esquecer o assunto depois eu seleciono palavras- chave. (Isaura, 

grifos nossos) 

 

Percebemos, durante essas entrevistas, uma autonomia muito grande por parte de 

cada participante na condução do seu processo de aprendizagem. Acreditamos que isso se deve 
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ao fato de ser um público universitário próximo ao término da graduação, o que lhe confere 

uma maturidade maior e independência no percurso do aprender. 

Escutar cada sujeito nos fez questionar, mais uma vez, as teorias dos estilos de 

aprendizagem, quando defendem existirem formas de aprender e asseguram aos docentes a 

necessidade de observância da maneira de ensinar para que os alunos consigam aprender e obter 

bons resultados. Entendemos que existem singularidades no estilo de aprender de cada sujeito 

e é quase impossível que haja um controle dos professores ou mesmo da instituição de ensino 

sobre o processo de aprendizagem; e, mesmo que tentem controlar um aluno ou uma turma, 

raramente haverá êxito. 

Sendo assim, quando, por exemplo, Polyana relata que “o professor pode falar, 

falar, nem sempre eu vou aprender”, ela não está dizendo que pensa em abandonar a faculdade 

ou mesmo que ingressou no curso errado ou que essa situação tem lhe causando uma série de 

reprovações ao longo dos períodos. Essa aprendiz desenvolveu singularidades para conseguir 

aprender, mesmo sem estar no ambiente acadêmico e sem contar com o auxílio de um docente. 

Ou seja, aprender não consiste em mera reprodução, mas estrear, produzir o novo e não se 

contentar em repetir um saber, pois “não há método para encontrar tesouros nem para aprender 

(...)”. (DELEUZE, 2006, p. 159) 

Somando-se ao caso de Polyana, neste tópico da pesquisa, evidenciamos outras 

iniciativas dos sujeitos para se encontrarem com os signos e conseguirem decifrá-los e, dessa 

forma, atingirem a aprendizagem: resumos, mapas mentais, anotações, escrever repetidas vezes 

a mesma coisa, ter contato e consultar o professor. Todas essas técnicas não são adotadas pelos 

mesmos sujeitos. Cada indivíduo adota apenas algumas e não significa que sempre adotaram 

ou que vão sempre adotar as mesmas. Precisamos considerar que o processo de aprendizagem 

é singular, rizomático e, portanto, múltiplo.   

O conjunto dessas experiências de domínios de vida acadêmica, em que as 

singularidades fluem, nos faz concordar com Deleuze, em Diferença e Repetição, ao discutir 

sobre o que significa aprender e desconstruir a ideia da existência de fórmulas e rituais a serem 

seguidos “nunca se sabe de antemão como alguém vai aprender (...) em que dicionários se 

aprende a pensar” (2006, p. 159).  
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4.2.  A aprendizagem mediante os encontros com os signos das aulas 

“O que faz parte do papel do professor é o que eu disse sobre o ensaio anterior e a inspiração. Esse 

é o papel do professor.” (DELEUZE, 1988, p. 85) 

 

O aprender, segundo a ótica deleuzianas, constitui-se, basicamente, em um encontro 

com os signos, independentemente, de quem ou pelo que eles foram emitidos. Por isso, no 

decorrer das entrevistas, questionamos o participante a respeito de qual (quais) professor (es) 

afetaram o seu aprender, incentivando seu desenvolvimento nos estudos, visto que entendemos 

que cada aula emite signos a serem decifrados e interpretados, pois, conforme Deleuze (2003, 

p. 4), “tudo que ensina alguma coisa emite signos, todo ato de aprender é uma interpretação de 

signos”. 

No entanto, cremos que nem sempre o aprendiz está apto a reconhecer de imediato 

o potencial de aprendizado criado por esses encontros, mas, com o passar do tempo, o conjunto 

de signos começa a ter importância, a fazer sentido. E, nesse tempo propriamente, há a 

constatação de que o aprender se concretizou, o aprender se tornou algo real. Essas ideias 

integram a dinâmica de encontros e sensações que se somam ao fato de os signos só serem 

reconhecidos como signos quando se tornam um problema para o pensamento, pois o aprendiz 

só deve reconhecer algo que seja inédito, novo para o pensamento, assim como também o 

aprendiz não sabe a situação pela qual ele pode ser afetado. 

Em virtude de que a capacidade de compreensão e decifração do que está sendo 

trabalhado na aula vai depender muito do grau de intelectualidade e do nível de afetação de 

cada sujeito, às vezes, um assunto interessa mais a um aprendiz do que a outro. É preciso, no 

entanto, lembrar que em uma aula não se esgota um tema em debate, por isso, cabe ao docente 

incentivar o aprendiz desenvolver buscas e pesquisas de maneira autônoma, ou seja, é papel do 

docente ser um provocador desses percursos de aprendizagem e não apenas alguém que se 

limita a repassar informações. 

Tratamos o espaço e o tempo de cada aula como algo especial, em que se é possível 

produzir encontros singulares e de grande potencialidade para o aprender. Para tanto, 

entendemos ser necessário haver uma afinidade do docente com a disciplina que ministra, pois 

assim será possível ministrar uma aula mais envolvente; a aula é um tempo que não se repete, 

portanto, não é possível recuperar o que não foi possível realizar; o público da aula se encontra 

com os temas em questão em momentos diferentes, porque a cada um convém um aspecto 

diferente. 

Deleuze chegou a comparar a figura do professor com uma espécie de “maestro” 

que dita as notas a serem executadas por sua orquestra, mas para que aquele alcance bons 
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resultados é preciso haver a participação e contribuição dos demais integrantes, nesse caso, os 

sujeitos aprendizes.  

Agora, vamos acompanhar, por meio dos relatos que seguem nesta seção, como 

aconteceram esses encontros de aprendizagem entre docentes e aprendizes. Destacamos que, 

de maneira geral, percebemos uma liberdade maior nas repostas dos alunos do 5º período, por 

ser uma turma com a qual nunca trabalhamos. De certa forma, tivemos a impressão, a princípio, 

de certo constrangimento de alguns respondentes do 7º período, por não nos citar em suas 

respostas, considerando que trabalhamos com esses uma disciplina no primeiro semestre de 

2016.  

Como forma de ajudar a dissipar esse constrangimento, fomos confirmando as 

respostas mediante acenos com a cabeça, num gesto de aceitação.  Aos poucos, esses foram se 

soltando e percebendo que suas verdades eram o mais importante naquele momento.  

 

A professora Marina, que trabalhava com Teoria Geral da 

Administração era muito dinâmica na sala. E quando o assunto tá assim 

dinâmico, você fica assim: deixa eu prestar atenção nisso, nos detalhes. 

Quando o professor só vai lá na frente e lê acho que ele não precisa nem dar 

aulas, a gente pode ficar em casa lendo ou assistindo a vídeos. (...) Então, a 

Marina me influenciou muito, eu gostei muito de ser aluno dela. 
Atualmente há os professores Antônio e a Gisele, como eles formaram há 

pouco tempo em MBA, eles tem muitas ferramentas ligadas à tecnologia, 

é uma coisa meio assim interativa, você fica assim: gente que bacana isso! 

Você tá falando aí já aparece lá na hora na tela do Datashow. Essa 

interação acaba pretendo a atenção da gente. Esses professores eu gostei 

deles. Tem um professor Thiago que eu gostei muito, é que ele aprofunda 

bastante, vai no básico da matéria, aprendi a fechar um balanço, eu nunca 

tinha conseguido (risos), ele deu essa luz (risos), então eu gostei. Quando 

um professor consegue te levar a concluir, a atingir o objetivo da matéria eu 

gosto.  (Augusto, grifos nossos) 

 

Eu acho que um aluno é muito motivado a partir do reconhecimento, 

quando um professor te reconhece, te elogia, fala com você mesmo, te dá 

algum feedback: "olha eu te conheço isso aqui não tá bom, você pode fazer 

melhor". Eu acho que todos os meus professores que fizeram isso comigo me 

ajudaram. Professores me citaram como uma boa aluna, isso fez com que 

eu quisesse manter esse grau de querer ser reconhecida como boa aluna 

e querer manter minhas notas. (...) Sem o apoio dos professores seria 

impossível. (Isaura, grifos nossos) 

 

O professor Thiago nos ajudou bastante, ele é muito minucioso, ele trabalha 

de forma a facilitar o entendimento do aluno, mostra de onde veio as 

contas, de onde saiu, isso facilita seu entendimento. A professora Gisele de 

Gestão de pessoas faz um trabalho muito bacana, faz debates em sala de aula, 

os trabalhos propostos, as discussões em grupos na sala de aula nos 

deixam à vontade para trabalhar e desenvolver o aprendizado. A Marina 

é um ícone em termo de ensinamento devido à forma que ela se dedica à 

matéria e à tirar dúvidas, ela buscava a gente para participar da aula, 
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promovia debate em relação ao conteúdo ministrado, fazia resenha de 

livros, trabalhos de seminários. A forma como ela trabalhou é difícil você 

não aprender, a dedicação que ela tem com o ensino e a seriedade que é 

conduzida a forma de trabalhar. (..) o professor Antônio se expressa com 

muita tranquilidade, tira as dúvidas, ele tem muito conhecimento sobre o 

assunto.  (...). (Jobar, grifos nossos) 

 

A professora que me instigou mais aprender foi lá no primeiro período: a 

Cristina de Comunicação Empresarial, na época, me lembro que eu fazia 

os textos e ela marcava até o que eu escrevia errado e isso eu achava legal 

porque geralmente eu gosto de escrever corretamente, mas não sou um dos 

melhores escritores e quando via onde estava errando eu tinha condições de 

melhorar. (Amaro, grifos nossos) 

 

Uma professora que durante este curso me influenciou, destacou pra mim, foi 

Cristina de Comunicação Empresarial no primeiro período. Ela foi 

extremamente importante não só pela didática, mas pela metodologia que 

ela utilizava (...). Ela criava assim uma proximidade com a gente, dava 

estímulos neste processo de aprendizagem. Ela era muito realista 

também, não só elogiava como apresentava críticas, ponto fraco, tanto 

que no último dia de aula quando ela foi passar as notas para gente, ela 

sentou-se com cada um e perguntou que nota se dava, o que a gente 

achava que tinha que melhorar, em quais aspectos era bom. (...) ela me 

fez perceber coisas que até então eu não tinha percebido, que era 

importante no meu processo de aprendizagem e que contribuíram no 

decorrer dos períodos da faculdade. (...) eu acho que o processo de 

aprendizagem é melhor quando o aluno pensa, porque ele elabora as 

ideias, cria, vai buscar os conhecimentos que aprendeu ao longo do curso 

e da vida. Então leva o aluno ao raciocínio, ao ponto de interpretação e 

de crítica, eu acho que isso estimula muito a aprendizagem.  (...) o 

professor leva o aluno ao raciocínio, a aprendizagem, a fazer essa conexão 

desse processo de aprendizagem, as vezes de vários conteúdos para 

entender. (...) (Benta, grifos nossos) 

 

Eu aprendi bastante porque as áreas humanas, especificamente as disciplinas 

referentes aos Recursos Humanos, Sociologia e Filosofia, de certa forma 

ajudam você porque dão um embasamento da realidade humana e a gente 

trabalha com pessoas. E não só estas disciplinas, mas também as 

metodologias usadas no curso superior: seminários, apresentações isso 

desinibe bastante as pessoas, isso tem me ajudado. (Alpino, grifos nossos) 

 

O professor Fred da disciplina de Materiais e Logística, que nos colocou para 

desenvolver um artigo é um trabalho extremamente cansativo, mas na hora 

que concluí, eu me empolguei. (...) Gestão Financeira e Orçamentária, Gestão 

de Custos (...), que além de cálculos você tem que ter interpretação para tomar 

uma decisão e Thiago estava sempre pronto para ajudar a gente, para não 

deixar ninguém ficar, dava umas listas de exercícios muito grandes que 

se você quisesse aprender, você aprendia, a matéria era difícil, mas por 

causa dele ficava mais fácil o aprendizado. (Polyana, grifos nossos) 

 

Em certos momentos todos os professores sempre influenciaram a minha 

maneira de aprender, incentivaram, falaram da importância do estudo, 

sempre estiveram à disposição para tirar dúvida. Eu não gosto de estudar, 

não tenho prazer de estudar (risos). (Policárpio, grifos nossos) 
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Percebemos, no depoimento de Augusto, o seu encantamento com as aulas da 

professora Marina, na disciplina de Teoria Geral da Administração, que é base de qualquer 

curso de Administração, por meio dessa matéria se apresenta aos alunos “os pais” e os “pilares 

teóricos” da Administração.  O entrevistado chama atenção para o dinamismo da docente e 

Jobar confirma essa predileção, citando a didática e metodologia adotadas pela professora e que 

foram capazes de envolvê-los. 

O professor Thiago também ganhou destaque significativo nesses relatos. Ele 

ministra disciplinas da área de Ciências Contábeis, por isso, são conteúdos desafiadores para 

alguns alunos de Administração. Como podemos observar, o fato de sua metodologia envolver 

‘explicações minuciosas’ facilita a compreensão dessas disciplinas pelos aprendizes, ou seja, o 

professor consegue tornar mais fácil, o que costumeiramente é visto como difícil e isso é muito 

importante para todos os envolvidos.  

A professora Cristina, também reverenciada nessas falas, ministrou a disciplina de 

Comunicação Empresarial, no entanto, ela não é docente do quadro de Administração e sim do 

Eixo Comum por ministrar Língua Portuguesa. Mas, como constatamos nos depoimentos dessa 

seção, ela afetou significativamente esses entrevistados pela capacidade de dar feedback 

individual, impactando no processo de aprendizagem de cada aluno, ajudando-o a entender 

onde exatamente se encontrava no percurso do aprender.  

Os professores Gisele e Antônio também recebem destaques pelas metodologias 

que contemplam o uso de tecnologias nas aulas e a paciência desses na explicação dos 

conteúdos. Atualmente, a adoção de tecnologias nas aulas constitui um recurso de grande 

aceitação pelas possibilidades que criam, viabilizando assim a aprendizagem. E o fato de 

tratarmos com alunos do turno noturno, que já chegam para as aulas cansados de uma rotina de 

trabalho, tudo isso compõe um diferencial. 

Destacamos as singularidades de Isaura que afirma ser afetada por aquele docente 

que a elogia, reconhece e incentiva as suas potencialidades, ou seja, ela não tratou do caráter da 

disciplina em si ou da didática e metodologia, mas do reforço à aprendizagem emitido pelo 

docente em seu favor. Outra situação ímpar é a de Alpino que se diz atingido pela didática e 

pela metodologia do ensino superior, visto como tímido, sentiu-se desafiado, por essas, a 

interagir e superar esse traço da sua personalidade. 

Quando destacamos que o discente foi tocado, atingido pela didática e pela 

metodologia utilizadas pelo professor ao ministrar a disciplina, significa dizer que o 

entrevistado foi afetado pelos signos daquela aula e essas ferramentas contribuíram para tal, por 

meio da mediação, criando uma conexão entre o aprendiz e o professor; o que não significa 



 
 

 

 

74 

 

 
 

dizer unidade, pois o sistema de signos é pluralista e heterogêneo, por isso, em uma aula se faz 

necessário definir a velocidade dos movimentos que, às vezes, se acelera e, em outros, se retrai.  

Esclarecemos que, quando os alunos reverenciam o mesmo professor, não significa 

que aprenderam da mesma forma nem no mesmo tempo, pois os signos não dispõem o mesmo 

efeito sobre os aprendizes, não possuem o mesmo vínculo com o sentido, e a ligação com as 

estruturas temporais são diversas. E, como a aprendizagem acontece no encontro com o signo, 

esse momento envolve a sensação que emite busca de sentido, pois o aprender é resultado de 

um encontro casual com os signos e não de uma ação premeditada; os encontros são potências 

acidentais, completamente imprevisíveis que tiram o pensamento do seu estado de 

inconsciência.  

Portanto, a aprendizagem, mediante o encontro com os signos, é resultado do 

movimento e do entrelaçamento entre os rizomas do docente com os rizomas do aprendiz, 

ambos potencializados pelos rizomas da pesquisa que antecede a aula. Assim sendo, 

asseguramos que, em uma aula, tanto o docente quanto o aprendiz têm a possibilidade de 

afetarem e serem afetados.  

 

4.3.  As decepções e revelações da Recherche 

 

“Se o tempo tem uma importância fundamental na Recherche, 

é porque toda verdade é verdade do tempo. A Recherche é,  

antes de tudo, uma busca da verdade (...)”. (DELEUZE, 2003, p. 88) 

 

Compreendemos que, quando Deleuze escreve sobre a Recherche do tempo perdido 

em Proust e os Signos (2003), ele critica o que considera ser um erro da filosofia que pressupõe 

haver “em nós uma boa vontade de pensar, um desejo, um amor natural pela verdade” (p. 15). 

Contrário a esse entendimento, Deleuze argumenta que o pensamento é uma potência criadora 

que se efetiva mediante o ato de pensar, ou seja, uma ação que pensa a criação, a uma ação. No 

entanto, o ato de pensar não é algo natural e sim causado por uma violência sofrida que força 

o pensamento a sair da sua imobilidade natural. E cabe ao signo ser portador do problema cuja 

tarefa é produzir um choque, uma violência no pensamento, colocando-o assim em movimento.  

Assim sendo, entendemos que as situações de encontros com os signos podem ou 

não se tornar problemáticas, considerando que o signo traz consigo uma espécie de segredo a 

ser revelado, que nada mais é do que o seu próprio sentido de ser. E esse mistério alimenta no 

sujeito a vontade de querer interpretá-lo, decifrá-lo como objetivo último da aprendizagem, ou 

seja, nos encontros com os signos opera-se a tradução dos seus sentidos.  
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Continuando com nosso trabalho de aproximação das obras deleuzianas, afirmamos 

que a verdade para o aprendiz não é algo a ser alcançada voluntariamente e sim resultado de 

um aprendizado constantemente involuntário. Visto que o aprender acontece por meio de um 

aprendizado moroso, pois os signos nem sempre se revelam no início do percurso. No entanto, 

as verdades provenientes de um aprendizado nos encontros com os signos trazem consigo o 

rigor da autenticidade. E esse tipo de verdade afeta os aprendizes, independentemente da sua 

vontade, assim sendo, eles são violentados.  

Essa violência ocasionada pelos signos sobre o pensamento confronta sua 

predisposição de pensar e assim desencadeia o ato de pensar, ou seja, desperta o aprendiz para 

a criação e a aprendizagem.  

 

O que nos força a pensar é o signo. O signo é o objeto de um encontro; mas é 

precisamente a contingência do encontro que garante a necessidade daquilo que ele 

faz pensar. O ato de pensar não decorre de uma simples possibilidade natural, é, ao 

contrário, a única criação verdadeira. A criação é a gênese do ato de pensar no próprio 

pensamento. Ora, essa gênese implica alguma coisa que violente o pensamento, que 

o tira de seu natural estupor, de suas possibilidades apenas abstratas. (DELEUZE, 

2006, p. 91). 

 

Para nós, fica claro que todo ato de criação do novo, de um aprendizado, é baseado 

no encontro com o signo, no entanto, muitas vezes o aprendiz se decepciona porque não 

consegue decifrar os segredos que o signo traz consigo. Mas, esse aprendiz já tem experiências 

outras de buscar a verdade, de perseguir o aprendizado; por que ele não consegue agora entender 

as verdades desse signo, especificamente? Isso acontece porque cada signo é portador de 

mundos particulares, de códigos especiais e de leis particulares que serão vivenciados por cada 

aprendiz. 

Assim sendo, as verdades reveladas por meio desses encontros com os signos são, 

portanto, parciais, porque essas dizem respeito somente à realidade do signo particular que a 

emitiu. Por isso, o caminho da Recherche, ou seja, a busca da verdade, o percurso de 

aprendizagem demanda a capacidade de decifrar diferentes tipos de signos que vão se 

apresentar no decorrer do processo.  

Compreendemos, portanto, que todo aprendizado se resume na habilidade de 

interpretação de signos e mobilização de potência. E o ato de pensar é o modo por meio do qual 

o aprendiz decodifica os variados tipos de signos que o violentam em sua busca pelo aprender.  

Quando o aprendiz sofre um ato de pensar, ele desenvolve a faculdade de criação 

dando início à decifração dos signos e, consequentemente, atingindo o ato de aprender. Às 

vezes, a trajetória do ato de pensar se parece difícil, não podemos esquecer que o ato de criação 
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demanda atividades de interpretação dos diferentes tipos de signos, por isso, é um ato 

individual, em que ninguém pode substituir o aprendiz.  

 

Nunca aprendemos alguma coisa nos dicionários que nossos professores e nossos pais 

nos emprestam. O signo implica em si a heterogeneidade como relação. Nunca se 

aprende fazendo como alguém, mas fazendo com alguém, que não tem relação de 

semelhança com o que se aprende. (DELEUZE, 2003, p. 21). 

 

A partir dessa citação, afirmamos com Deleuze que o aprendizado é um ato 

individual, involuntário e heterogêneo, por isso mesmo se constitui na única criação real, 

ficando ao ato de pensar a missão da criação e nada mais.  

Precisamos chamar a atenção nesse percurso de busca da verdade, revelações e 

decepções para a questão do tempo. Nesse percurso de aprendizagem, por vezes, o aprendiz 

tem a impressão de estar perdendo tempo, no entanto, o processo de criação ou mesmo de 

interpretação dos diferentes tipos de signos acontecem em sintonia com o tempo, que nem 

sempre é cronológico, mas algumas vezes plural. O sujeito está sempre aprendendo, mesmo 

que não perceba. Lembramos que alguns signos necessitam ou não de um tempo maior para 

serem decifrados cujo resultado consiste na descoberta da verdade, daí entendemos que toda e 

qualquer verdade define-se por uma verdade do tempo. O processo de interpretação de um signo 

é inerente ao movimento de criação.  

Asseguramos que cada signo possui uma essência e é gerador de sentido, e ambos 

são produzidos de maneiras diferentes, pois também dependem, em parte, das associações 

subjetivas tecidas por cada aprendiz no momento do seu encontro com o signo. Desse modo, o 

mesmo signo pode violentar duas pessoas de modo totalmente diferente, pois tudo depende do 

sentido atribuído a essa violência no percurso de aprendizagem traçado por cada aprendiz. 

Por sua vez, a essência vai variar conforme os encontros tidos com os signos, 

encontros esses que violentarão singularmente cada sujeito. Ponderamos que, ao falarmos de 

essência, referimo-nos ao ponto de vista necessário para que cada aprendiz seja capaz de 

produzir verdade sobre si e sobre o mundo. Essa verdade é parcial, afetada e oriunda do modo 

de viver do sujeito. Para Deleuze, a essência é individualizante e fomenta a produção de 

diferenças. O autor alerta que é preciso evitar o equívoco de pensar que os indivíduos criam as 

essências, pois, na realidade, são as essências que criam os indivíduos. 

 

Cada sujeito exprime o mundo de um certo ponto de vista. Mas o ponto de vista é a 

própria diferença, a diferença interna e absoluta. Cada sujeito exprime, pois, um 

mundo absolutamente diferente e, sem dúvida, o mundo expresso não existe fora do 

sujeito que o exprime (o que chamamos de mundo exterior é apenas a projeção 

ilusória, o limite uniformizante de todos esses mundos expressos). Mas o mundo 

expresso não se confunde com o sujeito: dele se distingue exatamente como a essência 

se distingue da existência e inclusive de sua própria existência. Ele não existe fora do 
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sujeito que o exprime, mas é expresso como a essência, não do próprio sujeito, mas 

do Ser, ou da região do Ser que se revela ao sujeito. (DELEUZE, 2003, p. 40-41). 

 

Entendemos que a maneira para se alcançar essas essências, que possibilitam o 

aprendiz criar verdades singulares é o estilo, como manifestação da potência da essência, por 

meio do qual se interpreta os diferentes signos encontrados. Frisamos que o aprendiz no início 

do percurso de aprendizagem desconhece o seu próprio estilo e as suas próprias verdades, 

levando-o às essências a serem escolhidas involuntariamente. O estilo seleciona as essências, 

mas essas, por sua vez, definem o estilo. São as essências, as realidades diversas e os variados 

pontos de vista que atingem um sujeito e o singularizam que definem o seu estilo.  

Assim sendo, cada aprendiz se constitui e se forma mediante os encontros 

desfrutados ao longo do percurso, visto que o sujeito cria por meio do seu viver e de seu estilo, 

mediante os encontros com os signos, seu jeito singular de existir que poderá ser constatado 

somente ao término de um longo e assíduo percurso de aprendizagem. 

Por mais bem preparada que tenha sido uma aula por um professor e, por mais 

atenção que o aluno a essa dedica, já sabemos que os signos dessa nem sempre se deixam 

encontrar e, em algumas vezes, mesmo sendo encontrado não significa que foi reconhecido. 

Pois, nem tudo está dado em um signo e isso acaba gerando um problema para o aprendiz que 

deseja encontrar-se com as verdades da aprendizagem.  

Sabendo dessa realidade, decidimos perguntar aos participantes como eles resolvem 

as dificuldades encontradas nos estudos no decorrer do processo de aprendizagem e que tipos 

de dispositivos acionam para aprender. Entretanto, antes de nos contar como resolvem suas 

dificuldades, alguns entrevistados optaram por nos relatar quais são essas.  

 

As matérias que têm contas me instigam a buscar, a procurar mais, 

porque eu tenho dificuldades. Por exemplo: a Matemática Aplicada, que 

tem função, algoritmos e derivada eu nunca tinha visto. Eu fiquei desesperada! 

(...) Eu me dedico às disciplinas nas quais tenho mais dificuldades. Paro 

para fazer e refazer os exercícios, testando se dou conta de fazer sozinha, 

estudo nos finais de semana, não é que seja fácil, eu passo dificuldades, mas 

tento resolver, tendo dar um jeito. (Iracema, grifos nossos) 

 

Eu não tenho facilidade em ficar argumentando por um longo período de 

tempo com as outras pessoas, então prefiro as disciplinas de exatas, elas são 

‘sim ou não’. As disciplinas da área de humanas costumam ter duas 

respostas certas para a mesma pergunta e isso me deixa encabulado. Acho 

que deveria haver uma única resposta correta para certos tipos de 

questões. Alguns argumentos utilizados para aquelas questões não 

entram em minha cabeça, eu não concordo. Costumo tentar ver pelo ponto 

de vista do outro, mas quando eu discordo, não vejo lógica, não aceito. 

(Policárpio, grifos nossos) 
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(...) As disciplinas que são da área de humanas, às vezes, eu estudo e tenho 

a percepção que entendi, aprendi, quando na realidade dependendo da 

percepção do professor na ocasião da avaliação acabo não sendo bem 

avaliado. Sendo que no seu entendimento estou achando que está 100% e na 

realidade não está. Então há uma discrepância entre o meu entendimento e o 

que de fato seja correto. Às vezes não existe o correto, mas na interpretação 

da pessoa que está te avaliando você não foi bem, então assim, eu não me 

identifico muito com essas áreas que surgem essas possibilidades de erro. 

Não gosto das áreas que dão muita margem para o erro, muita 

interpretação (...) Você está sendo avaliado e às vezes dá essa discrepância. 

Às vezes eu não concordo. E na área de exatas não tem como isso ocorrer, 

se você entendeu, você aprendeu, o resultado tá ali, não tem como 

ninguém dizer que tá errado, entende? E é disso que eu gosto. Procuro mais 

a certeza. Não me dou muito bem com essas áreas inexatas. (Alpino, grifos 

nossos) 

 

Nas disciplinas da área de humanas é tudo relativo, tudo vai depender da 

interpretação, do seu entendimento, isso gera um debate mais caloroso e hoje 

em dia é difícil entrar em debate porque as pessoas não sabem mais te 

ouvir, quando você fala um ‘a’ a pessoa já falou três com você retrucando, 

tá perdendo essa essência de ficar escutando. Por isso, as pessoas falam 

comigo: ‘você tá muito quieto’. Eu sempre gosto de escutar, ouvir o que estão 

transmitindo para depois tentar reformular alguma pergunta ou resposta e não 

retrucar de imediato. É essa minha visão das disciplinas da área de humanas, 

você precisa saber escutar para depois interiorizar e repassar seu 

conhecimento, sua opinião, sua ideia, sem tá agredindo, sem tá enfim (...) é 

isso. Eu prefiro as disciplinas de exatas.  (Liska, grifos nossos)  

 

A grade curricular de um bacharelado em Administração é muito diversificada, 

devido a, na sua composição, ter disciplinas das várias áreas do conhecimento e isso tem 

contribuído para a repetição de uma situação muito comum entre os seus graduandos, que é 

uma espécie de ‘surpresa desagradável’ causada pela pouca informação desses na hora de 

escolher o curso a ingressar.  

Alguns alunos optam pela graduação em Administração acreditando que jamais vão 

precisar resolver um cálculo, fazer uma conta, pois, segundo eles, é um curso da área de 

Humanas; ao contrário desses, há aqueles que se identificam com a área de Exatas e pensam 

que vão passar a graduação solucionando problemas contábeis, financeiros e matemáticos. E, 

por fim, em um número menor, há aquele tipo de estudante que abraça com tranquilidade o 

curso, com suas especificidades de uma graduação da área de Ciências Sociais Aplicada.  

Por isso, nesses depoimentos relatando as dificuldades encontradas no processo de 

aprendizagem, nos deparamos com uma série de ‘acusações’, são ‘culpabilizações’ feitas às 

disciplinas da área de Humanas e a forma como os professores as ministram. Nos relatos do 

Policárpio, do Alpino e do Liska, nota-se quase uma indignação com essas disciplinas, e tudo 

porque esses aprendizes buscam certezas. Eles preferem as disciplinas da área de Exatas, porque 
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precisam garantir que suas respostas estejam corretas; são evidentes as decepções e frustrações 

experimentadas por eles.   

Esses discentes não conseguem conviver, tranquilamente, com os limites do próprio 

saber. Esse é um aspecto singular no processo de aprendizagem desses sujeitos; é o ponto de 

vista que nesse momento os definem, é a visão que têm de si próprios e da área de conhecimento 

em questão. Todavia, entendemos que o processo de aprendizagem também produz nos sujeitos 

determinadas crenças que acabam sendo resultado dos processos formativos. Esses 

entrevistados, por exemplo, alimentam a crença de que não há margem para a interpretação 

quando se trata de representar o saber pelos números. Aqui estão os indícios de como a 

aprendizagem produz determinadas verdades e o modo como essas se estabelecem.  

Quando esses participantes manifestam suas preferências pela resolução de contas, 

porque essas apresentam uma única resposta certa, que não pode ser questionada e, dessa forma, 

eles, como aprendizes, teriam condições de ‘confrontar’ o professor em caso de discordância, 

revela-nos que o conhecimento aprendido não ensina em algum momento que o saber tem seus 

limites e esses alunos não entenderam ainda que esse saber é oriundo daquilo que eles mais 

rejeitam: a interpretação.  

Entendemos ser necessário a esses aprendizes assumirem que os números também 

têm seus limites e estão sujeitos à interpretação que fazemos das realidades julgadas com esses. 

Dessa forma, então, alcançarão a compreensão de que o conhecimento não é mera reprodução 

do que o outro consegue fazer.  No entanto, não se elimina a necessidade de reproduzir para 

aprender, por exemplo, como posso usar uma equação frente a diversos problemas que enfrento 

na realidade.  Entende-se que aprender a reproduzir é apenas uma parte do conhecer e isso não 

substitui a criatividade, o ato de pensar. A crença desses aprendizes está no fato de que a 

reprodução é o suficiente.   

No entanto, percebemos na descrição de Iracema uma experiência que foge desse 

padrão e dessa verdade estabelecida. Sua postura é diferente das demais, a discente se empenha 

frente às dificuldades e procura superar o não saber, o que revela também um jeito singular de 

aprender. Há um esforço para encontrar-se com o signo e conseguir interpretá-lo na diferença 

que esse se revela.  

Explicitadas e discutidas as dificuldades enfrentadas no processo de aprendizagem, 

seguimos com os depoimentos de como esses graduandos enfrentam-nas e quais dispositivos 

acionam para aprender.  
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Quando eu encontro dificuldades para aprender pesquiso na internet, 
hoje acredito que esse é o meio mais rápido de tirar dúvidas. Mas, a gente não 

pode se deixar enganar por tudo que encontra exposto na internet. (Isaura, 

grifos nossos)  

 

Para solucionar minhas dificuldades com base nos exercícios que os 

professores passaram, eu busco outros iguais, porém mais simples, menos 

complexos e tento resolver, por exemplo, as provas de concursos na área. 

Têm professores que sempre passam atividades que são de concursos 

específicos, principalmente nas disciplinas de Contabilidade e de Gestão 

Financeira. Acredito que a gente não vai ser especialista na matéria que está 

com dificuldade. Ao fazer os exercícios eu procuro entender o raciocínio 

da disciplina. (Augusto, grifos nossos) 

 

Quando encontro alguma dificuldade durante os estudos recorro aqueles 

meios mais próximos, mais fáceis, mais acessíveis, busco alguma coisa na 

internet que possa me ajudar. Mesmo assim, caso eu ainda não consiga sanar 

a dúvida recorro aos professores ou pessoas que tenham algum 

entendimento na área, que eu julgue que possam me ajudar. Não costumo 

guardar dúvidas sobre qualquer assunto, sempre busco tirá-las de alguma 

forma. Às vezes vou atrás do professor em outra sala, em outro horário 

ou envio uma mensagem. Recorro sempre a alguém de alguma forma. 

(Benta, grifos nossos)  

 

Minhas dificuldades no estudo se a internet não sanar o problema eu 

procuro alguns colegas que, geralmente, têm mais facilidade na matéria 

do que eu, então discutimos os conteúdos e fazemos exercícios. (...) Tenho 

mais facilidade com os números, não chego a amá-los, mas tenho mais 

facilidade. (Policárpio, grifos nossos) 

 

Quando estou com dificuldade em alguma matéria reúno os colegas que 

possuem mais conhecimento, que estão apresentando melhores resultados 

e estudamos. Não são grupos fixos de estudo, mesmo porque vai depender de 

qual é a dúvida e quem tem mais conhecimento acerca da matéria. (Jobar, 

grifos nossos) 

 

Quando eu encontro dificuldades na disciplina o que mais gosto de fazer é 

estudar com pessoas que tem mais facilidade do que eu naqueles assuntos. 
(...) paro para estudar algumas matérias que são mais complicadas, por 

exemplo, Contabilidade, Matemática e Economia. Os grupos de estudos 

são os que mais facilitam o meu aprendizado nessas disciplinas. Tenho 

transposto estas dificuldades depois que eu estudo junto com o pessoal, às 

vezes eu tiro notas melhores do que quem me ensinou. (Amaro, grifos nossos) 

 

Quando eu tenho alguma dificuldade para aprender procuro logo ver na 

minha sala se alguém sabe para me ajudar. Também consulto o professor, 

peço para me ajudar a fazer as atividades até que aprendo. Caso nada dê 

certo, eu procuro a internet para tentar resolver meus problemas. Já 

aconteceu do professor de Estatística dar um trabalho, a gente não estava 

dando conta de resolver o mesmo, então me juntei a outra colega e fomos ao 

Campus atrás dele, fora do horário de aula. O professor explicou tudo 

novamente e assim eu aprendi. (Iracema, grifos nossos)  

 

Quando surge alguma dificuldade de compreensão do que estou estudando, 

primeiro tento buscar o máximo de entendimento nos livros, se não 
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conseguir uso o famoso whatsApp para incomodar os professores, se 

necessário for vou ao encontro presencial deles para esclarecer as 

dúvidas. (...) Eu sempre gosto de revisar os conteúdos estudados, por 

exemplo, Cálculo e Matemática, sempre gosto de refazer os exercícios para 

ver onde foi que errei, caso eu não consiga resolvê-los, busco ajuda. Também 

quando eu vejo que minha opinião tá certa e o professor insiste que não, 

quero que ele me prova por quê. (Liska, grifos nossos) 

 

Essas são as formas que nossos entrevistados adotam para tentar superar os 

problemas com os quais se deparam no processo de aprendizagem. É notável o esforço de cada 

discente para encontrar-se com os signos de cada disciplina problema. No entanto, essas 

dificuldades no processo de aprendizagem constituem acontecimentos singulares nos seus 

respectivos pensamentos e, como Deleuze (2006, p. 159) já dizia, nessas circunstâncias “não 

há método para encontrar tesouros”. Portanto, esses aprendizes têm empregado os mais variados 

percursos a fim de se colocarem em sintonia com os signos, fazer contato com esses e se deixar 

afetar por esses.  

Identificamos que suas tentativas de superação dos limites de aprendizagem 

acontecem mediante adoção de estratégias, tais como pesquisas na internet e nos livros, por se 

tratarem de ferramentas de fácil acesso; buscam auxílio dos colegas e professores, porque se 

aprende fazendo com e não fazendo como; a presença do outro é muito importante como apoio, 

como guia, nessa experiência que mesmo amparada por outrem precisa ser individual. E, por 

fim, realizam exercícios parecidos com aqueles feitos pelos professores, porém, com um grau 

de dificuldade menor, ou seja, adotam a estratégia da repetição para assim tentar alcançar a 

capacidade da decifração e da interpretação, pois não basta saber, é preciso aprender.  

Entendemos que essas são formas de aprendizagens heterogêneas, adotadas por 

aprendizes singulares, com problemas singulares, enfrentando diferentes signos no percurso do 

aprender; contudo, a duração da dificuldade é o tempo necessário para que os signos permitam 

ser decifrados por completo e o aprendizado aconteça.  

 

4.4. As faces rizomáticas do processo de aprendizagem 

 

A gente não as aprendia com as palavras, como nas escolas das cidades;  

a gente não as aprendia forçadamente, lendo livros  

ou andando nas ruas cheias de barulho e de letreiros brilhantes.  

A gente aprendia sem se dar conta, às vezes muito rápido,  

como uma pedra que silva pelo ar,  

outras vezes muito lentamente, dia após dia.  

Eram coisas muito belas, que duravam 

muito tempo, que não eram nunca parecidas umas com as outras,  

que mudavam e se moviam o tempo todo.  

(LE CLÉZIO, 2010, p. 278). 
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Sabemos que a Educação se tem ocupado ao longo dos anos em explicar a gênese 

e a estrutura do processo de conhecimento humano; para tal sua tendência se mantém fielmente 

inclinada à Psicologia, em especial à Psicologia Cognitiva, cujos principais teóricos criaram 

categorizações conceituais esclarecendo como acontece o desenvolvimento cognitivo do 

sujeito. No entanto, contrário a esses modelos, Deleuze e Guattari criaram a ideia do rizoma 

para representar o processo de construção do conhecimento humano sob o prisma filosófico.  

O rizoma é uma expressão da multiplicidade, ou seja, inexiste qualquer ligação com 

o uno, com o específico como sugere o modelo arbóreo do conhecimento. O rizoma não tem 

começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual se expande e transborda. Entendemos, 

portanto, que o rizoma propõe novos e heterogêneos caminhos, novas vias que rompam com o 

processo de aprendizagem aprisionado em uma sala de aula, sob a regência de um professor 

detentor do ‘grande saber’.  

Por isso, ao falarmos em aprendizagem rizomática, fazemos coro à necessidade de 

pensar o processo de aprendizagem para além da faculdade, do território já conhecido da sala 

de aula, dos seus docentes e de toda estrutura que a constitui. A concepção rizomática 

potencializa o processo de aprendizagem, pois essa deixa de ser uma mera reprodução de 

conhecimentos e passa a descobrir territórios de experimentação, de variações criativas ao invés 

da prática de uma simples instrumentalização. Um rizoma não se reproduz, apenas segue. 

 

Um rizoma pode ser rompido, quebrado em um lugar qualquer, e também retoma 

segundo uma ou outra de suas linhas e segundo outras linhas. [...] Todo rizoma 

compreende linhas de segmentaridade segundo as quais ele é estratificado, 

territorializado, organizado, significado, atribuído, etc., mas compreende também 

linhas de desterritorialização pelas quais ele foge sem parar [...] essas linhas não param 

de remeter umas às outras. (DELEUZE; GUATTARI, 2003, p. 25-26). 

 

Entendemos que a aprendizagem rizomática não se deixa aprisionar, sempre escapa, 

resiste ao controle, cria novas possibilidades de aprendizado dentro e fora da sala de aula, com 

ou sem a mediação do docente ou da instituição de ensino, mediante processos de 

desterritorialização. Assim, o aprender rizomático é segmentado, não tem a pretensão de criar 

modelos, indicar caminhos, traçar soluções, não deseja integrar saberes, somente anseia gerar 

rizomas, fomentar conexões e mais conexões, conexões sempre novas.  

No aprender rizomático, toda ação envolve muitos indivíduos, por isso a 

singularização será também coletiva. O processo de aprendizagem rizomático exige do aprendiz 

relacionamentos com o outro, convivências com o diferente, o estar de corpo presente numa 

entrega total ao movimento da sensibilidade do aprender. Pois, quando o sujeito se torna 
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sensível à realidade que o circunda, se deixando tocar pelos signos encontrados, o aprender se 

concretiza.  

O aprender não consiste na adaptação do aprendiz a um meio ambiente dado, mas 

requer a construção do próprio mundo. O aprender se faz no território, a partir das 

territorialidades. No mesmo espaço territorial, os aprendizes, com suas singularidades e 

heterogeneidades, coexistem e se influenciam reciprocamente. Assim sendo, o território é 

sinônimo de multiplicidade. É espaço de passagem, de mobilidade, de produção de 

conhecimento, de ruptura mediante linhas de fuga, já que, nos territórios, habitam vetores de 

desterritorialização e reterritorialização.  

Para Deleuze, em meio às diferenças do processo de aprendizagem, faz-se 

necessário um deslocamento das subjetividades do ser, do eu e da consciência para os devires 

que é o centro do aprender, como ainda iniciar a se desaprender para então aprender. 

Desaprender tudo que não potencializa o processo de aprendizagem, inclusive desaprender-se 

de si próprio. Destacamos com Deleuze a importância de desviar, mudar de rumo, a não mais 

exigir o eu e sua implantação, mas focar na problematização, pois as ideias não estão na cabeça, 

mas fora de nós. O desaprender para o aprendiz é uma postura que prepara o pensamento para 

experimentações e vivências outras. 

Para o aprendiz potencializar o seu processo de aprendizagem rizomática é preciso 

aprender a abrir-se às multiplicidades que o atravessa. Aprender não é reproduzir, é não 

contentar em repetir um saber; para tanto, o aprendiz precisa se desfazer dos aparelhos do saber, 

ultrapassar e ir além do saber ofertado pelas instituições de ensino, superar o currículo 

preestabelecido, não se contentar com os conhecimentos obtidos naquela aula recebida, não 

estudar apenas para passar na disciplina ou frequentar as aulas para não ser reprovado por falta. 

E, por vezes, ainda tentar plagiar o trabalho de conclusão de curso. Só assim, então, deixará o 

espaço adequado para receber devires que comandam e norteiam toda criação. 

Seria um reducionismo antideleuziano descrever, em uma sala de aula, a atribuição 

do docente como ensinar e dos estudantes como aprender, encerraria com qualquer 

possibilidade que não se encontrasse nesse paradigma. Inclusive, impedindo possibilidades de 

agenciamentos, fluxos variados, linhas de fuga, problemáticas relevantes e irrelevantes, caos e 

angústias, desterritorialização e reterritorialização. Cada aula ministrada é desenvolvida 

dicotomicamente, há uma singularidade que escapa a qualquer controle e sua construção não 

compete a sujeitos delimitados. 

Nos relatos que vamos acompanhar nas seções seguintes, será possível relacionar a 

aula com a busca de outros mecanismos de aprendizagem, aquela que acontece fora da 
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instituição de ensino e sem a sua outorga, as territorialidades visíveis e invisíveis, os 

movimentos que desterritorializam e reterritorializam e os desejos que fecundam os atos e fatos 

de agenciamentos. 

 

4.4.1. Os espaços da aprendizagem: os territórios e as desterritorializações 

 

Entendemos o espaço da sala de aula como sendo um território possível de traçar 

heterogêneas conexões no decorrer do processo de aprendizagem dos sujeitos e, para nossa 

pesquisa, é necessário que, ao abordarmos o território, o façamos com esse em movimento do 

qual se sai, pois não existe território sem uma indicação de saída, sem desterritorialização. 

Quando um aprendiz deixa por opção ou por obrigação o território já conhecido de 

aprendizagem, ele se desloca para outro lugar, para outra possibilidade de aprender e 

experimenta, ao final dessa busca, uma reterritorialização.  

Para Deleuze e Guattari (1995), as territorialidades são perpassadas por linhas de 

fuga o que atestam os movimentos de desterritorialização e reterritorialização. No processo de 

aprendizagem, é inconcebível haver territorialização sem que antes tenha ocorrido uma 

desterritorialização e esses processos ocorrem concomitantemente. Portanto, quando um 

aprendiz se reterritorializa não significa que retornou à territorialidade de outrora e sim que, 

após desterritorializar-se dos empecilhos que limitavam a sua aprendizagem, que reduziam a 

sua potência para aprender, ele conseguiu encontrar novos territórios. 

A subjetividade do aprendiz se faz e se desfaz conforme suas buscas pelo aprender 

mediante a desterritorialidade e a territorialidade e é exatamente esse fluxo que suscita a 

criação, a invenção e a singularização. A subjetividade criada por Deleuze e Guattari são formas 

de existir que incentivam o exercício construtivo do aprendiz e da sua subjetividade singular. 

Para esses autores, ao se desfazer o sujeito, o eu faz-se na intenção de alcançar uma 

impessoalidade, pois, como a subjetividade não é fixa, é necessário haver o confronto com o 

diferente, com o de fora e assim desenvolver uma resistência ao poder, à imposição e ao 

controle.  

Viver ativamente, encarar o estranho, buscar revelar os agenciamentos que formam, 

que controlam e que sujeitam, é ser capaz de edificar novos mundos, novas habitares, um jeito 

diferente de encarar o mundo. É uma ampliação da singularidade e de tudo que a cerca. O 

processo de aprendizagem ao escapar pelas linhas de fuga em busca de novas formas de 

aprender faz conexões que permitem uma interconectividade de qualquer espaço e de maneira 

constante em que o aprendizado iniciado na aula possa se conectar com outras possibilidades 

de aprender dentro e fora da instituição de ensino, inclusive conectando o saber e a prática 
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dispersa ou não na sociedade, produzindo estratificações que o conduzem para além do 

aprendizado planejado.  

As novas conexões do processo de aprendizagem são heterogêneas, recheadas de 

diversidade, potencializando a percepção das formas de aprender. As conexões e 

heterogeneidades apontam para um vasto campo de vivências dos aprendizes e transformam o 

espaço-temporal do aprender. Visto que o aprender se dá nos tantos ambientes de aprendizagem 

nos quais acontecem a interação dos sujeitos imersos em diversas experiências e conteúdos, não 

somente os planejados, mas também os que escapam e os que fogem da linearidade planejada. 

Um processo de aprendizagem que experimenta novas desterritorialidades 

consegue descobrir jeitos diferentes de aprender, de construir o conhecimento para além da sala 

de aula, do auxílio direto do professor, da aula de hora marcada, do estar sentado na cadeira da 

instituição de ensino, das formas estabelecidas nos currículos e ementas. Os aprendizes 

encontram combinações heterogêneas e saltam para além dos modos significado e significante.  

Os participantes desta pesquisa são alunos de um curso presencial regular, em uma 

cidade do interior do Norte de Minas Gerais, no entanto, vivemos em um mundo globalizado 

que tem disponibilizado muitas informações nas últimas décadas por meio dos mais variados 

meios de comunicação. Por isso, nas conversas que deram origem a esta seção, procuramos 

sondar junto aos entrevistados quais são as fontes de conhecimento utilizadas em seus processos 

de aprendizagem. Recordamos-lhes que algumas dessas fontes poderiam estar vinculadas aos 

materiais disponibilizados pelos professores referentes às aulas ministradas, como, por 

exemplo, slides e apostilas, ou mesmo os livros indicados nas referências básicas e 

complementares da ementa e, ainda, o recurso da internet, que hoje é de amplo e livre acesso.  

 

(...) através da ementa da disciplina eu procuro assuntos complementares na 

internet, videoaulas, publicações de estudiosos dos assuntos que eu não 

consegui compreender durante as aulas. (...) Sempre que possível eu adoto os 

livros que são sugeridos no plano de ensino da disciplina, não os leio 

integralmente porque é quase impossível eu conseguir ler um livro que tem 

em média 800 páginas quando existem quatro outras disciplinas para serem 

estudadas (...). Mas, quase 100% do meu conhecimento é resultado dos 

assuntos de sala de aula, eu busco o máximo sugar o que está sendo 

trabalhado nas aulas de cada disciplina (...) Esta é a estratégia que eu utilizo 

para aprender. (Liska, grifos nossos) 

 

Normalmente eu costumo dedicar-me a estudar o conteúdo que o professor 

passa em sala de aula. Quando pesquiso materiais na internet e fico meio 

inseguro com as informações obtidas, busco os livros recomendados nas 

referências para fazer uma comparação do conteúdo. Sempre estudo os slides 

quando disponibilizados pelo professor, não sendo satisfatórios busco artigos 

na internet com uma linguagem mais acessível e se não for suficiente eu 

pesquiso vídeos no Youtube. (Policárpio, grifos nossos) 
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Geralmente quando vou fazer alguma prova e meu conteúdo não está 

completo pesquiso na internet. E, se tenho alguma dúvida, pesquiso na 

internet. (...) Não pego tantos livros na biblioteca, a não ser quando o 

professor pede para fazer uma pesquisa ou mesmo resolver exercício em um 

livro específico, senão quando tenho que fazer algum trabalho. Gosto muito 

de pesquisar os artigos no Scielo para fazer meus trabalhos. Já recorri a 

vídeos na internet para entender como se revolve uma conta, vendo a 

explicação de um outro professor. (Iracema, grifos nossos) 

 

Nos meus estudos toda dúvida que surge busco solução na internet. Quando 

eu tenho alguma dificuldade com algum assunto que ouvi na sala de aula eu 

procuro algum vídeo na internet, que traga uma explicação clara acerca do 

conteúdo. Assim, eu aprendo mais fácil. (...) Quanto a biblioteca eu gosto 

muito dos seus livros. Principalmente quando tem algum assunto que eu não 

estou compreendendo busco um livro de fácil entendimento e faço uso dele, 

mas sempre acho muito fácil estudar com o uso da internet, eu uso mais 

os subsídios, os vídeos, partes de livros, comentários sobre os livros e gosto 

de ler livros da área de Administração.  Adoto também as anotações que eu 

faço no decorrer das explicações dos professores ao longo das aulas, pois 

sempre clareiam muito e facilitam o meu aprendizado. (Amaro, grifos nossos) 

 

Primeiramente eu me baseio bastante no material utilizado pelo professor 

em sala de aula: os slides, e quando esses são apenas tópicos eu procuro 

aprofundar o conteúdo através de pesquisa na internet. Mas, eu não faço 

nenhum trabalho baseado totalmente na internet, sempre tenho um material 

bibliográfico em mãos: livros, apostilas, alguma coisa que me dá base e 

comprove que aquilo que estou vendo na internet é verídico. (...) Quando eu 

pego os livros que o professor indicou utilizo vários para comparar um autor 

com outro. Isso também acontece quando eu faço os trabalhos, eu leio de um 

livro e de outro para ver o que entendi e elaborar um texto de minha autoria. 

(...). Também eu busco muito conhecimento com meu marido, ele estuda 

Engenharia de Produção e com meus colegas de sala, o que eu não consigo 

entender com a explicação do professor ou com os livros procuro entender 

com outras pessoas, através das explicações delas. Geralmente quando eu 

pesquiso na internet, assisto aos vídeos no Youtube, leio os artigos 

publicados por alunos, porque eles estão no mesmo nível que eu, a nossa 

linguagem é parecida e isso facilita meu aprendizado. Quando o artigo é 

escrito por um professor a linguagem não é tão fácil. (...) A internet hoje é 

um meio que dá um norte para gente estudar, ajuda no que a gente tá 

procurando. Mas, eu acho que os livros, as orientações dos meus 

professores, os materiais eles disponibilizam e os diálogos com os meus 

colegas são o que mais facilita para eu aprender. (Isaura, grifos nossos) 

 

O recurso que eu mais utilizo é a internet, leio seus artigos e assisto aos vídeos 

com explicação das disciplinas que estou estudando. Os livros com certeza 

ajudam a gente estudar, mas o fato de o professor só indicá-los sem antes 

discuti-los ou contextualizá-los fica monótono. Eu acho que o professor tem 

que ensinar o aluno a relacionar um assunto com outro como forma de 

viabilizar a aprendizagem do discente. Gosto ainda de ouvir meus colegas 

explicando principalmente quando o professor deixou dúvida em algum 

assunto. (Augusto, grifos nossos) 

 

Olha, além do material que é passado em sala de aula eu costumo utilizar 

todo material que é indicado pelo professor ou pelo menos as parte dele (...). 
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Quando o material é dado pelo professor e será cobrado na avaliação eu 

leio-o porque entendo que é um material naquele momento importante 

para a avaliação. (...) Uma fonte que eu recorro sempre é a internet, faço 

pesquisas, leituras diversas, procuro suporte para minhas dúvidas. Algum 

conteúdo que eu estudei e não compreendi primeiro vou buscar o 

esclarecimento na internet e em último caso digo ao professor para tirar a 

dúvida. (...) Da internet, às vezes, utilizo alguns vídeos para fazer trabalhos 

ou mesmo estudar para avaliação. (...) No entanto, é algo incomum não é 

rotina eu buscar vídeos. (Benta, grifos nossos) 

 

Normalmente os professores passam para gente o que vai ser trabalhado 

durante o período. Como as aulas são ministradas através de slides os mesmos 

são repassados para gente. Mas, sempre busco mais informação na internet, 

mesmo tendo as indicações bibliográficas da disciplina. Eu não sou muito de 

ler livros, somente quando tem alguma pesquisa que necessita ser feita com 

maior profundidade eu pesquiso nos livros, mas também na internet e assisto 

às videoaulas em minha casa, por ser um ambiente mais tranquilo, com menos 

barulho que a sala de aula. (Jobar, grifos nossos) 

 

Conforme o conteúdo vai sendo trabalhado em sala de aula, às vezes, eu vou 

à biblioteca, mas a maior parte do tempo eu pesquiso o material na internet 

para estudar para prova. Porque muitos professores deixam uns slides 

bacanas, organizados, detalhados, mas outros entregam apenas os tópicos. 

(Polyana, grifos nossos) 

 

Não estou apegando muito em livros. (...) eu pesquiso materiais na internet, 

procuro as bibliografias dos autores indicados e tento entender melhor os 

assuntos que estão sendo trabalhados nas aulas. (...) Às vezes você vê na 

internet “N” materiais e tem um com o qual se identifica e você aprende 

mais com ele. (Alpino, grifos nossos) 

 

Analisando esses relatos, percebemos quantas linhas de fuga têm conduzido o 

processo de desterritorialização ao longo da aprendizagem desses sujeitos e quantas conexões 

heterogêneas esses têm conseguido fazer. Essas englobam pesquisas na internet: assistir às 

videoaulas; ler artigos publicados nos periódicos por outros alunos e professores, com uma 

linguagem diferente, que facilita aprender o conteúdo que está sendo trabalhado lá no espaço 

físico de sua sala de aula; revisar os slides repassados pelos professores e as anotações feitas no 

decorrer das aulas; estudar junto com colegas de sala e com outras pessoas que demonstram ter 

um domínio maior do assunto trabalhado.   

Quando enumeramos esses novos territórios adentrados por esses aprendizes, 

explicitamos assim os encontros tecidos pelo rizoma que, mediante suas linhas de fuga, 

desencadeou o processo imanente de um novo mapa de possibilidades do aprender. 

Destacamos nisso tudo o que, de certa forma, foi revelador para nós, o fato de 

percebermos a unanimidade demonstrada pelos sujeitos quanto à adesão à internet como 

suplemento e complemento das aulas frequentadas. Esses aprendizes se reterritorializaram 

nessa ferramenta para entenderem o assunto que ficou subentendido durante a explicação 
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recebida na aula, para preparar o seminário, para ampliar a temática mostrada em formas de 

tópicos nos slides recebidos do professor. É um aprendizado independente daquele ministrado 

dentro dos muros da instituição de ensino. É um território livre, que permite múltiplas entradas 

e saídas, por ângulos tão singulares e, ao mesmo tempo, tão potencializadores do aprender.  

A internet se tornou para eles uma espécie de remédio para sanar as inseguranças 

acadêmicas, é um “professor multidisciplinar polifacetado”, disponível 24 horas e quase de 

graça. Esse trecho da narrativa de Isaura demonstra bem isso: “a internet hoje é um meio que 

dá um norte para gente estudar, ajuda no que a gente tá procurando”. Ou seja, não é o professor 

que tem mais esse papel de conduzir o processo de aprendizagem do aprendiz e sim a “internet”. 

O que diria Deleuze a seu respeito, Internet? Talvez ele não se deixaria afetar tanto por essa, 

sabemos que nunca foi adepto à mídia, sequer se deu ao trabalho de sair da França. 

Augusto não recorre ao professor da disciplina para esclarecer suas dúvidas, ele as 

leva consigo até poder consultar a “internet” e descobrir o que essa tem a dizer-lhe a respeito: 

“quando o professor deixa alguma coisa em dúvida eu busco outras formas de explicação, 

principalmente os vídeos na internet”, ou seja, o aluno se desterritorializou não só da aula ou 

da sala de aula, mas também da figura do docente.  

Pois, como diz Amaro, em outras palavras, a “internet” ensina de maneira mais 

clara, torna o assunto fácil, coisa que o seu mestre presente em sala de aula não conseguiu fazer: 

“quando eu tenho alguma dificuldade com algum assunto que ouvi na sala de aula, eu procuro 

algum vídeo na internet, alguma coisa que dá aquilo mais claro e, quando eu aprendo, eu 

aprendo mais fácil por isso”. 

Nesse processo de reterritorialização na ferramenta internet, como sendo um 

fecundo campo de pesquisas, capaz de fomentar o processo de aprendizagem discente frisamos 

o que entendemos ser um sinal de zelo acadêmico, uma maturidade que esperamos encontrar 

em todos aqueles que trilham por essas linhas de fuga. A Isaura revela uma singularidade muito 

importante “eu não faço nenhum trabalho baseado totalmente na internet, sempre tenho um 

material bibliográfico em mãos (...) alguma coisa que me dá base e comprove que aquilo que 

estou vendo na internet é verídico”. 

Diante desses fatos, ousamos então tecer um questionamento, visto que esses 

aprendizes estão cada vez mais habituados a estudar sozinhos, em um horário possível-flexível, 

no lugar que lhes permite um encontro com o aprender e que não é necessariamente a sala de 

aula; adquiriram autonomia no aprender, empregam os instrumentos de aprendizagem que mais 

se adaptam a eles, conforme os relatos que acabamos de ler, então, frente a esse novo cenário, 

qual é mesmo o papel do professor em sala de aula?  
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Essa questão surgiu diante do nosso entusiasmo com tais narrativas. Sabemos que 

essa autonomia adquirida frente ao processo de aprendizagem permitirá a esses aprendizes se 

conduzirem sozinhos, possivelmente com sucesso, ao longo de uma vasta estrada que os 

aguardam, adentrando em territórios tão estranhos e tão ricos. Sim, porque eles estão se 

desterritorializando parcialmente agora, de maneira relativa, mas chegará o dia em que 

“fugirão” para não mais voltar, levando em suas mentes o que conseguiram guardar dos quatro 

anos que estiveram conosco e dos tantos territórios que conseguiram povoar e, na bagagem, um 

certificado de “Bacharel em Administração” emitido por nossa instituição mantenedora.  

Para encerrarmos essa discussão sobre o papel do professor em sala de aula, nos 

aproximamos de Silvio Gallo (2012) em seu texto ‘As múltiplas dimensões do aprender’ e 

regressamos aos signos do aprender. Para esse autor, é tarefa primeira do professor ensinar 

“emitir signos, sem que tenhamos o controle em relação ao que será feito com eles, por aqueles 

que os encontrarem”.  

Dessa forma, Gallo propõe que “precisamos nos desapegar deles, precisamos 

abdicar de nossa vontade de controlar o aprendizado de cada um de nossos alunos (...)” e nos 

prepararmos para desaparecer, uma vez que, emitidos os signos, incentivados os aprendizes a 

aprender, então, nos tornamos desnecessários. “Abrimos o caminho; que caminho será esse, 

cada aluno escolherá, inventará e trilhará, em sua singularidade.” (GALLO, 2012, p. 9) 

 

4.4.2. A cartografia da aprendizagem rizomática ancorada na experimentação 

 

Uma aprendizagem rizomática é também cartográfica porque traz consigo o mapa 

das múltiplas formas de aprender, contrariando o modelo arborescente, que é um decalque, uma 

mera reprodução. Portanto, o rizoma se constitui numa espécie de canal que vetoriza para um 

aprender ancorado na experimentação, no real. Assim sendo, uma aprendizagem rizomática, 

por se tratar de um mapa inacabado e aberto continuamente cartografável, pode ser conectada 

por outras partes de seu entorno a outros mapas, gerando dessa forma aprendizagens múltiplas.   

Uma aprendizagem mapa desmonta-se, reconecta-se, ocupando lugares diferentes, 

o que lhe permite uma maior efetivação do aprender; contrários a esse entendimento estão 

Deleuze e Guattari, para os quais quando acontece uma aprendizagem moldada por decalques, 

há uma apreensão do desejo. Assim sendo, entendemos que o rizoma mapa é o húmus que faz 

germinar uma aprendizagem fértil, apta a brotar em qualquer lugar e tempo, em um ambiente 

macro ou micro e se alargar via experimentações e práticas.  
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Inclusive, perante organismos institucionais ou discursivos, é possível sim fazer 

brotar uma aprendizagem rizomática e encontrar linhas de fuga. Desde que o aprendiz seja 

capaz de ir além das possibilidades limítrofes estabelecidas hierarquicamente como o lugar da 

verdade e do conhecimento e fazer rizoma no seu processo de aprendizagem. Para isso, é 

preciso, portanto, que ele entenda o conhecimento como algo que vá ao encontro da sua vida 

acadêmica, profissional, cultural, social, pessoal e, por vezes, ultrapassa-a. 

Quando um aprendiz vive experimentação prática em seu processo de 

aprendizagem, ele corre os riscos de modificações em seu aprender, causadas pelas jornadas e 

seus encontros, pelos devires que o afetam profundamente. Nesse aspecto, um devir consiste na 

experimentação da vida acadêmica nas suas múltiplas formas e na aprendizagem para além da 

academia, ou seja, a experimentação acontece como uma imersão ativa nos acontecimentos que 

evocam a possibilidade de criação e do aprender.  

Entendemos, portanto, que aprender mediante experimentação é fomentar um 

pensar ambulante que atravessa os muros institucionais para provar as realidades mundanas. O 

importante da experimentação no decorrer do processo de aprendizagem deve-se ao fato de o 

aprendiz, que é tido como experimentador, ser forçado a transcender o evento experimentado 

criando e desenvolvendo a partir desse um novo aprender. 

Compreendemos, então, que a experimentação em si constitui tanto um 

aprendizado, quando o aprendiz pensa, como um acontecimento singular, pois o aprendiz 

aprende com a realidade que, na experimentação, se faz signo portador de expressões e sentidos. 

Por se tratar do signo, o objeto desse encontro não permite que haja no aprendiz a repetição do 

dado, mas suscita o pensamento para a novidade que se coloca no horizonte do que é dado, já 

que o aprender não é pensar de novo, mas pensar o novo.  

A aprendizagem deleuziana coincide com as múltiplas experimentações do 

aprendiz em resposta às resoluções de problemas que situam as experimentações singulares em 

seu onde, como e quando, ou seja, é a manifestação do devir do pensamento e a revelação de 

suas potências. No entanto, asseguramos que as condições promovidas pela experimentação 

não se confundem com essa, mas também não lhe são independentes. As condições da 

experimentação abstêm-se dos dados dos sentidos, posto que cada experimentação se conduz 

por um princípio de diferenciação interna que o potencializa, o qual especifica uma forma de 

existência, a existência do já vivido. 

A experimentação para nós é a possibilidade de uma produção desejante. Como 

proferia Deleuze, desejo tido não como falta, mas como potência. O aprendiz, em seu processo 

de aprendizagem, poder potencializar seu aprender mediante a experimentação, é um jeito de 
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minorar as distâncias entre o conhecimento duro e teoricamente recebido e ousar desenvolver 

formas diversas de pensar e aprender.  

Assim sendo, a experimentação é desejar as linhas de fugas, no sentido dos virtuais 

e dos possíveis. É um esforço do aprendiz em não reafirmar aquilo tantas vezes reafirmado. É 

escapar da rotina costumeira do aprender. É recusar o decalque e aspirar concretamente por 

planos de imanência e por outras imagens do pensamento. 

Frisamos que o processo de aprendizagem rizomática atua como um antimétodo 

que aparenta tudo permitir, o que de fato é possível, pois essa é a sua essência. Assim, ao 

tratarmos da aprendizagem como processo rizomático cartográfico, significa que vamos nessa 

seção nos ocupar em descrever processos de produção de conhecimento, especificamente, 

baseado nas experimentações. Visto que, cartografar para nós consiste em seguir as conexões 

do rizoma da aprendizagem, os seus movimentos e processos de desterritorialização e 

reterritorialização, aqui evidenciados nas linhas de fuga surgidas nas experimentações dos 

aprendizes entrevistados.  

Os relatos que seguem nessa categoria surgiram quando os sujeitos nos contavam 

quais são seus conteúdos preferidos, considerando apenas as disciplinas curriculares já cursadas 

ou em andamento. No entanto, visto que, os nossos entrevistados são universitários que se 

aproximam do término da graduação e já assumem postos de trabalhos nos setores públicos ou 

privados, percebemos que suas preferências por essa ou aquela disciplina estão condicionadas 

às contribuições que essa tem proporcionado a sua prática profissional, ou seja, quanto mais a 

disciplina for capaz de acrescentar uma novidade ao seu fazer laboral, mas significativa ela se 

torna para o sujeito.  

 

(...) o que tem me facilitado no curso de Administração também é que eu 

trabalho na área, então, tudo me lembra muito meu serviço, cada matéria 

que eu estudo me lembra muito meu serviço. E nisso eu procuro aprender 

mais, já convivo um pouco com isso, quando vejo que tá ligado ao meu 

trabalho, ao meu profissional, eu procuro aprender mais. A primeira disciplina 

que eu gostei mais foi Comunicação Empresarial (...) vi que até a forma da 

gente se expressar por escrito na empresa é uma administração, o como 

comunicar na empresa, tanto empresa versus cliente, como empresa versus 

funcionários. A área de Recursos Humanos da empresa, que foi outra 

matéria que eu gostei muito também, que é justamente tratar com 

pessoas, fui muito incentivado a estudá-la por causa do meu trabalho e meu 

cargo de gerente.   (...) sou muito curioso, quando quero conversar alguma 

coisa com os funcionários da empresa eu estudo os teóricos da 

Administração desde o começo com Fayol e Taylor. Adotei a linha de 

montagem no meu serviço pra colocar preço nas mercadorias.  (...) Esses 

conhecimentos adquiridos na faculdade me ajudam no meu trabalho 

hoje, não é uma fábrica, mas tem condição de aplicar alguns conhecimentos 

que podem ser até simples para quem já trabalha na área, mas para mim que 



 
 

 

 

92 

 

 
 

não conhecia e fiquei conhecendo no Instituto foi e tem sido muito importante. 

(...) e as análises financeiras também me interessam muito, tudo que me 

interessa eu estudo melhor, por isso que eu acho que tenho mais facilidade 

de ter notas melhores porque é uma coisa que eu gosto de fazer no meu 

trabalho e de estudar no meu curso. Eu convivo com essa realidade de teoria 

e prática todos os dias, quando eu aprendo a fazer uma análise financeira 

em sala de aula eu tenho oportunidade de melhorar a minha prática lá no 

meu trabalho, por isso, eu tenho de aprender a fazer uma boa análise. De 

certa forma, no meu trabalho, estou sempre testando os conteúdos que 

recebo em sala de aula, por exemplo, os recursos humanos tive facilidade na 

época da disciplina, vi o quanto interfere o funcionário estar bem em sua casa 

para estar bem no trabalho e eu como líder tenho que saber tratar com essa 

situação. Quando fiz a matéria eu tinha condição de ver isso no dia a dia 

do meu trabalho e saber ser profissional nesse negócio, muitas das vezes a 

gente está tão ligado ao trabalho que quer cobrar o máximo das pessoas sem 

entender esses particulares. A pessoa não está muito bem hoje, não tá bem de 

saúde, talvez teve algum problema em casa. E o estudo que tenho hoje me 

ajuda compreender e tratar dessa situação. Hoje, na empresa, eu não sou só 

um profissional que está aprendendo a trancos e barrancos, eu estou 

estudando para isso, então eu chego lá e quando vejo meu trabalho, vejo 

com um olhar um pouco mais crítico do que só se eu chegasse lá sem ter 

um acesso a estudos anteriores de pessoas que falam sobre recursos 

humanos e processos de trabalho. Hoje meu olhar é um pouquinho mais 

científico até porque meu trabalho é bem simples, bem básico (...).  Em 

relação ao nosso aprendizado em sala de aula entendo que se o professor 

disponibilizar subsídios com elementos da nossa vida profissional facilitará a 

nossa aprendizagem. Por exemplo, eu trabalho com comércio, o professor 

sabendo disso e me dando algumas atividades voltadas para minha área 

de atuação me ajuda a aprender, qualquer coisa que ele for explicar na aula 

e usar elementos do meu trabalho me facilita e instiga mais. Eu acho que com 

cada aluno deve ser assim. (...) Eu vejo que assim eu aprendo mais fácil 

porque o meu trabalho me instiga a isso e eu quero ser bom no que eu 

faço profissionalmente. Quando eu ouço alguma coisa do professor de 

Direito falando algo que eu preciso todo dia lá na loja, aí eu digo: ‘isso aqui é 

muito importante’; quando eu ouço um professor de tributária falando olha: ‘é 

assim que tributa isso’, eu acho importante, porque eu trabalho com isso na 

loja todo dia. (...) Eu vejo um assunto hoje à noite e amanhã cedo já começo 

a colocá-lo em prática e isso facilita o meu aprendizado (...).  (Amaro, 

grifos nossos) 

 

Eu gosto muito da área financeira (...). Eu trabalho no comércio e integro a 

equipe de gestão da empresa em que atuo. O curso já me ajudou bastante, 

inclusive tenho conseguido aplicar alguns conhecimentos adquiridos na 

faculdade lá na empresa. A disciplina de Gestão de Pessoas contribuiu 

demais para eu mudar um pouco minha mentalidade e a forma que antes 

conduzia o trato com os funcionários, como também a disciplina de 

Marketing que está me direcionando para uma área antes desconhecida. 

Na verdade eu não conhecia nada de Marketing até chegar na graduação, tudo 

que sei até agora foi que aprendi com as orientações do professor. Então eu 

busco algumas coisas (...) para eu melhorar nas dificuldades que enfrento no 

meu trabalho. (Jobar, grifos nossos) 

 

Eu gosto muito da área de projetos. (...) Eu acho que projetos te dão condições 

de planejar, de organizar, estabelecer metas, isso tudo cabe dentro de um 

projeto bem feito, de um documento. De certa forma eu tenho um 
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pouquinho de experiência na área de projetos no setor da Saúde. Como 

fisioterapeuta eu fiz alguns projetos para a área da saúde onde trabalho. 

(...) Juntar os conhecimentos que tenho da área de saúde e agregar aos da área 

da Administração, de fato, isso trouxe bastante resultados para minha vida 

profissional. Resultados muito bons para meu trabalho profissional que hoje 

executo-o de uma forma muito melhor, muito mais organizada do que antes.  

(Benta, grifos nossos) 

 

Eu prefiro as disciplinas de Gestão de Pessoas, Marketing, Logística e Teoria 

Geral da Administração (TGA). Engraçado que quando a gente entra na 

faculdade mudamos sem perceber. Agora sempre quando estou 

trabalhando penso que posso usar as ferramentas aprendidas em TGA, 

então volto lá no início da graduação e me lembro da Teoria Científica: 

especialização das tarefas e agilizo o serviço, principalmente quando está 

faltando eficiência nos processos. Eu gosto mais dessas matérias da 

Administração Geral. (risos) ‘Taylor e Fayol’ estão sempre ‘me visitando’, 

quando minha Administração está desorganizada recorro a eles. 
(Augusto, grifos nossos) 

 

Eu gosto da disciplina de Gestão de Pessoas que ensina como lidar com as 

pessoas. Pois acho que o mais importante para qualquer empresa é saber tratar 

com gente, valorizar suas qualidades e individualidades e saber alocar cada 

indivíduo naquilo que realmente se sinta bem e tenha competência para 

realizar um bom trabalho. São as pessoas que movimentam e que geram as 

empresas, a economia, o país. Então primeiro a gente tem que dar atenção 

para elas. Esta é a matéria que eu mais me identifiquei até agora, ainda estou 

estudando ela no quinto período e gosto muito. (Isaura, grifos nossos) 

 

Eu quero aprender e me vejo querendo saber Administração por causa 

do meu trabalho profissional, mas também porque os conhecimentos 

adquiridos nessa graduação se encaixam em quaisquer âmbitos da nossa vida. 

(Iracema, grifos nossos) 

 

Gostei da disciplina de Simulação Empresarial, acho que se a carga horária 

dela fosse maior teria sido possível fazer uns trabalhos muitos bons. Acredito 

que o fato dos conteúdos dessa disciplina estarem muito presente no meu 

trabalho, diariamente, faz com que eu goste mais dela. (Polyana, grifos 

nossos) 

 

Sabemos da importância que há em um curso superior proporcionar aos seus 

discentes a realização de aulas teóricas e práticas, independentemente, da área de conhecimento 

em questão, e essa discussão tem crescido junto à comunidade acadêmica e entre os gestores 

dessa instância do saber. Pois, não há teoria desvinculada da prática ou prática sem 

fundamentação teórica associada, visto que o aprendizado é resultado do contato existente entre 

conceitos, teorias e práticas. Assim, reconhecemos, nas manifestações de experimentação 

reveladas nesses depoimentos, iniciativas valorosas no percurso do aprender.  

Percebemos o empenho individual dos sujeitos entrevistados em encontrar uma 

estratégia no ambiente de trabalho que lhe permita experimentar as tantas teorias aprendidas 

em suas aulas noturnas buscando uma conexão com a prática, não por uma orientação dos seus 
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docentes, coordenadores e diretores, pois não se trata de um estágio supervisionado e sim de 

seus espaços de exercício profissional. Mas, o fato de essa estratégia de conexão teoria versus 

prática não estar sob o controle da instituição de ensino tira dela sua importância? Será que 

esses aprendizes vão aprender menos por isso? Acreditamos que para tais questionamentos a 

resposta correta seja ‘não’.  

Presenciamos jeitos singulares de aprender sem a tutela hierárquica da instituição, 

constituindo rupturas com o tradicional processo de ensino-aprendizagem, construindo um 

aprendizado potencializado pelo desejo de querer aprender. Assim sendo, algumas 

aproximações são possíveis de serem feitas entre as posturas desses aprendizes e a concepção 

de Deleuze e Guattari em Mil Platôs (1995), quanto ao processo de produção de conhecimento 

por meios rizomáticos geradores de conexões múltiplas e linhas de fugas. 

As linhas de fuga aparecem nesses relatos potencializando uma aprendizagem 

ambulante, em que os estudantes são guiados por seus desejos de aprender, de fazer valer o 

tempo dedicado à graduação em paralelo à necessidade de solidificar suas carreiras como 

administradores. Essas linhas de fuga criadas por cada sujeito têm-lhes permitido seguir em 

diferentes direções; a sala de aula é o lugar comum a todos, mas cada aprendiz está assimilando 

o conteúdo de forma diferente e as conexões estabelecidas também são diferentes, pois seus 

espaços de experimentação são múltiplos.  

De acordo com a nossa compreensão, ao analisarmos essas experiências, 

identificamos que, quanto maior o cargo ocupado pelo aprendiz no ambiente de trabalho 

maiores são as suas conexões e experimentações; a exemplo, destacamos o relato de Amaro, 

quantas conexões ele tem conseguido fazer entre a teoria estudada e os desafios trazidos pelo 

seu ambiente de trabalho. Pela amplitude de sua fala, constatamos que suas experimentações 

são em maior quantidade e isso se deve ao fato do lugar de onde ele está falando – cargo de 

gerente de loja.  

Como mostramos em seu perfil, Amaro é um gerente de loja de confecções, então, 

a função que ele desempenha obriga-o a desenvolver uma visão macroambiental, aquela 

referente às situações externas ao seu ambiente de trabalho (política, economia, leis, ambiente, 

concorrência e tecnologia) e atentar-se ainda para as situações  do seu microambiente, ou seja,  

os eventos que acontecem dentro da sua empresa (funcionários, clientes, produtos vendidos, 

campanha de marketing, rentabilidade adquirida), cotidianamente, e isso tem potencializado-o 

cada vez mais.  

Toda vez que Amaro resolver os problemas surgidos no seu trabalho, forçando a 

teoria apreendida vir em seu auxílio, ele amplia sua aprendizagem, se desterritorializa, 
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desenvolve novas maneiras de atuação própria e de seus colaboradores, de forma a otimizar a 

produtividade empresarial. Feitas tais experimentações, esse aprendiz na aula seguinte da 

disciplina já não é mais o mesmo da noite anterior, algo mudou dentro dele, alterou seu 

aprendizado, ressignificou o seu estar ali estudando, deu um novo sentido ‘às horas perdidas’ 

depois de um dia de trabalho, em que, por vezes, as forças físicas pareciam que iam lhe 

abandonar.  

E depois, quando ele obtém os resultados desejados pelo grupo empresarial para o 

qual trabalha, melhora sua imagem de gestor frente aos seus superiores, mas também lhe 

acrescenta um diferencial na forma de aprender que ultrapassou os limites da teoria e viu face 

a face o que essa tentava lhe mostrar. Ele seguiu as linhas de fuga sinalizadas por seu rizoma 

singular.  

Como Amaro destacou em seu depoimento, a disciplina de Comunicação 

Empresarial, de certa forma, parece que o ajudou a encontrar o ‘tom’, as palavras, o argumento 

para tratar com seus stakeholders, ou seja, com os parceiros em geral, clientes, funcionários e 

outros; o índice de produtividade da empresa precisava ser alavancado e nada melhor do que 

Taylor e Fayol da Administração Científica para viabilizar o alcance desse resultado com sua 

linha de produção; dentre todos os capitais de uma empresa o ‘intelectual’ é o grande diferencial 

e a disciplina de Recursos Humanos/Gestão de Pessoas o ajudou entender isso “vi o quanto 

interfere o funcionário estar bem em sua casa para estar bem no trabalho e eu como líder tenho 

que saber lidar com isso”.  

Lemos a explicação de Amaro sobre o que facilita o seu processo de aprendizagem: 

“Eu trabalho com comércio, o professor sabendo disso e me dando algumas atividades voltadas 

para minha área de atuação me ajuda a aprender, qualquer coisa que ele for explicar na aula e 

usar elementos do meu trabalho me facilita e instiga mais. Eu acho que com cada aluno deve 

ser assim”, ou seja, a aproximação, mesmo que virtual, da teoria com a prática alavanca o seu 

aprender e sinaliza o que existe de singular, como também o que o potencializa. 

Continuando, percebemos, ainda que timidamente, que o relato anterior, mas 

igualmente importante, o depoimento de Jobar, que é empresário, sócio de uma empresa de 

construção, o quanto o processo de aprendizagem envolvendo a teoria recebida com a 

experimentação da prática empresarial tem afetado o seu fazer profissional.  

Segundo ele, “inclusive tenho conseguido aplicar alguns conhecimentos adquiridos 

na faculdade lá na empresa. A disciplina de Gestão de Pessoas contribuiu demais para eu mudar 

um pouco minha mentalidade e a forma que antes conduzia o trato com os funcionários, como 

também a disciplina de Marketing que está me direcionando para uma área antes desconhecida”, 
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ou seja, as conexões rizomáticas da aprendizagem transformam o sujeito que se deixa afetar 

pelos encontros.  

 Talvez em menor quantidade, mas não com menor qualidade, são as 

experimentações feitas por Augusto e Benta, ambos servidores públicos municipais, que estão 

trabalhando com o que possuem de conhecimento acadêmico e com o instrumental profissional 

para tentarem melhorar a prestação de serviço para a comunidade em geral. É um ato de ruptura 

com antigos conceitos de que o ‘serviço público não presta e servidor público não quer nada’.  

Todos os demais relatos dessa categoria são retratos de conexões múltiplas, cada 

sujeito em seu exercício profissional, ocupando um cargo específico em um setor determinado 

e realizando suas experimentações. Assim sendo, é notório que o ambiente de trabalho de todos 

eles tem funcionado como uma espécie de ‘laboratórios’, em que esses aproveitam para testar 

e validar ou não as teorias recebidas em sala de aula, por vezes, aprendendo a fazer ou mesmo 

aperfeiçoando-o.  Ousaríamos dizer que esses aprendizes vivem e respiram a Administração em 

boa parte do seu dia a dia. 

Acreditamos que tais relatos ajudam explicar os rendimentos acadêmicos desses 

aprendizes e nos fazem pensar, cada vez mais, que o ensino da Administração, como um 

processo de aprender para criar e fazer depende, em partes, da aprendizagem acadêmica 

associada à experimentação prática nos mais diversos tipos de organizações e setores, pois 

entendemos que a relação da teoria com a prática deve complementar a formação do futuro 

profissional de Administração.  

Parece-nos não ser potencializador que os administradores sejam formados apenas 

em sala de aula, devido ao fato de essa restringir-se apenas ao contato inicial com os 

conhecimentos e capacidades, o que é insuficiente para o mundo globalizado e altamente 

competitivo que esses aprendizes terão que enfrentar. 

 

 

 

 

4.4.2.1.A experimentação vivida nos espaços da Empresa Júnior 

 

Nosso colóquio sobre a importância da experimentação como potencializadora do 

processo de aprendizagem vai se estender ainda sobre o relato unitário do participante Liska, 

que nos conta todo o aprendizado construído a partir das validações do aprender nos últimos 

dois anos atuando à frente da Empresa Júnior do IFNMG. 
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A Empresa Júnior de Administração desenvolve atividades de consultoria 

empresarial dentro dos espaços definidos pelos institutos, faculdades e demais centros de 

referência em ensino superior. Seu público alvo são as micro e pequenas empresas da região e 

sua finalidade é ser um espaço de experimentação e consolidação do saber dos aprendizes de 

Administração, mediante as experiências adquiridas no decorrer das assistências realizadas 

junto aos empresários que buscam esse serviço e as orientações recebidas dos professores que 

monitoram esses aprendizes.  

Nela, os estudantes que foram selecionados para participar cumprem um mandato 

com prazo definido e prestam serviço empresarial no sentido de orientar como iniciar um 

negócio, ou o que fazer para expandir uma empresa ou, ainda, como evitar a morte da empresa. 

Infelizmente, devido à cultura brasileira, a maioria dos casos que chegam à Empresa Júnior são 

de empresários que estão com suas atividades comerciais em risco de falência.  

Então, o que difere essa experiência em particular de todas as outras da seção 

anterior é o fato de essa empresa pertencer ao curso de Administração e ser uma espécie de 

laboratório interno para o estudante testar seus conhecimentos e ampliar seus horizontes; o que 

enriquece essa experiência é o fato de os casos tratados pelos acadêmicos serem todos reais.  

Ao longo de nossas conversas, perguntávamos aos entrevistados quais espaços do 

IFNMG influenciam a sua forma de estudar e aprender, quando, então, o Liska, que no 

momento é o presidente da Empresa Júnior, a trouxe como um espaço de experimentação no 

seu processo de aprendizagem, conforme podemos nos certificar no relato seguinte. 

 

Há dois anos eu me envolvi no projeto da Empresa Júnior onde consegui 

pôr em prática tudo que havia aprendido, praticamente. Todos os 

assuntos que estudei durante toda minha vida eu consegui em menos de 

dois anos ter toda aquela vivência, então foi muito importante o espaço 

da Empresa Júnior em meu processo de aprendizagem.  Geralmente a 

gente fica muito preso à sala de aula, as teorias, vai acontecer isso, isso e 

isso, vai acontecer aquilo, na Empresa Júnior você consegue ver a 

realidade, você é posto à prova mesmo. Chega um empresário lá com 

problema você tem que identificar o que ele tá querendo, talvez o que ele quer 

na verdade nem é o que ele tá precisando naquele momento. (...) A minha 

experiência na Empresa Júnior foi definitiva para minha escolha futura 

na área de gestão tributária (...).  (Liska, grifos nossos) 

 

Percebemos que o aprendiz se sentiu desafiado no encontro com as realidades 

empresariais que chegaram até ele e acreditamos que isso se deve ao fato de que, na Empresa 

Júnior, não haverá ocasião para trabalhar apenas com os conteúdos de que o estudante gosta, 

ou atuar apenas no setor com o qual ele se identifica, esse é impelido a trabalhar com toda a 

realidade da empresa que busca assistência, olhar seus setores minunciosamente e traçar um 
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diagnóstico completo. E isso obriga esse sujeito, muitas vezes, ter que rever assuntos estudados 

em outros períodos do curso, buscar conteúdos que ainda nem estudou, desenvolver ferramentas 

para auxiliar o empresário, tecer novas conexões e criar territórios.  

Destacamos que o ‘remédio’ que serviu para ‘curar’ uma empresa não serve para 

outra, porque suas realidades são singulares. Então, é lógico que uma experiência anterior 

sempre agrega conhecimento ao aprendiz, mas cada caso tem que ser tratado como único e de 

fato é, senão, há um sério risco de a consultoria contribuir para acelerar o fracasso empresarial.  

Acreditamos que o Liska realmente foi desterritorializado por essa experimentação 

e isso o potencializou ainda mais no seu processo de aprendizagem, pois, conforme ele mesmo 

assegura, “consegui pôr em prática tudo que havia aprendido, praticamente. Todos os assuntos 

que estudei durante toda minha vida eu consegui, em menos de dois anos, ter toda aquela 

vivência, então foi muito importante o espaço da Empresa Júnior em meu processo de 

aprendizagem”.   

Essa experimentação, inclusive, foi tão significativa que ajudou o aprendiz a fazer 

escolhas futuras. Hoje ele trabalha como servidor contratado da prefeitura municipal da cidade, 

mas deseja, após terminar a graduação, se capacitar na área de Gestão Tributária e atuar 

profissionalmente junto aos micro e pequenos empresários da região. 

 

4.4.3. Um Corpo sem Órgãos para uma aprendizagem nômade 

 

Aproximamo-nos da criação de Deleuze e Guattari, o dito Corpo sem Órgãos 

(CsO), para que esse pudesse nortear as nossas análises a respeito do processo de aprendizagem 

de dois dos nossos entrevistados. Entendemos que o CsO equivale a um conjunto de práticas 

que integram um estilo de aprendizagem nômade por meio do qual o aprendiz é convidado não 

apenas a compreendê-lo, mas vivê-lo. 

As narrações que seguem surgiram como uma ‘fala extra’ de dois dos nossos 

entrevistados, Amaro e Isaura, no momento em que contavam suas expectativas em relação à 

formação que recebem no IFNMG e aos seus projetos futuros. Eles abriram um adendo e 

espontaneamente falaram sobre os cursos extras que realizam com frequência e o objetivo 

desses.  

A essa formação chamamos de complementar, pois é além da graduação. 

Consideramos tais experiências importantes para nossa pesquisa e por isso decidimos 

acrescentar essa seção para essas.  
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A empresa que eu trabalho exige da gente alguns cursos e leituras de livros. 

Então assim, a gente é cobrado ler alguns livros voltados para nossa área: 

gestão de pessoas e administração, a gente é cobrado para fazer alguns 

cursos também: vendas e atendimento. A gente tem que se reciclar 

sempre, mesmo que seja curso on line, pela internet. A gente precisa fazer 

e apresentar nas reuniões de gerentes da empresa. No ano passado fui a 

São Paulo fazer um curso pela empresa voltado para a área administrativa e 

gestão de pessoas, a gente sempre é forçado pelo trabalho a fazer pra não 

perder oportunidade. Quem quer ter oportunidade melhor no mercado de 

trabalho tem que se adequar a ele. Eu procuro sempre tá fazendo algum 

curso por mais simples que seja, participo de palestras e workshop, isso tudo 

eu acho que ajuda no crescimento da gente. E leitura de livros eu acho que 

é muito bom, mesmo que não seja um livro voltado só pra aquele assunto, até 

um livro motivacional me ajuda a estudar melhor. (...). O serviço me cobra e 

eu me cobro por isso também, eu tenho objetivos na empresa.  (Amaro, 

grifos nossos) 

 

Agora mesmo estou fazendo um curso de Marketing Pessoal fora daqui do 

IFNMG, sempre estou buscando alguma coisa, aproveitando a paralisação das 

aulas aqui do instituto.  Eu sempre faço cursos profissionalizantes para 

complementar meu conhecimento. Todos esses cursos que eu fiz foram 

fazendo com que as pessoas me conhecessem e me indicassem para participar 

de processos seletivos para ocupar vagas de emprego, justamente porque estou 

sempre estudando. (Isaura, grifos nossos) 

 

Desde o início dos relatos que compõem esta pesquisa, acompanhamos a dedicação 

dos aprendizes participantes aos seus respectivos processos de aprendizagem, buscando formas 

diferentes de aprender, se desterritorializando e reterritorializando, seguindo linhas de fugas, 

decifrando signos e sendo violentados por esses. Todos esses esforços, entendemos que se 

justificam também pela necessidade de se manterem no mercado de trabalho, de galgar sucesso 

profissional.  

Assim, todos os entrevistados se mostraram a serviço da sociedade capitalista atual 

e que se encarrega de ditar as regras de ingresso, permanência ou exclusão do mercado de 

trabalho. O curso de Administração em si já se encarrega de preparar e adaptar seus estudantes 

para esse mercado de trabalho. Afinal de contas o que é a Empresa Júnior por nós apresentada 

na seção anterior se não um esforço para otimizar a formação oferecida de forma que conduza 

seus aprendizes a atingirem o ápice estabelecido pela sociedade mercantil?  

Portanto, esses aprendizes hoje são vistos pelo mercado sob a ótica de qual retorno 

financeiro esses podem proporcionar com seus respectivos talentos, habilidades e 

competências, não apenas para as instituições nas quais trabalham, mas para a economia global.  

E percebemos que são fortemente influenciados por esse mercado. Por exemplo, 

Amaro enfatiza o quanto ‘as exigências’ da empresa onde trabalha influenciam sua decisão de 

fazer cursos, quais cursos são escolhidos e já teve situação de definir o local onde esse será feito 
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e ele justifica “quem quer ter oportunidade melhor no mercado de trabalho tem que se adequar 

a ele”.  Quanto a Isaura, essa vê na formação complementar uma forma de estar constantemente 

atualizada, não só com a formação em si, mas também com a sua network, ou seja, sua rede de 

relacionamentos, pois essa viabiliza o seu ingresso no mercado de trabalho. 

Então quando nos aproximamos do pensamento de Deleuze e Guattari, propondo 

uma aprendizagem nômade, na realidade, é na intenção de que o processo de aprendizagem de 

nossos alunos seja menos alinhado aos padrões ditadores de formas de vida não criativos, não 

singulares e não potencializadores. Pois, percebemos que os processos de aprendizagem que se 

apresentam especificamente nesses dois relatos estão, de certa forma, reféns de forças 

mercadológicas empenhadas em preparar os sujeitos, condicionando-os a ceder à necessidade 

de se alinharem aos mecanismos do poder. 

Evitando desilusões, afirmamos que é mais difícil do que se supõe ajudar formar 

sujeitos que tenham a compreensão maior de si e a consciência de que a grande preocupação 

do poder é sempre consigo e com sua manutenção. Com isso, entendemos que esses aprendizes 

estão sendo explorados pelo sistema capitalista que lhes dá utilidades e serventias.  

No entanto, os desejos constituintes de suas singularidades estão sendo esmagados 

e seus órgãos aprisionados pela ótica capitalista. Portanto, vimos essa formação complementar 

do jeito como foi narrada, principalmente, no caso de Amaro, como mera instrumentalização. 

É um processo de aprendizagem quase que de adestramento.  

Para tanto, vimos na aprendizagem nômade investida por um CsO, que não está 

preocupada com salários, status, datas e horários e se ocupa em fomentar outros jeitos de viver 

e experimentar a vida, a imanência, potencializando com isso, o gozo de viver, aprender, sentir, 

experimentar, produzir, afetar e ser afetado.   

É evidente que, apesar de tudo que expomos, as posturas desses dois entrevistados 

revelam singularidade de aprendizagens, ajudam a manter o currículo atualizado e, 

principalmente, desenvolve e consolida a cultura de estudos para além da sala de aula, visto que 

a permanência na faculdade é temporária e, às vezes, se limita ao tempo da graduação, mas se 

o aprendiz cria o hábito de estar sempre buscando outros territórios de agenciamentos, o 

percurso de aprendizagem será de fato atemporal.  A nossa crítica paira, portanto, sobre as 

estruturas de poder que muitas vezes comandam o processo formativo desses sujeitos. 

 

4.4.4. Os agenciamentos dos desejos 
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Quando, em um processo de aprendizagem, um aprendiz busca construir uma 

experiência de Corpo sem Órgão, entendemos que ele começou a desejar, seu corpo foi 

possuído por uma ‘fome vital’ que o impulsiona, o potencializa a querer o mais, a produzir 

agenciamentos, definir conexões, viver encontros diferentes, intensos e infinitos, buscando 

sempre o real, o que está fora, porque o desejo é causador de todos esses sintomas em sua 

infinitude. 

O aprendiz, uma vez experimentado o desejo de se abrir à pulsão de criação, de 

liberdade e expansão, afirma seu processo de individuação, que é resultado de um 

agenciamento, pois o aprendiz, quando se desterritorializa à procura de outros territórios para 

se reterritorializar, no decorrer desse processo, ele cria agenciamentos que o permitem fazer e 

desfazer alianças e parcerias conforme a conveniência.  

O desejo coloca o aprendiz em movimento, esse o impulsiona a realização de 

objetivos definidos tanto dentro como fora da instituição de ensino e em outros espaços de sua 

vida. O desejo se faz importante porque ele move o aprendiz para alcançar ‘objetivos’ que, às 

vezes, o sujeito temia não ser capaz, por exemplo, melhores notas, melhores empregos e 

condições de vida.  

Diríamos que o desejo em seu processo de construir novos agenciamentos 

transporta o aprendiz para situações não antes imaginadas. Mas, para que o desejo possa agir 

na vida do aprendiz de maneira construtiva, é necessário que ele tenha consciência da sua 

própria realidade e das suas insatisfações, pois o chão da ação do desejo é a realidade do 

indivíduo.  

Todo desejo traz consigo seu próprio objeto, nada lhe falta; mas esse objeto não é 

seu carcereiro. Então, o que empurra o aprendiz para a ação vem de dentro dele, pois o desejo 

que já o possui anseia por ‘algo’ que se encontra fora. O desejo se deposita com seu objeto no 

indivíduo e faz com ele passe a desejá-lo, portanto, entendemos que o desejo está no aprendiz 

para que ele o experimente. 

Os relatos últimos que vamos explicitar surgiram quando abordamos nossos 

participantes, pedindo que nos contassem como sua relação com os estudos influencia o seu 

projeto futuro (vida, profissional, instância pública e privada), ou seja, o ser bacharelando em 

Administração o mobiliza e potencializa rumo ao futuro de que forma?  

 

Eu gostaria muito de tentar depois um concurso público, mas como agora 

estou sem tempo nenhum, não tenho tempo para estudar. Por enquanto, vou 

terminar o bacharelado em Administração e depois vou fazer 

preparatório para concurso público. Mas, antes disso quero usar a 

Administração naquilo que já estou trabalhando (...). A Administração é 
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para me ajudar a ser uma profissional melhor em qualquer lugar onde 

eu estiver eu tenho uma base. (...) O concurso público é minha meta 

devido à estabilidade. Infelizmente, estabilidade e gratificação porque 

tudo isso a gente trabalhando na iniciativa privada ou como autônomo 

não tem. Então para eu ter uma certa tranquilidade farei concurso público, 

sem contar os benefícios que empresa não dá, planos de saúde, odontológico, 

gratificação, não emenda um feriado, não tem nada, você simplesmente 

trabalha, trabalha e trabalha. Quem sabe um dia, se Deus quiser, nós vamos 

ser colegas (risos). (Iracema, grifos nossos)  

 

Na verdade Administração faz parte da minha vida há bastante tempo, só que 

eu não estava preparado para atuar no mercado sem a capacitação. Eu 

vim para o curso buscar esta capacitação para melhorar meu 

desempenho dentro da organização. Quando eu entrei na faculdade eu tinha 

um nível de conhecimento e hoje, graças a Deus, já melhorei bastante e 

consegui levar algumas coisas para dentro da empresa na qual sou sócio. (...) 

Por alguma razão, se algum dia o comércio não conseguir dar sequência, a 

minha graduação me abrirá outras portas, que podem me levar a outras áreas 

nas quais eu possa atuar tranquilamente. (Jobar, grifos nossos) 

 

Em relação à vida profissional eu pretendo fazer um concurso público para 

nível superior. Como a área de Administração é muito abrangente, caso não 

consiga ser aprovado em concurso vou entrar em uma empresa de 

qualquer ramo. Quanto a minha vida pessoal este curso me ajudou a 

organizar melhor minha vida financeira, ter um planejamento. (...) A 

administração influencia na minha forma de trabalhar, principalmente nos 

quesitos organização e planejamento, estou mais treinado. (Policárpio, grifos 

nossos) 

 

(...) Hoje na empresa que eu trabalho eles valorizam muito o capital interno, 

as pessoas que já estão lá. E poucas pessoas tem o curso de Administração 

(...). Acho que o fato de eles valorizarem muito quem tá dentro da 

empresa ajudando a crescer, promovendo, me motivou a continuar no 

curso. (...) E o fato de eu estar vendo na prática o que estudo contribui 

muito para que eu seja promovida futuramente. (...) Até porque a empresa 

precisa de funcionários com registro no Conselho Regional de Administração 

- CRA e a quantidade de pessoas com CRA são poucas e os cargos exigem o 

CRA, cargo de supervisor, por exemplo. Eu acredito que a partir do 

momento que eu me graduar e obter meu registro no CRA vou ter outra 

promoção. Em 2015 a gente passou por um momento muito complicado lá na 

empresa e isso me motivou a fazer concurso, (...) houve uma demissão em 

massa eu vi dezenas de pais de família sendo demitidos. (...) Então desde 

aquela época eu decidi começar a fazer concursos (...). (Polyana, grifos 

nossos) 

 

Um dos piores problemas da saúde pública hoje é a má gestão. É a má gestão 

dos recursos, é a má gestão do sistema, é a má gestão dos serviços, é a má das 

pessoas. (...) Então, o que eu pretendo futuramente é fazer uma boa 

gestão, é ser uma gestora de preferência de um serviço público, de um 

serviço de saúde, para colocar em prática aquilo que de fato aprendi. 

Aquilo que de fato eu acredito valer a pena. (...) pretendo utilizar todo 

conhecimento que tenho da área da saúde e o conhecimento que venho 

adquirindo na área da Administração para poder dar um bom exemplo 

de como ser uma boa gestora de um serviço público, meu objetivo maior 



 
 

 

 

103 

 

 
 

é ajudar a oferecer um serviço correto, adequado. (...) (Benta, grifos 

nossos) 

 

(...) Eu sempre tive interesse em fazer concurso público é tanto que meu 

primeiro serviço é um público, onde ingressei aos 20 anos. (...) eu dou 

preferência para concurso porque ele passa uma segurança para gente 

devido a essas dificuldades que tem na economia, atualmente. Mas, 

dentro de mim tem uma vontade de empreender. (...) O que eu sempre 

lembro no meu serviço na prefeitura é a burocracia, isso deixa os processos 

morosos. Então eu sempre tento fazer o meu serviço de forma eficiente, 

como processos de prefeitura é sempre repetitivo, eu tento contribuir 

para que eles sejam mais rápido, dou mais atenção ao cidadão. Quando eu 

optei por cursar Administração foi porque (...) senti a necessidade de 

melhorar profissionalmente, estava me sentindo estagnado e então decidi 

investir nesta área. (...) Eu também sempre fui envolvido na área de cultura 

então vejo que a Administração contribui nessa parte de versatilidade para 

obter recursos, atingir objetivos e estar sempre renovando. (...) Eu quero 

agora me concentrar na Administração e tentar desenvolver minhas 

habilidades nessa área. E tentar um concurso de nível superior (...).  
(Augusto, grifos nossos) 

 

(...) eu acho que a Administração hoje é a base para qualquer outra 

profissão, (...) Hoje o curso de Administração tem me proporcionado várias 

oportunidades no mercado de trabalho (...). Futuramente, juntamente com meu 

esposo, pretendemos abrir um negócio de consultoria, porque ele faz 

Engenharia de Produção (...). (...) E fora isso eu penso prestar concurso 

nessa área, fazer uma pós-graduação em Gestão de Pessoas. (Isaura, grifos 

nossos) 

 

Eu tenho projeto de abrir uma empresa ou de me filiar à direção de uma.  

O curso de Administração hoje já me ajuda muito no meu trabalho. (...) 

minha vontade profissional além de ter minha empresa é ser bem 

sucedido na empresa que trabalho hoje. E o fato de estar cursando 

faculdade de Administração tem me trazido mais reconhecimento e 

oportunidades na empresa. Têm oportunidades que estão abertas para mim 

só não tenho condições de ir porque não tem gente pra me substituir no lugar 

onde trabalho, só por estar estudando eu já tenho a credibilidade da 

direção da empresa e isso é muito bom. Esse estudo tem ajudado no meu 

trabalho e vai me ajudar no futuro, porque tem a ver com o que eu quero 

exercer. (...) Quanto mais a pessoa quer crescer e ela vê que o que está 

estudando vai levar aos seus objetivos, ela vai se esforçando pra aprender 

com propriedade. Quando você vê uma pessoa que não tá aprendendo 

muito é porque aquele curso não é importante pra ela, aí vai levando em 

‘banho Maria’. (Amaro, grifos nossos) 

 

Para meu futuro eu estou seguindo uma linha de acordo com o meu trabalho 

de conclusão de curso que é na área de Gestão Tributária. É uma área que me 

chamou atenção, por ser muito deficitária nas pequenas empresas. (...) E eu 

estou vendo uma oportunidade de trabalho. Eu quero me especializar 

fazer um mestrado profissional em Gestão Tributária e aprender esta 

sistemática para auxiliar as pequenas empresas não a driblar a carga 

tributária, mas obter os benefícios poucos que ainda existem para 

garantir eficiência dessas e evitar a falência. (...) E é isso que eu quero 

seguir atuar profissionalmente fora da administração pública em algum tempo, 

ir para área privada e contribuir com a mesma. Futuramente agregando 
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valor aos negócios da família que me adotou e tem propriedade rural na 

área de agronegócios, que no Brasil é potência, eu quero otimizar nossa 

produção de cachaça artesanal, que se encontra na informalidade.  Desejo 

profissionalizá-la, eu vejo uma oportunidade de negócio. (...) fazer uma 

fazenda mais eficiente, que hoje se encontra subaproveitada, na criação 

de gado utilizando os recursos da produção da cachaça. Largar a loucura 

do serviço público. Vamos levando até formar, mas eu quero chegar nestas 

duas fases Gestão Tributária e cuidar da fazenda. (Liska, grifos nossos) 

 

(...) pra ser sincero Administração não é uma área que eu pretendo 

trabalhar (...). (...) é uma graduação, né? (...) E uma graduação sempre abre 

uma porta, então é uma oportunidade. (...) O que o bacharelado acrescentou 

a minha vida é que eu tinha muito problema com a comunicação e a 

Administração exige muito disso, exige muito da presença, da fala e da 

argumentação.  E o conhecimento em várias áreas, pois a Administração 

está presente em tudo, talvez seja por isso. Este curso tem vários 

caminhos, então alguns desses caminhos te ajudam na profissão. (...) Eu 

vi na graduação uma oportunidade para entrar para o serviço público e 

durante o 5º período de Administração fiz um concurso para assistente 

administrativo, nível médio, da prefeitura de Pirapora, fui aprovado. A ajuda 

que percebi também é o fato de já está em um ritmo de estudo, a pessoa não 

passa em um concurso por um acaso, é muita batalha, muita coisa é uma 

conquista.  (Alpino, grifos nossos) 

 

Com base nos depoimentos acima, percebemos que há uma estreita relação entre o 

aperfeiçoamento acadêmico que os entrevistados hoje buscam e as suas perspectivas 

profissionais futuras. De certa forma, a graduação está alimentando projetos e desejos de novas 

conquistas profissionais na vida de cada aprendiz. São possibilidades que antes eles não 

vislumbravam e agora os estudos fizeram germinar, são possíveis agenciamentos que estão 

potencializando esses aprendizes.  

Todos eles estão inseridos no mercado de trabalho, mas ainda não alcançaram o 

grau de satisfação desejado, seja no cargo que ocupam, na função que desempenham ou na 

instância em que atuam e, por isso, planejam ações futuras que os ajudem a alcançar outros 

patamares. E a formação acadêmica é que irá fazer essa conexão em mais esse processo de 

desterritorialização e reterritorialização. 

Para exemplificar, destacamos o Policárpio e o Augusto, que são servidores 

públicos municipais, porém, não estão ainda no nível e grau desejado, por isso pretendem 

futuramente participar de outros certames; Benta também é servidora pública e se encontra 

insatisfeita com a maneira pouco qualificada de como o serviço público vem sendo prestado à 

comunidade e, por isso, deseja poder profissionalizar a gestão de saúde do seu município com 

a sua dupla formação universitária; o Amaro, por sua vez, anseia ser dono do próprio negócio, 

mas, no momento, deseja ser bem sucedido onde trabalha; o Jobar deseja que, se um dia, o ciclo 

de vida de sua empresa findar, a sua formação lhe permitará reinserir-se no mercado de trabalho 
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sem dificuldades; a Iracema e a Polyana atuam no setor privado e esperam um dia poder integrar 

o quadro de servidores públicos de algum ente federativo; e o Liska tem planos de ampliar sua 

formação acadêmica, sair do serviço público e ir trabalhar no setor privado.  

Entendemos que mapeamos uma série de desejos profissionais, pois todos os 

depoimentos estão cheios deles, são as perspectivas futuras dos nossos entrevistados, desejo do 

mais, de ir além, de crescer e prosperar profissionalmente. Esse mapa nos remete a Deleuze e 

Parnet (1998, p. 94) e, com eles, afirmamos que “não há eclosão alguma de desejo, em qualquer 

lugar que seja, pequena família ou escola de bairro, que não questione as estruturas 

estabelecidas”.  

Assim, sob o impulso do desejo, o que era hoje, poderá não ser amanhã. O que hoje 

bastava, amanhã será insuficiente. O que hoje satisfaz, futuramente não mais. E tudo por quê? 

Porque “o desejo é revolucionário, porque quer sempre mais conexões e agenciamentos.” 

(DELEUZE E PARNET, 1998, p. 94), ou seja, o desejo investe no real, o rearranja e 

desestrutura. 

No entanto, chamamos a atenção para uma singularidade que é o Alpino que, desde 

o início da nossa entrevista, afirma não estar cursando a graduação desejada, por isso, ele não 

deseja continuar atuando, futuramente, na sua área de formação. Mas reconhece que o curso já 

contribuiu muito para o seu desenvolvimento pessoal.  

No livro Abecedário, Deleuze (1988, p.17) afiança que “só se pode desejar em um 

conjunto. Então, sempre se deseja um todo”, assim sendo, analisando o relato de Iracema, é 

exatamente essa constatação que fazemos quando essa diz que o “concurso público é sua meta” 

e daí completa listando a série de vantagens que acredita obter em uma aprovação de certame: 

estabilidade de emprego, gratificação, plano de saúde e odontológico, poder emendar feriados, 

ou seja, esse é um conjunto, um pacote de desejos.  A aprovação no concurso não é um ato 

isolado, mas traz consigo um leque de benefícios que a entrevistada deseja para si.  

Continuando, identificamos algo parecido, quando Polyana diz que ao concluir o 

bacharelado em Administração pretende fazer seu registro no Conselho Regional de 

Administração - CRA e adquirir sua carteira, pois acredita ser essa um instrumento para obter 

uma promoção na empresa em que trabalha, um possível cargo de supervisora ou outro correlato 

e, lógico, entendemos que, agregada a essa promoção, venham melhor salário e benefícios 

diversos.  

O Augusto também frisa que deseja continuar na área pública, porque essa lhe 

‘passa segurança’ diante das incertezas da economia brasileira. Portanto, afirmamos com 

Deleuze (1988, p. 18), “não há desejo que não corra para um agenciamento”. Não é só ter um 
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emprego público, mas a estabilidade, que nesse caso é sinônimo de segurança, que esse traz 

consigo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Educação é um pilar de sustentação, de engrenagem, de avanços em qualquer 

sociedade; por ela e por meio dela se é possível reescrever histórias, sonhar, vislumbrar novos 

horizontes, libertar de noites escuras, por isso, consideramos mais que válidas as inúmeras 

pesquisas acerca dessa temática.  

A contar dos estudos que fizemos sobre as Teorias dos Estilos de Aprendizagem, 

entendemos que em muitas situações os pesquisadores acertam e em outras nem tanto; mas, 

independentemente dos resultados obtidos, o fato de saber que existem pessoas buscando 

acertar e trazer uma contribuição singular para esse campo do conhecimento é muito 

gratificante, motiva-nos no exercício do nosso ser docente, cresce o desejo de querer somar, 

fazer melhor, marcar a nossa passagem na instituição de ensino com um trabalho diferenciado. 

Investigamos como os alunos aprendem e como fazem para manter o desejo de 

aprender. E, no decorrer deste trabalho, entendemos que a educação, segundo a Teoria dos 

Estilos de Aprendizagem, se norteia por dois verbos: ensinar versus aprender, devido à 

existência de uma cultura, um tanto arraigada, de que é papel do professor ensinar e do aluno 

aprender. No entanto, com base em nossos estudos das produções de Gilles Deleuze e seus 

parceiros, entendemos que não existe uma forma de aprender, “nunca se sabe como uma pessoa 

aprende; mas, de qualquer forma que aprenda, é sempre por intermédio de signos, perdendo 

tempo, e não pela assimilação de conteúdos objetivos”. (DELEUZE, 2003, p. 21).  

Isso tira de nós qualquer pretensão em relação à posse e à transmissão do saber. 

Mas, quando nos referimos a que tira a pretensão, não queremos dizer que tira a 

responsabilidade e o compromisso de buscar desempenhar a docência da melhor forma 

possível.  O aprender é rizomático, heterogêneo e imanente, não se deixa prender por fórmulas, 

estilos, métodos; sempre encontra linhas de fugas, desterritorializa-se, retorrializa-se e se 

agencia. Ele cresce a partir das suas conexões, desterritorializações, experimentações, 

reterretirorializações e agenciamentos com os campos cultural, social, religioso, político e 

econômico, ou seja, extrapola a vida doméstica do sujeito. 

O nosso percurso metodológico foi fundamental para nos orientar, nos conduzir ao 

encontro das respostas que os signos quiseram nos revelar, mediante os relatos dos sujeitos 

participantes que abordamos ao longo das investigações.  

Assim sendo, ao final deste trabalho, apontamos que os sujeitos da nossa pesquisa, 

em suas singularidades particulares quanto forma de aprender, atingiram uma autonomia 

considerável em relação à figura do professor e suas aulas e até mesmo em relação à instituição 
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de ensino que frequentam. Afirmamos isso com base nos relatos que mostram as várias 

estratégias que hoje eles adotam para conseguir aprender: elaboram resumos, criam mapas 

mentais, fazem anotações, estudam com outras pessoas, realizam pesquisas diversas e amplas 

na internet, inclusive buscando sanar as dúvidas adquiridas em sala de aula, e fazem anotações.  

Ao resgatarmos esses exemplos não queremos com isso construir uma fórmula de 

aprender, mas simplesmente mostrar como esses sujeitos aprendem. São pessoas diferentes e 

se portam como tal quando estudam, portanto, mesmo usando esses recursos de aprendizagem 

não significa que os signos se revelam dessa forma e no mesmo tempo para cada um.  

Nas narrativas dos entrevistados, foi possível identificarmos também que muitas 

vezes a didática e a metodologia empregadas pelo professor acrescentam significativas 

contribuições para que esses aprendizes encontrem com os signos do aprender e potencializem 

seus respectivos processos de aprendizagem. Principalmente, quando o docente adota o uso das 

diversas tecnologias em suas aulas, promove debates e seminários nas disciplinas e emite 

feedback individual em relação ao processo de aprendizagem desses alunos.  

No entanto, com tudo que já revelamos, percebemos que alguns aprendizes têm 

provado algumas decepções no trato com algumas disciplinas que pertencem a áreas do 

conhecimento com a qual eles não se identificam e não conseguem desenvolver afinidade. Por 

isso, nem sempre estão conseguindo tratar com certa tranquilidade com os limites do próprio 

saber e isso é também um aspecto singular em seus processos de aprendizagem.   

Há um notório processo de desterritorialização desses aprendizes em relação ao 

território da aula. Eles estão construindo outras conexões que viabilizem seus processos de 

aprendizagem e essas englobam dentre outras, especificamente, as pesquisas na internet, que 

têm abrigado uma forte demanda de reterritorialização por parte desses sujeitos. Essa escolha 

dos entrevistados justifica-se pela facilidade de acesso e pelas múltiplas informações que 

disponibiliza, com uma linguagem acessível – algo que nos fez pensar no papel futuro do 

professor no exercício da sua docência em sala de aula.  

As oportunidades de experimentação desses sujeitos têm potencializado, 

consideravelmente, seus respectivos processos de aprendizagem. Devido a esses já estarem 

inseridos no mercado de trabalho, setores públicos e privados, em que há a possibilidade de 

colocar em prática toda ou parte da teoria recebida em sala de aula, tem aumentado tanto a 

sintonia deles com o curso, como ainda melhorado os resultados profissionais.  

Somado a essa realidade da experimentação, encontramos um aprendiz que trouxe 

o espaço da Empresa Júnior como inspirador da sua carreira. Essas experiências singulares de 

experimentação potencializaram de forma ímpar o aprender dos sujeitos envolvidos. 
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No entanto, com tudo isso, percebemos que, de certa forma, o processo de 

aprendizagem desses entrevistados ainda se encontra muito condicionado aos ditames do 

mercado de trabalho e do sistema capitalista de produção, por isso, acreditamos que a proposta 

de adoção de um Corpo sem Órgãos, conforme sugeriram Deleuze e Guattari, ajudaria a 

ressignificar o jeito de aprender e de viver de cada aprendiz. 

Ressaltamos que essa experiência acadêmica potencializou nossos participantes na 

criação de agenciamentos dos desejos, eles enxergam na graduação que estão prestes a concluir 

uma porta para obter a promoção profissional desejada, a aprovação no concurso público tão 

sonhado e poder ter acesso aos seus benefícios de estabilidade, segurança e melhores salários, 

com um horário de trabalho mais regular, ou seja, o curso superior é uma ferramenta que os 

qualifica, agregando um diferencial competitivo aos seus currículos.  

 Particularmente, para nós, docente com formação no bacharelado e não nas 

licenciaturas, a realização desta pesquisa foi de grande valia por ampliar a nossa compreensão 

acerca do aprender de cada sujeito que encontramos em sala de aula, o papel que precisamos 

desempenhar e como fazê-lo.  

Entendemos que nem todos os aspectos por nós levantados foram contemplados 

nessas páginas, por isso, deixamo-los como sugestão de continuidade deste trabalho empírico.  
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APÊNDICE A 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS PIRAPORA 

 

Ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB 

 

AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 

Eu, Cristina Aparecida Nobre Silva, ocupante do cargo de Diretora Geral do Instituto Federal 

do Norte de Minas Gerais - Campus Pirapora, autorizo a coleta de dados do projeto “A 

singularidade dos estilos de aprendizagem: a heterogeneidade que potencializa o 

aprender”, dos pesquisadores Rosemary Barbosa da Silva Moura, aluna do Mestrado em 

Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus Vitória da 

Conquista e do Profº. Dr. Luiz Artur dos Santos Cestari, seu orientador, após a aprovação 

do referido projeto pelo CEP/UESB.  

 

Pirapora-MG, 10 de agosto de 2016. 

 

 

Cristina Aparecida Nobre Silva 

Diretora Geral do IFNMG - Campus Pirapora 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) Senhor(a),  

 

Sou, Rosemary Barbosa da Silva Moura, aluna do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, juntamente com o Prefº. DSC. Luiz Artur dos Santos Cestari, docente orientador 

do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia/Campus de Vitória da Conquista, viemos por meio deste convidá-lo a participar do estudo 

intitulado “A singularidade dos estilos de aprendizagem: a heterogeneidade que 

potencializa o aprender”, e em atendimento a resolução n°466, de 12 de Dezembro de 2012, 

do Conselho Nacional de Saúde vamos esclarecê-lo sobre alguns aspectos essenciais do estudo 

para que possa ter uma noção sobre esse. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à 

dignidade da(o) participante.  

O estudo tem como objetivo geral identificar a singularidade do estilo de aprendizagem 

dos alunos com melhores rendimentos acadêmicos do bacharelado em Administração do 

IFNMG - Campus Pirapora - e como essa potencializa o desejo de aprender.  

Visando alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

a) Apontar aspectos singulares dos sujeitos (alunos do curso de bacharelado em Administração) 

em sua forma de aprender; b) Analisar nos perfis dos estudantes exitosos o que há de singular 

em sua forma de aprender; c) Entender como cada estudante aprende e como potencializa o 

desejo de aprender.  

A contribuição da (o) aluna (o) do Bacharelado em Administração consiste em participar 

de entrevista com perguntas elaboradas a partir de informações obtidas por meio de análise 

documental, que são seus históricos escolares fornecidos pela secretaria acadêmica e pelos 

estudos envolvendo do referencial teórico. A entrevista terá duração máxima de 60 minutos, 

podendo a (o) aluna (o) ser convidada (o) a participar de uma segunda etapa da entrevista com 

o mesmo tempo de duração.  
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Ao ser convidada (o) a participar desta pesquisa a(o) aluna (o) não terá nenhum 

benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes que 

possibilite um repensar das práticas pedagógicas no âmbito do IFNMG. 

Nes;sa pesquisa emprega-se a metodologia qualitativa, largamente utilizada no campo 

social, e a técnica para coletar os dados será a entrevista que demanda conversas/entrevistas 

entre os pesquisadores e os alunos entrevistados. 

Destaca-se que sua participação será apenas respondendo as perguntas que constam na 

entrevista; é voluntária e livre de qualquer forma de remuneração; e que você poderá retirar seu 

consentimento em participar da pesquisa a qualquer momento e seu nome não será identificado 

e o caráter confidencial das informações relacionadas à privacidade será mantido.  

Esclarecemos que identificamos riscos mínimos na participação da pesquisa referentes 

a possível desconforto ou constrangimento quanto às suas respostas ao questionário e que para 

minimizá-los, os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo de acordo com a Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que trata de pesquisas envolvendo a coleta de dados 

com seres humanos. As divulgações desta pesquisa serão realizadas apenas em eventos ou 

publicações científicas, não havendo identificação nominal dos voluntários, a não ser entre os 

responsáveis por esse estudo. 

No entanto é muito importante sua participação efetiva, pois diante da importância do 

assunto e da sua dimensão torna-se perceptível entender qqual a singularidade do estilo de 

aprendizagem dos alunos com melhores rendimentos acadêmicos do bacharelado em 

Administração do IFNMG - Campus Pirapora - e como essa potencializa o desejo de aprender. 

No final do documento disponibiliza-se os contatos da instituição a qual estamos 

vinculados (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/Campus de Itapetinga), onde poderá 

nos encontrar para tirar alguma dúvida e do Comitê de Ética em Pesquisa, que é um órgão onde 

o nosso projeto está cadastrado e que foi criado para defender os interesses dos sujeitos da 

pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa 

dentro de padrões éticos. Se você está de acordo com as descrições acima leia e preencha os 

dados abaixo com seu nome completo. 

Consentimento para participação:  

Eu _____________________________________________________, estou de acordo 

com a participação no estudo descrito acima, fui devidamente esclarecido quanto os objetivos 

da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e os possíveis riscos envolvidos na 

minha participação. Os pesquisadores me garantiram disponibilizar qualquer esclarecimento 
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adicional, que eu venha solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da 

participação em qualquer momento, sem que a minha desistência implique em qualquer 

prejuízo à minha pessoa ou à minha família, sendo garantido anonimato e o sigilo dos dados 

referentes a minha identificação, bem como de que a minha participação neste estudo não me 

trará nenhum benefício econômico. Assim aceito livremente participar do estudo intitulado “A 

singularidade dos estilos de aprendizagem: a heterogeneidade que potencializa o 

aprender”, desenvolvido por Luiz Artur dos Santos Cestari e Rosemary Barbosa da Silva 

Moura, e declaro ainda que assinei 2 vias deste documento, onde me foi informado que uma 

das vias ficará comigo e a outra será arquivada pelo pesquisador por cinco anos.  

Nome da Participante__________________________________________________________ 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR  

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É minha opinião 

que cada indivíduo entenda os riscos, benefícios e obrigações relacionadas a esta pesquisa.  

_______________________________ Pirapora-MG Data: ____ /____ /____       Assinatura do 

Pesquisador 

 

Para maiores informações, pode entrar em contato com:  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/Campus de Vitória da Conquista 

Estrada do Bem Querer, KM 04,  

Vitória da Conquista, Bahia, CEP: 45031-900 

Telefones: (077) 34248749/ (38) 999675083 

E-mail: lacestari@hotmail.com ; rosemarybsm@gmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB 

CAP - 1º andar 

Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho 

CEP: 45.206-510 

Jequié – Bahia  

Telefone:(73) 3528 9727 / E-mail: cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br 

 

 

mailto:lacestari@hotmail.com
mailto:rosemarybsm@gmail.com
mailto:cepuesb.jq@gmail.com
mailto:cepjq@uesb.edu.br
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APÊNDICE C 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

Eu _____________________________________, depois de conhecer e entender os objetivos, 

procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade 

do uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores (especificar nome de 

todos os pesquisadores envolvidos na pesquisa) do projeto de pesquisa intitulado “(especificar título 

do projeto)” a realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer 

ônus financeiros a nenhuma das partes. 

 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou depoimentos para 

fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores da 

pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das 

crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos 

(Estatuto do Idoso, Lei N.º 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado 

pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Jequié - BA, __ de ______ de 20___ 

 

_______________________                             ______________________________ 

Participante da pesquisa                                   Pesquisador responsável pelo projeto 
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APÊNDICE D 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA A SER REALIZADA COM OS 

ALUNOS COM MELHORES RENDIMENTOS ACADÊMICOS DO IFNMG – 

CAMPUS PIRAPORA 

1. Como você organiza seus estudos, como se prepara para as aulas e para a avaliação? 

(Descreva situações de aprendizagem, exemplos de como você se prepara para as aulas e para 

as avaliações.) 

 

2. Quais são suas fontes de conhecimento? Você estuda apenas o que o professor ensina em 

sala de aula ou lê os livros sugeridos nas referências ou busca acrescentar a partir de material 

na internet? 

 

3. Quais são seus conteúdos preferidos? Como você faz para resolver as dificuldades quando 

encontradas durante os estudos? Que tipos de dispositivos você aciona para aprender? 

 

4. Como sua relação com os estudos influencia o seu projeto futuro? Como o estudo de 

bacharelado em Administração está o potencializando para realização de um plano futuro 

(trabalho, ambiente público, ambiente privado, vida)? O que você deseja para o seu futuro e 

como os seus estudos o estão potencializando/mobilizando. 

 

5. A forma como o IFNMG organiza o processo de aprendizagem, o currículo, a disposição das 

disciplinas, os seus espaços (laboratórios, biblioteca, Empresa Júnior) influenciam a sua forma 

de estudar e aprender? 

 

6. Você faz parte de algum grupo de estudo? É bolsista da extensão ou da iniciação científica? 

A participação nessas atividades o influencia a se dedicar mais nos estudos? 

 

7. Para você qual (quais) professor (es) afeta(m) mais no aprender? Incentivam mais o 

envolvimento com os estudos.  

 


