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Apresentação 

Com esta monografia prossegue a publicação de uma série de livros 
de texto, monografias e casos especialmente elaborados para o pro
grama de pesquisas sôbre administração pública brasileira mantido 
pela Fundação Getúlio Vargas em convênio com a Fundação Ford. 
Pelo convênio, os recursos concedidos pela Fundação Ford se desti
nam à remuneração dos trabalhos de pesquisas e preparação de ori
ginais, cabendo à Fundação Getúlio Vargas os encargos com a pu
blicação das obras e com a infra-estrutura técnico-administrativa 
para a execução do acÔrdo. 

o objetiVO dêsse programa é o enriquecimento de nossa bibliografia 
especializada, com trabalhos que espelhem a experiência brasileira 
e encerrem a reflexão dos estudiosos de nossa problemática admi
nistrativa. 

A Escola Brasileira de Administração Pública, ao acrescentar esta 
série ao respeitável acervo de publicações da Fundação Getúlio Var
gas sôbre o tema, o faz com especial prazer, por se tratar de trabalhos 
inteiramente voltados para a nossa realidade e destinados a contri
buir para a elaboração de uma doutrina e o desenvolvimento de uma 
literatura genuinamente brasileira no campo da administração pú
blica. 

A coordenação geral desta série está a cargo do Centro de pesquisas 
da EBAP, cabendo a coordenação editorial ao Instituto de Documen
tação da F.G.V. 

BEATRIZ M. DE SoUZA WAHRLICH 

Diretora 
Escola Brasileira de Administração Pública 
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RIVA BAUZER é professôra de Fundamentos de Psicologia So
cial e de Psicologia Aplicada à Educação, da Escola Brasileira 
de Administração Pública, e professôra de Relações Humanas 
da Escola do Serviço Público do Estado da Guanabara. 

Bacharel e Licenciada em Pedagogia pela Faculdade Nacional 
de Filosofia e Técnica de Educação do MEC, por concurso, 
com especialização em Seleção e Orientação Profissional, 
completou também vários cursos de especialização e aper
feiçoamento, em nível de pós-graduação nas Universidades de 
Northwestern e do Sul da Califórnia e no Peabody College for 
Teachers, dos Estados Unidos. Realizou, ainda, estágios de 
treinamento, em sua especialidade, em várias universidades 
norte-americanas e européias (Londres, Haia, Bruxelas, Paris, 
Genebra e Milão) . 

Além de suas atividades didáticas atuais, tem lecionado Psi
cologia da Aprendizagem e suas diferentes ramificações em 
diversos cursos no Brasil e no exterior e participado de vários 
seminários e conferências sôbre treinamento de professôres 
e funcionários. 

É autora de vários artigos e monografias e tem traduzido e 
adaptado livros de texto e artigos sôbre a sua especialidade. 
Nesta série de cadernos publicou as monografias Formação 
para a Administração Pública I e lI. Com esta monografia, 
a terceira, a Professôra RIVA BAuZER encerra a série de estu
dos que realizou na EBAP sôbre a Formação para a Adminis
tração Pública. 
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A presente monografia, fecho e síntese das que a precederam 
na mesma série (1 e 2), expõe especificamente as conclusões 
finais de um estudo de acompanhamento que teve por objeti
vo um grupo inicial de vestibulandos, em 1964, hoje, em sua 
maioria, graduados Bacharéis em Administração Pública, em 
fins de 1967. 

Esperamos que êste estudo, além de atender ao objetivo ime
diato de fornecer informações para uma estimativa mais rea
lista das necessidades educacionais do ebapiano, venha servir 
também a planejadores e estudiosos da educação, pelos escla
recimentos que lhes possa oferecer, junto aos problemas com 
que lidam. Oxalá tenha êste estudo monográfico ampliado 
dados porventura já recolhidos, ou venha a acentuar fatos 
conhecidos, pertinentes à realidade brasileira, quando alinhou 
cuidadosamente várias considerações sôbre os resultados da 
investigação e reuniu-as neste relatório. 

Muitas pessoas contribuíram para a realização dêste trabalho. 
Seria impossível enumerar tôdas, pois que uma lista dos que 
participaram dêsse esfôrço seria demasiadamente longa e cer
tamente incompleta. :a:ste fato não retira, porém, do presente 
estudo, um certo cunho de empreendimento coletivo, embora 
recaia, naturalmente, sôbre a autora, tôda a responsabilidade 
das informações aqui prestadas, incluindo opiniões externadas 
e recomendações formuladas. 

Esta investigação teria sido, porém, inviável se não tivesse 
contado com todo o apoio dos bacharelandos de 1967 e dos 
ebapianos, de um modo geral. 
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Muito contribuíram para a elaboração e reVlsao dos instru
mentos utilizados, para a coleta, codificação e tabulação dos 
dados, os seguintes companheiros que, mais de perto, asses
soraram a autora: 

Professôra YEDDA CECY GUARANHA BECKER e os 
ebapianos LUIZ SEVERINO MACÊDO DE OLIVEIRA, 
SoNIA SCHMID e JÚLIO DE FRErTAs. 

Aos companheiros acima mencionados e a todos os que de 
uma forma ou de outra contribuíram para que êste estudo 
chegasse à fase atual, os mais sinceros agradecimentos da 
autora. 

Ainda um esclarecimento se faz necessário. O relatório desta 
investigação foi terminado aos 31 de maio de 1968. No terreno 
das prescrições educativas o conhecimento e a experiência hão 
que se modificar com rapidez, acompanhando as transforma
ções de uma contextura social complexa, em fase de veloz 
mudança. Uma diferença de meses pode desatualizar certas 
recomendações, ainda que cuidadosamente calcadas sôbre da
dos recolhidos e criticamente apreciados. A autora crê, con
tudo, poder afirmar que as conclusões essenciais permane
cerão válidas, pois que teremos avançado no conhecimento 
da realidade que nos cerca. 

RrvA BAUZER 
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"O dia que passa, não volta mais. Nenhum de nós, que vimos os anos 
passarem, voltará a ser jovem de nôvo, para poder refazer nossas 
vidas, instruindo-nos melhor. Só nos resta empenharmo-nos em prol 
de nossos sucessores, isto é, tomar conhecimento do caminho que 
nos induziu ao êrro, assinalando-o e procurando meios de evitar a 
repetição dêsse êrro." 

JOÃO AMos COMENIUS (1592-1670) 
Didática Magna 

"A complexidade da vida de hoje exige maior esfôrço para que se 
compreenda o processo da educação e sua condições; e, em sentido 
inverso, faz-se necessário compreender a articulação dos fatos edu
cacionais com outros de muitos setores da vida social. Ou, para usar 
de uma frase mais sonora, ainda que menos precisa, quer-se hoje 
fazer da educação um problema integral de cultura. Assim, de uma 
parte, quer-se a investigação das condições operacionais da escola, 
a fim de que suas técnicas permitam mais satisfatório rendimento; 
e de outra, procuram-se critérios menos imperfeitos para que êsse 
rendimento chegue a ser racionalmente avaliado". 

LoURENÇO FILHO 

(Discurso de agradecimento in 
Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, MEC, voI. XL, out./ 
dez. 1963, n.o l.962 , p. 67 e 68) 
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f r Capítulo 1 

PESQUISA E PLANEJAMENTO EM EDUCAÇAO 

,. 
l l INTRODUÇAO 

.. 

"As universidades latino-americanas devem fazer um esfôrço 
para planejar a integração da atividade acadêmica com as 
necessidades econômicas e sociais do país e do hemisfério, 
treinando líderes e ajudando a promover a mobilidade social. 
Devem fazer tudo isso sem perder de vista seus objetivos de 
formação profissional e a finalidade geral de incrementar o 
conhecimento através da pesquisa científica. Compete ainda 
à universidade contribuir substancialmente para o desenvol
vimento econômico, inclusive através da orientação ética, 
para o progresso da sociedade, imprimida aos especialistas 
que diploma." 

(Declaração de Santiago - Conferência sôbre Educação e Desen
volvimento Social e Econômico na América Latina, Santiago, Chile 
5 a 19/111/1962) 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.o 
4.024 de 20/XIl/1961) combina uma filosofia liberal de edu
cação com o planejamento do sistema educacional, procuran
do encaminhar racionalmente a atuação técnico-administra
tiva nesse setor. 

No que tange ao ensino superior, impõe a Lei estrutura 
assaz complexa, preocupada com a amplitude da diversifica
ção por setores de atividade e com a extensão das diferenças 
regionais, que têm sido não raro acentuadas por uma história 
de expansão anômala do ensino, nesse grau. Cabe, assim, à 
Universidade, dentro do esquema proposto, qualificar uma 
parcelada população, convocada para integrar os quadros da 
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liderança cultural do País, especialmente no que diz respeito 
às tarefas ligadas ao desenvolvimento nacional, como é o caso 
específico do Técnico em Administração Pública. 

Fácil é depreender a necessidade de planejar hábil e cuida
dosamente o ensino superior em nosso País, levando-se em 
conta áreas de especialização, regiões geo-econômicas, diver
sificação da atividade profissional e exigências do mercado de 
trabalho, sem, é claro, perder de vista o objetivo geral de 
progresso social. 

Nunca será demasiado acentuar que o desenvolvimento 
educacional, ainda que válido em si mesmo, é requisito essen
cial ao progresso econômico e ao mais amplo desenvolvimento 
nacional. Trata-se, pois, de necessidade primária que, embora 
não podendo ser sempre expressa em algarismos, governa tô
das as outras por suas relações de íntima interdependência 
com o desenvolvimento econômico. Parece, assim, fora de 
dúvida, que o progresso social duradouro só é viável quando 
baseado no desenvolvimento dos recursos humanos. Por isso, 
qualquer planejamento educacional que não leve em precisa 
conta êsse aspecto estará fadado a estimular o desperdício de 
recursos, tanto humanos quanto materiais. 

O planejamento educacional é, em última análise, uma ati
tude que reflete a aspiração sadia de mudanças sistemáticas. 
Busca estratégias adequadas para alcançar as transformações 
desejadas. É, antes de mais nada, uma fôrça aglutinadora que 
coordena e dirige os diversos componentes de um sistema edu
cacional, garantindo que os objetivos, a curto e a longo prazo, 
sejam apreciados dentro de um esquema bem mais realista. 
O planejamento educacional, assim encarado, passa a ser re
quisito prévio de eficiência e eficácia aumentadas de qualquer 
sistema educacional. Representa muito mais do que mero 
acúmulo de metas a serem atingidas, estabelecidas em têrmos 
de número de alunos que devem ser matriculados, ou número 
de professôres que devem ser recrutados e/ou aperfeiçoados, 
ou ainda o montante de verbas indispensáveis para a manu
tenção e desenvolvimento do sistema. Por outro lado, embora 
método e instrumento essencial, o planejamento educacional 
está longe ainda de poder responder a tôdas as nossas aflitas 
e impacientes indagações. No caso especial da educação em 
grau superior, ápice do sistema educacional, deveríamos, por 
definição, atingir, por intermédio da atuação técnica, efeitos 
bem mais amplos, profundos e imediatos do que os observados. 
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Isto parece indicar, novamente, que num País como o nosso, 
onde avultam problemas de quantidade e qualidade no grau 
de ensino superior dentro do sistema educacional, o planeja
mento educacional significativo precisa incluir, sobretudo, a 
análise criadora do teor curricular, da organização escolar, 
da metodologia do ensino, da clientela característica que pro
cura a escola superior e não apenas o número de pessoas e 
verbas envolvidas no sistema. 

àbviamente não há respostas simples para as perguntas 
que se referem ao como promover êsse desenvolvimento edu
cacional. Contudo, não é difícil compreender que são muitas 
as vantagens para todos nós encerradas na própria busca de 
melhores respostas para os problemas já identificados. 

Somente a investigação direta e sistemática poderá indicar 
o caminho para melhores estruturas executivas da atual uni
versidade brasileira, transformando-a no sistema integrado e 
produtivo pelo qual todos ansiamos. ~sse sistema, assim tra
tado, será capaz de atender a um número crescente de jovens 
interessados e, ainda, será capaz de atender à demanda de 
mão-de-obra especializada competente, em consonância com 
as necessidades de desenvolvimento do País. 

A pesquisa, recurso instrumental básico, necessária à ela
boração do saber, do saber fazer e do fazer saber, precisa, pois, 
ser favorecida e incrementada pela própria universidade, urna 
vez que, de certa forma, condiciona sua existência eficaz e 
criadora. 

Os problemas psico-sociológicos da educação surgem então 
mais claramente, tanto ligados aos esquemas de formação 
dos profissionais de alto nível, quanto, e com maior razão, re
lacionados com as perspectivas do processo educativo. A am
bicionada intercomunicação da universidade com a vida na
cional, a análise de certos aspectos isolacionistas da universi
dade brasileira, a visão geral dos problemas sociais implícitos 
na formação dos quadros técnico-funcionais, aliados ao uesejo 
de democratização do ensino superior, à necessidade de S'liJe
rar dificuldades impostas por escassez de recursos represen
tam, de modo geral, ingredientes indispensáveis ao grande 
esfôrço para tornar a universidade mais funcional, mais efi
ciente, mais eficaz, e mais esclarecida quanto a seus rumos 
e responsabilidades específicos, nos dias que correm. 

Todos êsses mal alcançados objetivos, acima apontados, es
tão a reclamar pesquisa educacional sistemática e continuada, 
pois êsse é o caminho racional que nos acena com uma política 
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educacional mais objetiva e realista, informada por fatos, ca
paz de levar educadores e administradores a um discernimen
to construtivo, básico para o desenvolvimento educacional 
brasileiro, que continua aguardando essas felizes e hábeis de
cisões. 

Sabemos todos que o processo de descoberta de caminhos 
de equilíbrio através da pesquisa social é, por certo, lento e 
penoso, mas não desconhecemos que é êsse o roteiro que vem 
sendo tentado e experimentado em todos os quadrantes do 
globo, com resultados animadores. Um dos caminhos mais 
promissores é o da mudança social planificada, baseada na 
pesquisa social, especialmente quando posta a serviço do pla
nejamento educacional. A análise quantitativo-qualitativa 
dos sistemas educacionais, visando ao escalonamento de fases 
sucessivas de execução, ao lado de uma pronta avaliação cor
retiva, vai permitindo que as etapas do planejamento educa
cional sejam mais fácil e econômicamente conquistadas, reno
vando-se umas, completando-se outras, adequando-se tôdas. 
Caracteriza êsse empreendimento o progresso continuado, 
ainda que com pequenas fases oscilatórias de idas e vindas. 

Convém lembrar porém que, do mesmo modo que o plane
jamento não pode (nem deve) esperar por um completo levan
tamento de dados antes de passar à atuação prática, a inexis
tência de pesquisas mais completas não mais pode ser invo
cada para o adiamento da reforma do sistema educacional. 

Por outro lado, não será difícil compreender a impaciência 
e o desalento de administradores ao descobrirem que custosos 
projetos de pesquisa levam invariàvelmente à mesma conclu
são - a de que mais pesquisas são necessárias. A êsses res
pondemos: 

A pesquisa social, tal como a educação, não produz, em ge
ral, resultados imediatos, nem tampouco permanentes. Con
tudo, dificilmente, nos dias que correm, uma profissão con
segue alcançar maturidade social ou manter-se atualizada se 
não contar com os benefícios de um trabalho de pesquisa bá
sica, com objetivos definidos, extensa e repetidamente inves
tigados. Sem essa experiência de investigação paralela, a ati
vidade profissional se enrijece e seus representantes passam a 
oferecer forte resistência a modificações inerentes à própria 
vida social organizada. Os técnicos, laboriosamente prepara
dos embora, começam a distanciar-se progressivamente do re
conhecimento, da identificação e da aceitação das necessida-
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des da própria clientela a quem se propuseram servir. Dessa 
maneira ficam ainda mais combalidos os já precários quadros 
técnico-funcionais oriundos da Universidade. 

A autora espera que êste trabalho preliminar de análise da 
dinâmica escolar ebapiana, vista sobretudo através dos olhos 
daqueles que sofrem o processo educativo, possa contribuir 
construtivamente para o indispensável diálogo tão reclamado 
hoje pelos estudantes e para a autocrítica de tôdas as pessoas 
envolvidas nessa experiência de crescimento coletivo. O ideal 
será, sem dúvida, chegarmos um dia à análise imparcial e 
justa das informações e opiniões recolhidas e demonstrar afi
nal que, apesar das fôrças irracionais em jôgo, foi possível 
identificar uma lógica básica que impregna todo o processo 
de real desenvolvimento educacional. 

Não pretendemos oferecer aqui respostas completas e ino
vadoras, mas sim contribuir, de forma mais objetiva, para 
uma busca mais realista dessas respostas. 

Se conseguirmos compreender melhor os fatôres presentes 
em atividades escolares bem sucedidas, ou se conseguirmos 
identificar esforços mal sucedidos em diferentes momentos do 
processo analisado, estaremos nos adiantando no caminho da 
descoberta de estratégias eficazes para o aumento da produ
tividade do sistema educacional ebapiano. 

Nessa difícil e morosa busca compartilhamos, com entusias
mo, da visão dos que acreditam no desenvolvimento do poten
cial humano, através da educação, como a melhor chave para 
o progresso pessoal-social e para a conquista da paz nacional 
e mundial. 
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Capítulo 2 

PESQUISA EDUCACIONAL 

2.1. A Consulta aos Alunos 

São numerosos os estudos sôbre a eficiência e a eficácia de 
escolas. Estas têm sido avaliadas através da mobilização de 
técnicas diferentes, à luz de critérios variados. 

Em algumas investigações foi utilizado o método transver
sal, buscando-se um instantâneo da dinâmica escolar, através 
da análise comparativa de grupos diferentes, num determina
do momento histórico. Outras pesquisas, tal como o presente 
estudo, optaram pelo método longitudinal, acompanhando um 
grupo de estudantes ao longo do curso, em busca de sinais de 
influência formadora da convivência escolar. Variam também 
os recursos utilizados na coleta dos dados: questionários, en
trevistas, ensaios autobiográficos, observação direta e sistemá
tica de turmas estudadas, testes padronizados. :8:sses instru
mentos têm sido empregados ora isoladamente, ora combina
dos, em geral de acôrdo com a natureza do problema, ou de 
acôrdo com os recursos disponíveis, mas sobretudo em função 
de preferências pessoais do pesquisador, muito ligadas à sua 
formação profissional. 

Os relatórios dessas pesquisas apresentam depoimentos va
riados. As vêzes as escolas têm sido julgadas com pessimismo, 
outras vêzes com grande indulgência, mas, de modo geral, as 
conclusões não apontam rumos definidos. Na verdade, o pro
blema da avaliação de escolas ou de práticas educativas utili
zadas encerra grandes dificuldades. Duas, pelo menos, podem 
ser fàcilmente identificadas: 
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- sendo a educação um processo longo, moroso e de resulta
dos mediatos, a caracterização da influência formadora da 
agência de educação sistemática - escola - é problema de 
alta complexidade pelo grande número de variáveis envol
vidas; 
- as simplificações analíticas que resultam de esquemas con
ceituais, necessàriamente limitados, fornecem percepções 
fragmentadas e estáticas de um todo que, na realidade, se 
constitui de complicado processo. 

Um denominador comum parece, porém, presente em vários 
estudos de dinâmica escolar. Salientam muitos dêsses estudos 
o fato de que as mudanças ocorridas durante a vida escolar 
relacionam-se com diferentes tipos de estudantes que formam 
o corpo discente (idade, sexo, classe social, etc.). 

Partindo dêsse pressuposto procuramos caracterizar nossos 
alunos através de informações presentes e pregressas sôbre os 
mesmos e de opiniões do próprio ebapiano sôbre o processo 
educativo em curso. (1 e 2) * 

2.2. A Coleta de Dados 

A parte nuclear desta monografia baseia-se em dados OrIgI
nais, no sentido de terem sido especialmente coligidos para a 
execução do projeto de pesquisa sôbre Formação para a Admi
nistração Pública. ~sses dados foram recolhidos, em sua maio
ria, através de instrumentos especialmente preparados para 
a investigação. Outras fontes foram também consultadas e 
contribuiram com um apreciável conjunto de dados: fichas 
de registro escolar, informações censitárias, legislação esco
lar, bibliografia especializada em pesquisa educacional. 

2.3. Os Instrumentos de Coleta e Sua Aplicação 

J 

Para a coleta de dados originais foram utilizados dois princi-
pais tipos de instrumentos: questionário e formulário. 'li 

Q/67 - Um longo questionário, especialmente construído 4 
para êste estudo, incluiu 87 perguntas em sua forma defi
nitiva. Muitas perguntas admitiam respostas não limitadas. 
Em setembro de 1967 foi aplicado aos bacharelandos da 
EBAP, em horário escolar normal, sem aviso prévio, o Q/67. 

• Os números entre parênteses indicam as referências bibliográficas. ao final 
do livro. 
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t Distribuído o questionário aos presentes, aguardou-se que 
todos o respondessem, sendo concedido o tempo médio de 
90 minutos para a realização dessa tarefa. 

F /67 - O formulário, também especialmente elaborado, foi 
utilizado para o levantamento de dados de registro escolar 
existentes na secretaria da Escola. Foram levantados e re
gistrados dados relativos ao grupo de alunos estudados, du
rante os anos letivos de 1964, 1965, 1966 e 1967. 

E/67 - Subsidiàriamente foram efetuadas algumas entrevis
tas complementares, ocasionais, tôdas elas voluntariadas 
por membros do grupo estudado. 

SAQS - Foi também utilizada, em caráter experimental, a 
técnica SAQS (Chicago Q Sort) uma prova criada pelo Dr. 
WILLIAM STEPHENSON da Universidade de Chicago e que se 
baseia na classificação de 50 atributos da personalidade 
apresentados aos examinandos. No capítulo VI descrevemos 
com minúcia a aplicação da técnica SAQS, traduzida e 
adaptada, para esta aplicação, pela autora desta monogra
fia. 

Ainda sôbre o Q/67: 

- O principal instrumento de coleta direta de informações 
sôbre bacharelandos e opiniões dos mesmos sôbre a Escola 
foi o questionário (Q/67 - vide anexo), constando essen
cialmente das seguintes partes: 

a) Carta ao bacharelando, indicando sucintamente os ob
jetivos da pesquisa e destacando o valor da colaboração ho
nesta do respondente, como uma contribuição ao esfôrço con
junto de melhorar as condições que envolvem as aprendizagens 
formadoras objetivadas pela Escola. Salientava ainda, a carta 
circular, a dispensa de assinatura por parte do respondente, 
pois que o interêsse da pesquisa se prendia essencialmente às 
reações do grupo, apreciado como um todo. 
b) Dados pessoais sôbre o bacharelando. 
c) Informações sôbre a família do bacharelando. 
d) Histórico Escolar do Bacharelando. 
e) Hábitos de Estudo do Bacharelando. 
f) Expectativas sôbre a EBAP X Apreciação Retrospectiva 
do Curso Superior de Graduação da EBAP. 
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o folheto do questionário (Q/67) fazia-se acompanhar de 
uma fôlha de respostas. Tôdas as partes do questionário fo
ram precedidas por instruções especiais. 

O questionário foi bem recebido e, aparentemente, aceita 
sua finalidade, salientando-se, nas respostas fornecidas, pelo 
menos duas atitudes importantes do ponto de vista metodo
lógico: 
- atitude favorável de todos os respondentes com relação à 
pesquisa e aparente confiança no destino que será dado aos 
informes recolhidos; 
- atitude de familiariedade com a técnica da coleta de dados 
através de questionários, o que reduziu bastante o trabalho 
do examinador, eliminando pràticamente a perda de infor
mações por incompreensão das instruções. 

Naturalmente também o nível de escolaridade dos respon
dentes facilitou a verbalização escrita de impressões, críticas, 
opiniões e comentários fartamente emitidos. 

2.4. Análise e Interpretação dos Dados Recolhidos 

Os dados coligidos através dos vários instrumentos citados fo
ram tabulados e elaborados, sendo apresentados sob a forma 
de proporções, ou através de medidas de posição central e/ou 
de dispersão, ou ainda de correlação entre variáveis estuda
das. 

Evidentemente o tratamento quantitativo dos dados origi
nais levantados orientou-se dentro de uma apreciação psico
sociológica dos mesmos, tendo em vista os objetivos da pes
quisa, já focalizados anteriormente. 

Em capitulo introdutório, da primeira fase desta pesquisa 
(1) encontramos: 

"Vem de longa data a necessidade de um exame consciencioso do 
processo ensino-aprendizagem, sobretudo ao nível do grau superior, 
onde as reformas vêm sendo pleiteadas por alunos, professôres, 
autoridades educacionais e pelo pÚblico em geral. 

Sentem os especialistas em educação que investigações no complexo 
terreno da aprendizagem, envolvendo motivação da conduta, per
cepção da "realidade", carga emocional presente, são ainda mais 
necessárias do que o estudo da metodologia do ensino de várias 
matérias .. . " 

10 

~ 
I 

.. 
I 

'OI 

.. 



"A aprendizagem que permanece apenas no plano cognitivo, sem 
se transformar em parte integrante do sistema interno do estu
dante, tenderá à compartimentalização, deixando de afetar signi
ficativamente suas decisões perante os problemas apresentados pela 
vida". 

Tendo em vista os objetivos fixados, a análise estatística 
dos dados ajudou a interpretar a realidade psico-sociológica, 
considerada através de uma reorganização perceptiva mais 
inclusiva. 

A interpretação final dos dados não se fundamenta apenas 
na análise estatística dos mesmos, apóia-se também em outros 
dados levantados pela autora (embora nem sempre de modo 
sistemático) e, sobretudo, em esquemas de referência concei
tual tomados de empréstimo à teoria psico-sociológica da edu
cação, pertinente ao contexto focalizado. 

Com a expressão teoria psico-sociológica desejo significar 
tão-somente o conjunto dos recursos teóricos utilizados na 
interpretação do material empírico disponível. Presente sem
pre estêve a tentativa de chegar a um conjunto de conceitos 
consistentes entre si, que assim se comprovam mutuamente, 
sustentados muitas vêzes por fontes diversas. 

Ainda uma ponderação. Esta é uma pesquisa de campo e, 
freqüentemente, investigações dêsse tipo apresentam cunho 
quase que exclusivamente sociográfico ou descritivo, devido a 
limitações impostas pelo próprio material empírico com que 
lidam. De fato, é preciso ter em mente que êsse material re
fere-se ao plano sincrônico dos processos focalizados, enquanto 
é diminuto o setor do sistema social global observado, onde 
êsses processos se desenrolam. Limitações dessa ordem acham
se presentes também no material empírico original recolhido 
anteriormente para esta investigação e que foram estudados 
para a elaboração diagnóstica da síndrome ebapiana. (1 e 2) 

Muitos dos dados originais provêm de informações e opi
niões fornecidas pelos próprios ebapianos, que embora este
jam no centro dos acontecimentos não são as únicas pessoas 
nêles envolvidas. Bastaria lembrar, a título de exemplo, a 
conveniência de um estudo direto e sistemático que envolves
se pais, irmãos, chefes diretos, professôres dos bacharelandos, 
com o que se ampliaria grandemente a base empírica para a 
interpretação psico-sociológica da formação para administra
ção pública, como ocupação profissional. 
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Em suma, os dados disponíveis permitiram algumas con
clusões razoàvelmente consolidadas e foi possível chegar à 
proposição de algumas explicações, que, embora provisórias, 
oferecem sugestões e recomendações no sentido de um reexa
me mais acurado da atuação educativa da EBAP. 

Por fim, várias hipóteses foram levantadas indicando a ne
cessidade de pesquisas posteriores sôbre a profissão de Admi
nistrador Público em nossa sociedade. Como vimos, anterior
mente, esta conclusão não podia faltar ... 

Cabem aqui, ainda, palavras do Professor HERMÍNIO AUGus
TO DE FARIA, ao apreciar êste relatório: 

" ... o trabalho da Professôra RIVA BAUZER é pesquisa de 
campo do tipo exploratório-descritivo, que deixa, como é 
óbvio, amplíssima liberdade aos elementos participantes, para, 
ao cabo do trabalho, apresentar o que, em certa área geográ
fica e numa faixa de tempo, foi possível colhêr a um número 
limitado, relativamente reduzido, de indivíduos e, por isso 
mesmo, antes de concluir em definitivo, êste trabalho sugere 
hipóteses cuja concretização em tese, ou não, só o tempo 
dirá". 
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Capítulo 3 

BACHARELANDOS EM ADMINISTRAÇAO PúBLICAjI967, 
EX-CALOUROSjI964 

3.1. Formação Profissional em Administração Pública 

A Administração Pública, compreendida amplamente como 
ação governamental, veio aumentar a responsabilidade do 
servidor público como participante direto da construção e 
aprimoramento do bem estar social, através de um sem nú
mero de atividades diversificadas, empreendidas, executadas 
e controladas pelo govêrno. 

Alguns especialistas em ciências sociais chegaram a consi
derar a Administração Pública, hoje em dia, ao lado da Edu
cação (para a qual, evidentemente, a AP também contribui 
e concorre) como fôrça social de grande importância no de
sencadeamento e manutenção de surtos desenvolvimentistas 
de crescimento continuado. Como se sabe o crescimento em 
ritmo continuado é amplamente reconhecido como indispen
sável à recuperação de áreas subdesenvolvidas, onde o nível 
de desenvolvimento alcançado não é compatível com os re
cursos disponíveis. 

A aceitação dos postulados acima fêz com que setores mais 
esclarecidos e responsáveis de nosso País se preocupassem 
seriamente com a organização de um Serviço Público eficaz, 
concebido em bases técnico-científicas. Já não se admite a 
improvisação em Administração Pública. O simples bom senso 
se tem revelado insuficiente no trato de assuntos tão relevan
tes. As pesadas responsabilidades que recaem hoje sôbre os 
ombros do servidor público exigem desempenho profissional 
adequado, que inclui competência técnica e competência so
cial, tendo ainda em vista que sua atividade ocupacional é 
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financiada pela própria coletividade a quem êle serve. Con
tudo é ainda comum, entre nós, pensar-se que aquilo que não 
se aprende, senão em muitos anos de dedicado e persistente 
esfôrço, não pode ou não precisa ser aprendido. Sem dúvida 
decorre daí a opinião, bastante difundida, de que o adminis
trador não precisa ser preparado. Nesse sentido o Brasil pa
rece ser País dos mais excepcionais. Poucos são ainda os ad
ministradores que se preparam realmente neste País. "Qual
quer pessoa pode administrar!" é uma frase por demais re
petida para ser prontamente esquecida. Torna-se evidente 
que um grande setor da comunidade brasileira acha que para 
o desempenho de funções administrativas não se requer 
preparo. 

E por quê? Por que será que tantos acham que não se pre
cisa de preparo ou formação específica para administrar? Só 
consigo perceber dois motivos. Um dêles é que os servidores, 
de tão perfeitos, dispensam administração. O segundo admite 
que, sendo as organizações e instituições muito pequenas e 
bem articuladas interna e externamente, os servidores perfei
tos podem realizar seu trabalho, cada um fazendo o que lhe 
pareça melhor, resultando daí uma produtividade quantita
tiva e qualitativamente admirável, prescindindo-se ainda uma 
vez da Administração. 

Sob essa capa de irracionalidade surge a percepção comum 
que ao identificar a difícil tarefa de administrar, vincula-a 
à impossibilidade de ser aprendida. "O administrador faz-se, 
não se prepara". 

Voltamos então à pergunta anterior: 
Mas quem é afinal o administrador? De uma maneira sim

plista podemos dizer que o administrador é aquêle que dispõe 
dos meios e recursos necessários para obter alguns resulta
dos certos. Se são resultados certos, são determinados, pro
positais, estabelecidos pela ação intentada. Não há função 
mais constante, nem mais geral do que a Administração. A 
vida está completamente saturada dela. Sem administração, 
a vida não se processaria. 

Por que antes não se cogitava de preparar o administrador, 
e hoje precisamos fazê-lo? Porque o problema se faz agora 
cada vez mais complexo, sobretudo nessa civilização brasi
leira, que está atingindo celeremente, em algumas regiões 
pelo menos, níveis avançados, sem passar gradual e lenta-
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l mente pelas fases que deveria passar, obrigando por isso a 
esfôrço maior e especial. 

Na verdade o que exigimos hoje, aqui e agora do adminis
trador público, líder cultural da estabilização social, é que 
êle seja um pequeno gênio. 

Solicitamos-lhe que, à sua capacidade administrativa, es
teada em sólidos conhecimentos das ciências sociais, álie, 
nada menos que: integridade moral, vigor físico e boa dispo
sição mental. Pedimos-lhe ainda ricos e versáteis interêsses 
culturais e boa capacidade para formar e manter equipes de 
trabalho, dotando-as da maior eficácia operacional. Acredita
mos que todos êsses são ingredientes indispensáveis à decisão 
esclarecida e à atuação judiciosa de um administrador pú
blico. E na liderança democrática ainda o compelimos a re
conhecer que a preocupação essencial do administrador pú
blico deve estar ligada à fundamentação da disciplina do tra
balho em uma sólida moral de grupo, baseada em espírito de 
solidariedade profissional e humana e perfeita honestidade 
de propósitos. 

Não é difícil concluir que o desempenho das funções de 
administrador depende muito da pessoa que a exerce. O ad
ministrador será sempre êle (ou ela), isto é, quem êle é, aquilo 
que aprendeu, a maneira pela qual organizou sua experiência 
vivencial. 

O esfôrço coletivo organizado em busca de um desenvolvi
mento acelerado de nosso País está irremediàvelmente prêso 
à necessidade administrativa de alcançar, para a coletividade 
brasileira, um nível de vida melhor, mais digno e mais pro
dutivo. 

São bem conhecidas dos estudiosos do assunto duas linhas 
de pensamento-ação que vêm tentando incrementar a efi
ciência administrativa. Uma delas, a linha organizacional, 
preocupa-se essencialmente com o funcionamento da máqui
na administrativa, procurando diagnosticar deficiências es
truturais ou funcionais das peças, que por mal encaixadas 
(ou enquadradas) levam a emperramentos e a enguiços para
lisadores. A outra corrente, mais moderna, alicerçada bàsica
mente em estudos sociais, encara a organização administra
tiva como um todo sui generis, composto por grupos de pes
soas em permanente interação social. Procura indagar das 
motivações presentes, das características e atributos pessoais 
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existentes, dos comportamentos sintônicos ou discordantes 
(de cooperação ou de combate). Dada a complexidade dos 
modelos apresentados, essa linha de pensamento-ação preco
niza que sómente a formação cuidadosamente planejada dos 
integrantes do grupo pode capacitar os servidores públicos 
para o árduo trabalho que os aguarda. SOmente a educação 
para a cidadania, em geral, e para o serviço público, em es
pecial, pode favorecer a utilização progressiva dos recursos 
materiais e humanos disponíveis. 

Segundo B. M. S. WAHRLICH (3): "As tentativas de aumen
tar a eficiência na Administração Pública Brasileira têm in
cidido quase que exclusivamente sôbre o aspecto organização, 
insistindo-se em remodelar estruturas, redistribuir competên
cias, fundir e subdividir órgãos e autarquizar serviços". "Mui
to pouco se tem feito, efetivamente, pela capacitação profissio
nal do servidor público, pelo desenvolvimento de atitudes, 
pela qualificação das chefias. Daí que os regimentos, regula
mentos, planos de classüicação de cargos e programas de sim
plificação de trabalho esbarram na indiferença, ou mesmo na 
resistência do servidor e não produzem benefícios proporcio
nais ao esfôrço e aos recursos aplicados". 

Diante de um quadro tão complexo de apreciações, afigu
rou-se tarefa importante a de melhor conhecermos impres
sões, opiniões e apreciações críticas dos bacharelandos da 
EBAP, após quatro anos de íntima convivência escolar, sôbre 
sua formação como Técnicos em Administração Pública e sô
bre suas expectativas quanto à carreira profissional do eba
piano graduado. 

Já encontramos os bacharelandos da EBAP em 1967 com 
a profissão reconhecida (Lei 4.769 de 9/IX/65) e regulamen
tada (Decreto n.o 61.934 de 22/IX/67). Procuramos identifi
car o consenso que porventura teriam alcançado em tôrno da 
imagem da profissão abraçada e, conseqüentemente, da ade
quação do curso realizado. 

Não é difícil verificar quantos empecilhos tem que vencer 
um estudo profissiográfico realista do administrador público 
no Brasil, em virtude das transformações que vem atingindo 
a profissão (só recentemente reconhecida e regulamentada), 
e pelo fato de se acharem em contínua evolução as funções 
do Estado, assim como o estudo das relações interpessoais no 
campo do trabalho produtivo. 
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A Lei n.O 4.769 de 9/IX/65 procurou, entre outras coisas, 
indicar mais claramente algumas atribuições do Técnico de 
Administração, formado por curso superior. Destaca que a 
administração não se limita à adoção de técnicas operacio
nais, pois que é, antes, um processo dinamizado por sêres hu
manos que, em última análise, repercute diretamente sôbre 
outros grupamentos humanos, principalmente a coletividade 
atendida. 

Depreende-se dessa conceituação que os agentes dêsse pro
cesso devem estar munidos de instrumentos adequados para 
atuarem com soberana ética, competente presteza técnica e 
habilidade social, sôbre comportamentos, atitudes, interêsses 
e expectativas de individuos e dos grupos envolvidos no pro
cesso administrativo, como agentes e como clientes. No caso 
da Administração Pública é todo um País que está envolvido, 
incluindo-se ainda os aspectos ligados à interação entre Na
ções. Não é difícil deduzir que ganham preeminência as Ciên
cias Sociais (Sociologia, Economia, Psicologia, Antropologia, 
História, Politica, Direito, Educação) como fundamentação 
básica sine qua non para todo o instrumental técnico que 
venha a ser utilizado, não só ao nível da execução (adminis
tração-meios) mas, e sobretudo, na altitude das opções deci
sórias (administração-fins) que encetam, dirigem e sustentam 
tÔdas as tarefas de execução administrativa; ou excluem, im
pedem, destroem outros caminhos de atuação. 

3.2. Escola Brasileira de Administração Pública, EBAP, a 
primeira 
Ainda em B. M. S. WARLICH (3) encontramos: 
"Coube à Fundação Getúlio Vargas o mérito do empreendi
mento brasileiro, sôbre o qual vinha promovendo estudos 
desde 1948. Consubstanciados num projeto preliminar, êsses 
estudos foram apreciados numa mesa-redonda de especialis
tas brasileiros e norte-americanos em Lake-Success, em 1949, 
sob o patrocínio das Nações Unidas. A partir dessa reunião 
ganhou vigor a idéia de se criar, na estrutura da FGV, um 
órgão destinado ao ensino de Administração Pública, em nível 
superior. Finalmente, com inestimável apoio das Nações Uni
das, desenvolveram-se, em 1951, em caráter experimental, 
três cursos chamados especiais". 

A partir de 1954 a EBAP começou a formar Técnicos em 
Administração Pública, em nível superior. O curso, a princí-
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pio de três anos, passou para quatro anos letivos em 1955. A 
partir de 1967, de acôrdo com o Parecer n.o 307 de 8/7/66, 
do Conselho Federal de Educação, o Curso de Administração 
passou a ter contadas como tempo útil de atividade escolar 
2.700 horas-aula, permitindo-se que o aluno realize o curso 
dentro de uma faixa de duração aproximada que vai de dois 
a quatro anos letivos. 

A partir dessa época, o diploma expedido passou a ser o 
de Bacharel em Administração Pública. 

QUADRO 1 

Técnicos em Administração Pública, diplomados pela EBAP no 
período 1954-1967 

A~O ~I F TOTAL % de F 

1954 9 :2 11 18, 18(;~ 
1955 ti ti 12 .'iO,OOS: 
195ti 12 :3 15 19,987, 
1957 22 8 :lO 26,64% 
1958 16 10 26 38,40~ 

1959 :36 18 ;i4 33,30~ 

1960 26 k :34 23,52'1~ 

1961 13 ') 16 18,7570 o) 

1962 10 fi l.j 33,30% 
l!J63 14 7 21 :33,3270 
1964 19 5 24 20,80S'ê 
1961> 20 7 .)-

_I 25,90Sê 
1966 44 17 61 27,8870 
1967 35 li> 50 30,000/0 

282 114 396 28,73% 

Apesar das variações anuais numéricas observadas no grupo 
de diplomados, mantém-se a predominância do grupo mas
culino entre os Técnicos de Administração Pública. Seria in
teressante verificar que porcentagem representam êles entre 
os graduados do ensino superior no Brasil. 

Interessante é verificar também a evolução das conclusões 
do curso, em função das matrículas na 1.a série do Curso Su
perior de Graduação. 
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QUADRO 2 

Quadro comparativo do número de matrículas na l.a série e do 
número de diplomados após quatro anos de Curso 

ANO Matriculados na Diplomados % de 
La série diplomados 

1960 a!J 21 (1963) 76,80% 
1961 34 24 (1964) 70,56CO 
1962 .56 27 (1965) 48,33% 
196:\ 68 61 (1966) 89,67% 
1964 81 50 (1967) 61,50% 

As discrepâncias observadas no quadro acima, entre o nú
mero de matrículas na l,a série e o número de diplomação 
na 4.a série, podem ser melhor apreciadas nos quadros que 
se seguem, quando acompanhamos o grupo que permaneceu 
na Escola durante o período 1964-1967. 

QUADRO 3 

Quadro comparativo de matrículas em séries sucessivas no período 
1964-1967 

~Iat l'ículas /.-
c 

,-
Ic 

ANO matriculado.- matriculados 
da ~érie da La série 

~I F Total anterior 

1964 58 2:3 SI l00C:O 
1965 .'>:3 20 la 8!J,79'1c 89,79CO 
1966 43 17 60 82,20'ic 73,80S( 
1967 40 16 .56 !J3,52~ 68,88<;:( 
Diplomados 35 1.5 .50 89,50c~ 61,:iO~é 

A comparação entre números absolutos de matriculados re
vela que as diplomações em 1967 correspondem a 61,50% dos 
matriculados em 1964, sendo muito próximas as porcentagens 
de diplomação no grupo de rapazes (60,20'7c) e no grupo de 
môças (65,10í{.), quando apreciados em separado. 

Se porém acompanharmos o progresso individual dos alu
nos aprovados no vestibular de 1964 e matriculados nesse 
ano na l,a série, o quadro de matrículas sofre sensíveis mo
dificações. 
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QUADRO 4 

Quadro comparativo de matrículas em séries sucessivas do grupo de 
vestibulandos aprovados em 1964 

Matrículas de 7c % 
ANO vestibulandos ::\latriculados Yestibulandos 

aprovados da série matriculados 
~I F Total anterior L" série 

1964 58 22 80 1 00 'f< 

1965 44 19 63 i8,75C( 78,75% 

1966 41 19 60 95,40<;;' 75,00% 

1967 35 16 51 85,27% 63,75% 

Diplomado' 32 15 47 92,12c; 58,759ó 

Concluímos daí que pouco mais da metade dos vestibulan
dos de 1964 chegou à diplomação em 1967, sendo que a por-

... 

l1li 

, 

centagem de diplomações entre as môças (67,10%) é sensi- A 

velmente superior à porcentagem de diplomações entre os ra
pazes (55,04%). 

O quadro 4 nos revela ainda que, ao fim do ano letivo de 
1964, os 80 vestibulandos matriculados estavam reduzidos a 
63, ou seja, restavam 78,75% do grupo inicial. 

A maior taxa de evasão corresponde, pois, à l.a série do 
_ Curso Superior de Graduação (21,25%). Dos 17 vestibulandos 
.não matriculados na 2.a série, um aluno faleceu no 1.0 se
mestre do curso e os outros 16 trancaram matrícula, deixando 
apenas computadas, nos assentamentos escolares, algumas 
poucas presenças esparsas. 

Não houve reprovações na primeira série. A Escola não con
seguiu fixar cêrca de 20 % dos alunos matriculados, sendo que 
~entre êles alguns muito bem classificados nas provas vesti
'bu~~_ (2) Outro aspecto que vale ressaltar é o seguinte: 

A mà1tt~Úlltg;,eral da Escola vem crescendo, sobretudo, com 
a progressiva affil1lia~ão de vagas na l.a série do Curso Supe
rior de Graduação, ~ula essa que, como vimos, sofre 
uma perda considerável já'atmmte o primeiro ano letivo. O 
quadro abaixo ilustra o fato acim~-,j:eferid_o. 
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QUADRO 5 

Dados informativos sôbre vestibulares na EBAP e matrículas na 1.8 

e 2.11 séries no período 1964-1968 

~' Nú- Relação X' c-- L" 2.-• u- • u- , ( 
AXO mero mero cand/vag mero apro- série série 

vagas cands. aprovo vados 

1964 70 196 2,8:1 80 40,80 81 73 (1965) 
1965 105 239 2,3:1 91 38,22 91 81 (1966) 
1966 105 159 1,5:1 92 57,96 92 85 (1967, 
1967 140 270 1,9:1 171 63,21 168 137 (1968) 

Vemos assim que, à ampliação progressiva de vagas na 
primeira série, não tem correspondido um crescimento pro
porcional de candidatos, com sérias repercussões no processo 
de seleção (de 40,80% selecionados em 1964 chegamos em 
1967 a admitir 63,21 % dos candidatos). 

A Escola está realmente diante de um impasse. Por um lado, 
levando em conta as taxas de evasão escolar observadas, pre
cisa admitir mais gente. Por outro lado, como o número de 
candidatos não tem acompanhado a ampliação de vagas, ad
mitir mais gente tem significado, até certo ponto, baixar os 
critérios de aprovação. E além disso a Escola acaba perdendo, 
não raro, vários, dos melhores classificados, já na l.a série 
do Curso Superior de Graduação. 

O crescimento progressivo da matrícula escolar na EBAP 
não vem tampouco sendo acompanhado por um aumento pro
porcional do número de professõres da EBAP. 

QUADRO 6 

Quadro comparativo entre número de professôres e alunos matricula
na EBAP no período 1964-1967 

1964 
1965 
1966 
1967 

ANO Professôres 

87 
85 
88 
91 

Matrícula 
Geral 

44!-l 
590 
646 
675 

Rell\ção 
prof./alunos 

1:5,16 
1:6,94 
1:7,23 
1:7,41 
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Essa relação professor-alunos, que revela tendência cres
cente, isto é, maior sobrecarga para o professor de modo ge
ral, precisaria ser, por certo, mais cuidadosamente analisada, 
uma vez que no número de professôres estão incluídos docen
tes com cargas horárias diversas, professôres de matérias 
obrigatórias, de matérias eletivas, etc. 

Contudo, se apreciarmos os dados fornecidos no quadro 6 
e os compararmos com as taxas de evasão escolar (quadros 
4 e 5) verificaremos a existência de mais um sério problema 
de organização escolar, com possíveis repercussões no ensino, 
principalmente no primeiro semestre letivo do Curso Superior 
de Graduação. Pensando em têrmos de provável evasão escolar 
as turmas organizadas com os vestibulandos aprovados e ma
triculados são sempre as mais numerosas da Escola (cada 
turma tem mais de 40 alunos). Decorrem daí, de saída, acres
cidos encargos para os professôres da 1.a série do Curso que, 
além do mais e quase por definição, já estavam sobrecarrega
dos com as difíceis tarefas de adaptação dos recém-admitidos 
estudantes. Quaisquer que sejam os critérios de seleção ado
tados, os estudantes recém-chegados constituem, via de regra, 
grupo heterogêneo que precisa ajustar-se a um nôvo tipo de 
escola, em outro grau ou nível de estudos, enfrentando novas 
e diferentes exigências em têrmos de responsabilidades esco
lares e da carreira abraçada, o que inclui perspectivas nem 
sempre bem definidas. 

Resumindo: vê-se a Escola a braços com pressões difíceis 
de serem conciliadas, tais como: matrícula crescente, critérios 
de seleção menos exigentes, apreciável taxa de evasão escolar, 
maior carga de trabalho para os professôres, turmas mais 
numerosas e mais heterogêneas - e tudo isso se refletindo no 
rendimento escolar e na influência formadora da Escola, per
turbando a efetivação de planos de renovação e aperfeiçoa
mento empreendidos pela Escola. 

3.3. A EBAP e o Sistema Sócio-Educacional • 
Dentro dos objetivos da presente análise, importa destacar, • 
ainda que de passagem, as conexões do sistema escolar brasi-
leiro com dois outros sistemas compreendidos no sistema so-
cial global - o de ocupações profissionais e o da estratifica-
ção sócio-econômica. No primeiro caso tem-se, por exemplo, 
a ampliação e a diferenciação do sistema escolar, como con
seqüência de pressões provindas da extensão, da diversifica-
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ção e do avanço tecnológico da estrutura profissional. A cria
ção da EBAP é bem um exemplo dêsse estado de coisas. (4) 
No segundo, realça-se a escolaridade como mecanismo geral 
de classificação das pessoas e grupos na hierarquia sócio-cul
tural, sobretudo para aquêles que chegam ao curso superior. 

Apesar de bastante inter-relacionadas, a integração recípro
ca dêsses dois subsistemas, que prendem a escola ao contexto 
socio-cultural, não é absoluta. Não obstante a estreita relação 
entre sistema escolar e estrutura geral do mercado de traba
lho, ambos se ajustam também a imposições sócio-culturais 
de outro tipo, não ligadas diretamente à profissionalização 
institucionalizada da carreira de Administrador Público, nem 
sómente ao desejado aprimoramento técnico das atividades 
ligadas ao bem estar social. Já vimos, por exemplo, que a filia
ção de uma parte da população jovem à categoria regular de 
discente da EBAP e permanência nessa categoria, correia cio
na-se positivamente com os níveis da renda auferida pela 
família do estudante. ( 1 e 2) 

Essa capacidade de liberar, para estudar, os membros da 
família representa pesada dificuldade para as sociedades em 
desenvolvimento, com repercussões gerais em todo o sistema 
educacional. Níveis de renda muito desiguais em várias ca
madas sociais e reduzido desenvolvimento da estrutura do 
mercado de trabalho respondem, em grande parte, pelo cará
ter profunda e artificialmente seletivo do sistema brasileiro, 
fàcilmente apreciado através dos índices diferenciais de ma
trícula nos vários graus de ensino. 

A EBAP faz parte dêsse panorama, enquadra-se dentro des
sa moldura. 

3.4. Os Bacharelandos de 1967 

A quarta e última série do Curso Superior de Graduação com
punha-se, em 1967, de duas turmas, A e B, com 28 alunos 
cada uma. Dêsses 56 alunos, 51 eram os mesmos vestibulan
dos que em 1964 lograram aprovação para a EBAP. A partir 
dessa época vinha êsse grupo sofrendo um processo de acom
panhamento precário embora, durante o qual várias obser
vações foram sistemàticamente recolhidas por intermédio de 
vários instrumentos já indicados. (1 e 2) Quarenta e cinco 
bacharelandos preencheram devidamente o Q/67, incluindo-se 
aí 43 dos vestibulandos de 1964. Tôdas as respostas fornecidas 
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foram cuidadosamente codificadas e tabuladas. Trabalhamos 
com boa amostra do grupo de bacharelandos uma vez que o 
grupo de respondentes (45) representa 80,10% do universo 
estudado. 
A. Resumidamente, pode ser assim caracterizado o grupo de 
bacharelandos, de acôrdo com os dados pessoais e famüiares 
fornecidos, confirmando muitos dos dados anteriormente re
colhidos. 

É grande a predominância de pessoas do sexo masculino 
entre os bacharelandos (32 rapazes ou 71,04% e 13 môças ou 
28,86%) . 

Duas faixas etárias contíguas abrangem a grande maioria 
dos bacharelandos: 21 a 24 anos - 20 estudantes ou 44,40% 

25 a 28 anos - 16 estudantes ou 35,52% 
Na faixa etária dos mais jovens (21 a 24) predominam as 

môças (11 - n = 13); enquanto que na faixa dos menos jo
vens (25 ou mais) predominam os rapazes (23 - n = 32). 

A grande maioria de bacharelandos continuava solteira na 
4.a série do Curso Superior de Graduação (35 ou 77,70%). 

Todos os bacharelandos são brasileiros e provêm de várias 
regiões geográficas do Brasil. O maior contingente é consti
tuído pelos estudantes cariocas (28 ou 62,16%), isto é, natu
rais da cidade sede da EBAP. 

Tôdas as môças e quase todos os rapazes nasceram e foram 
criados em cidades (42 ou 93,24 % ) . 

A família dos bacharelandos é, em gral, constituída por pe
queno número de membros e os estudantes, em sua maioria, 
moram com os pais (32 ou 71,04%), nas imediações da escola 
(29 ou 64,38 % ) , isto é, Rio-Zona Sul. 

Os pais dos bacharelandos são em sua grande maioria bra
sileiros (pais brasileiros, 41 ou 91,02% e mães brasileiras, 39 
ou 86,58%), apresentando variado nível de escolaridade. Pre
dominam os grupos de genitores com curso superior (pais, 
18 ou 39,96 % e mães, 6 ou 13,22 %) e com curso médio (pais, 
15 ou 33,30 % e mães, 27 ou 59,94 % ). Os irmãos dos bachare
landos, na maioria das vêzes, apresentam nível de escolarida
de compatível com as expectativas ligadas à idade cronológica. 
Muitos são os bacharelandos cujos irmãos freqüentam outras 
faculdades, ou já se graduaram em outros cursos superiores. 

A atividade profissional dos pais dos bacharelandos é varia
da, mas predominam os servidores civis do grupo técnico-ad-
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ministrativo, de nível educacional médio (24 ou 53,28%), 
seguindo-se o grupo de profissionais liberais e dirigentes (18 
ou 39,96%). 

Predominam, no grupo estudado, os bacharelandos que 
exercem ocupação remunerada (36 ou 79,92%). Em sua maio
ria, os estudantes que trabalham declaram precisar prover 
seu sustento pessoal (22 ou 48,24%), alegando necessidade 
econômica da família. Um grande grupo declara também que 
dispõe apenas dos recursos fornecidos pela atividade profis
sional (32 ou 71,04%) para seus gastos pessoais. 

.. Os bacharelandos trabalham, em geral, em regime de tem-
po parcial, para emprêsas estatais ou particulares em variadas 
funções administrativas. 

Para cêrca da metade do grupo (27 ou 59,94%) o inicio da 
atividade remunerada coincidiu com o ingresso na escola su
perior. Para um grupo menor (12 ou 26,64%) o inicio da ati
vidade remunerada precedeu, de muito, o ingresso na EBAP. 
tste último grupo é quase totalmente formado por servidores 
públicos ( 10 ou 22,20 %), que buscaram o curso para se habi
litarem a acessos em suas carreiras administrativas, já inicia
das bem antes de sua chegada à EBAP. 

Mais de metade dos bacharelandos recebia em setembro de 
1967 entre dois e três salários mínimos 1 (25 ou 55,50%). A 
amplitude do valor salarial era bem grande, indo de menos 
de um salário minimo até cêrca de 15 salários mínimos por 
mês. 

Em têrmos de média, a remuneração das môças era mais 
baixa do que a dos rapazes. 

As famílias dos bacharelandos possuem, em sua maioria, 
vários tipos de propriedades, sendo mais numerosos os posui
dores de apartamentos e/ou casas (79,92 %), sítios, terrenos 
e automóveis de passeio (51,06%). 

A maioria dos bacharelandos, antes de chegar à EBAP, cur
sara escolas particulares em nível de grau médio (36 ou 

, 79,92%) e muitos haviam freqüentado cursos de preparação 
para o vestibular (22 ou 48,48%). 

Trinta e dois dos quarenta e cinco bacharelandos entre
vistados (71,04%) pagaram em 1967 anuidade à EBAP no 
valor de NCrS84,00, por aluno. Vinte e três bacharelandos 

I A época o valor do salário mínimo. na Ouanabara, era de NCrt 105.00. 
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(em 32 rapazes) pagaram anuidade em 1967, sendo que 3 
eram sustentados pela família e 20 trabalhavam provendo 
grande parte do seu sustento pessoal, percebendo ordenados 
mensais entre NCr$ 120,00 e NCr$ 1.500,00. Dos 9 rapazes (em 
32) que não pagaram anuidade, 5 trabalhavam percebendo 
ordenados mensais que iam de NCr$ 130,00 a NCr$ 212,00, 
dois eram sustentados pela família e dois eram bolsistas da 
FGV. Nove bacharelandas (em 13 môças) pagaram anuidade 
à EBAP. Oito trabalhavam para prover parcial ou totalmen
te seu sustento pessoal, variando o ordenado mensal entre 
NCr$ 120,00 e NCr$ 330,00. Quatro môças não pagaram anui
dade, sendo que uma era sustentada pela família e três tra-
balhavam recebendo ordenados entre NCrS 185,00 e ...... . 
NCr$ 285,00. 

Na 4.a -série do Curso Superior de Graduação, em 1967, ha
via apenas dois bolsistas da FGV (4,44%). 

Damos a seguir alguns quadros de distribuição de freqüên
cias das características analisadas acima. 

QUADRO 7 
Bacharelandos de 1967 distribuídos por idade e por sexo 

IDADES SEXO TOTAL Pf ,0 
~I F 

21 a 24 9 11 20 44,40 
25 a 28 15 1 16 35,52 
29 a 32 7 () 7 15,54 
33 a 36 1 () 1 2,22 
37 ou mais O 1 1 2 ')o) ,--
Total 32 13 45 09,90 
70 71,04 28,86 99,90 

QUADRO 8 
Bacharelandos de 1967 que exerciam ocupação remunerada 

ATIVIDADE SEXO TOTAL ("' 
( 

REMUNERADA ~I F 

Sim 26 11 37 82.14 
Não 4 2 6 13;32 
S/indicação 2 () "2 4,44 
Total 32 13 4.5 99,90 
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QUADRO 9 

Nível de escolaridade dos genitores dos Bacharelandos 

PAIS CURSO 1\IÃES 
" ,( f cc-

( 

15 (33,30) Superior Completo t) 01,10) 
3 ( 6,66) Superior Incompleto 1 ( 2,22) 
5 (11,10) Médio, 2.° ciclo 18 (39,96) 

10 (22,20) Médio, 1.0 ciclo f) (19,98) 
8 (17,76) Primário Completo 10 (22,20) 
'2 ( 4,44) Primário Incompleto '2 ( 4,44) 
2 ( 4,44) Sem Indicaç,ão 

45 (99,90) 45 (99,90) 

QUADRO 10 

Considerando-se os mesmos resultados sob outro prisma 

PAIS MÃES 

~ão completaram o curso primário 

Não atingiram o curso médio 

Não atingiram o curso superior 

~ão completaram o curso superior 

Sem indicação 

4,44% 

22,20% 

55,50% 

62,16% 

4,44% 

4,44% 

26,64% 

86,58% 

88,80~é 

Isto significa que, ao ingressarem na EBAP, em 1964, 
55,50% dos atuais bacharelandos já atingira nível de escola
ridade superior à de seus pais e 86,58 % superior à de suas 
mães, refletindo-se aí, parcialmente embora, a diferença en
tre as gerações. Crescem ainda as porcentagens quando com
paramos o nível de escolaridade atingido pelos Bacharéis e 
não por seus pais - 62,16% do grupo de Bacharéis atingiu 
nível de escolaridade superior à de seus pais e 88,80 % supe
rior à de suas mães. 

Ao apreciarmos os níveis de ocupação dos pais dos bachare
landos de 1967, empregamos a escala de HUTCHINSON (5), li
geiramente modificada. 
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QUADRO 11 

Ocupação dos genitores dos Bacharelandos 

Grupos sócio-ocupacionais 
dos familiares 

I Sem emprêgo fixo 
II Semi-habilidades manuais 

UI Habilidades manuais 
IV Inspeção, supervisão e outras ocupaçõe~ 

não manuais de padrão mais alto 
V Dirigentes executivos 

VI Profissionais liberais. 

% No % Até o 
nível indicado nível indicado 

2,22 
4,44 
2,22 

51,06 
8,88 

al,08 

2,22 
6,66 
8,88 

59,94 
68,82 
99,90 

Confirma-se aqui que os pais dos bacharelandos de 1967 
têm nível ocupacional muito acima da média da população 
adulta em geral. Os dados referentes ao nível de ocupação 
profissional das mães dos estudantes pouco puderam revelar 
porque 80 % dos bacharelandos declararam que suas mães se 
dedicavam a atividades relacionadas com prendas domésticas. 

Comparando os bacharelandos de 1967, com os vestibulan
dos de 1964, verificamos que, apesar de reduzido quase à me
tade, o grupo continuava, aproximadamente, com a mesma 
caracterização, exceto no que diz respeito à proporção de es
tudantes em exercício de ocupação profissional remunerada, 
que de cêrca de 50,00% em 1964 passou a 82,14% em 1967. 
Em grande parte isso se deve ao esfôrço da Escola que procura 
colocar seus estudantes de 3.a e 4.a série em diferentes tipos 
de organização, onde passam a realizar estágios de treinamen
to, em geral remunerados, desempenhando ocupações admi
nistrativas várias. 

Dos 80 vestibulandos aprovados em 1964 e matriculados na 
1.a série do Curso Superior de Graduação, nesse mesmo ano, 

• 

• 
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apenas 47 (58,75%) diplomaram-se em 1967. ... 
Sôbre os outros 33, vale destacar as seguintes informações 

recolhidas: .-
- Um faleceu quando cursava a 1.a série; 
- 16 trancaram a matrícula poucos meses depois de iniciada a # 

1.a série e não mais retornaram à Escola; 
- Três trancaram matrícula na 2.a série e não mais retornaram 

à Escola; 
- Um trancou matrícula na 3.a série e não mais retornou à Escola; 
- Cinco, após interrupções durante o Curso, estavam atrasados em 

um ano e cursavam, em 1967, a 3.a série; 
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- Três estavam atrasados em dois anos e cursavam, em 1967, a 
2.a série; 

- E quatro bacharelandos, em 1967, não puderam diplomar-se 
nesse ano porque ficaram como dependentes, cada um em uma 
matéria da 4.a série. 

Procuramos entrar em contacto com os desistentes (20 es
tudantes que trancaram matrícula e não retornaram à Esco
la). Foi difícil localizá-los e poucos atenderam ao nosso pe
dido de informações. Reunindo os dados diretamente coligidos 
e outros recolhidos através de colegas de Curso, conseguimos 
algumas informações sôbre motivos que levaram à desistência . 

Por ordem decrescente d~ freqüência, foram os seguintes os 
motivos alegados para abandono do Curso: 

a) preferência por outr~ Escola Superior para a qual ti
nham, igualmente, logrado aprovação; , 

b) incompatibilidade de horário entre o Curso oferecido 
pela EBAP . ~ a atividade ocupacional remunerada a que se 
deqicayam. (Vários aproveitaram o ensejo para pedir à EBAP 

-que criasse um Curso Superior de Graduação à noite); 
c) incompatibilidade de horário entre os cursos de duas 

escolas superiores e o exercício de atividade ocupacional re-
· munerada. Tendo que desistir de uma escola superior, a EBAP 
foi preterida; 

d) problemas de ordem pessoal, nem sempre indicados. 
Entre os que se atrasaram por terem interrompido o curso, 

trancando matrícula 'e voltando depbispara a EBAP, 3 estu
_ dantes indicaram que estiveram em gôzo de bôlsas de estudos 
no Exterior. ' 

Os outros atrasos no curso (5), foram devidos à reprovação 
e problemas d~ saúde. 

· Podemos concluir que: 
A evasão escolar observada entre ebapianos ocorre mais in

'tensamente nos primeiros meses do curso; o grupo de matri-
culados (81) ,~'em 1964, estava pouco depois reduzido a cêrca 

· de 79 % (63). A desinformação sôbre o Curso da EBAP e a 
· profissão de Técnico em Administração Pública e, conseqüen
: te desvalorização do CUrso da EBAP e a prestação de múlti-
plos exames vestibulares sem outro objetivo aparente que o 
de conseguir ingresso numa escola superior, parecem ser os 
principais responsáveis por essa evasão escolar, ao 1ado da 
incompatibilidade de horários entre o curso e a atividade 
ocupacional remunerada, em um número menor de casos, 



Vencida a primeira série do curso, e com ela os obstáculos 
acima citados, não parece ser difícil alcançar o título de Ba
charel em Administração Pública, pois que dos 63 calouros 
que terminaram o 1.0 ano em 1964 e se matricularam em 1965 
na 2.a série do Curso Superior de Graduação, 51 (80,58%) 
eram bacharelandos em 1967 e 47 diplomaram-se nesse mesmo 
ano. 

Verificamos ainda que no grupo de formandos estudados 
(45), apenas 5 bacharelandos (11,10%), e sendo 4 do sexo 
feminino, chegaram ao fim do curso com 21 anos, isto é, sem 
acusar retardamento escolar dentro do critério associado de 
expectativas cronológicas e de escolaridade fixadas em lei. 
Lembre-se ainda que, guiando-nos por resultados encontrados 
nesta investigação, e em outras anteriores, não podemos, de 
modo geral, vincular êsse retardamento escolar, tão-somente, 
a condições econômicas menos favoráveis, como sói ocorrer em 
precipitadas crônicas jornalísticas. 

Na segunda parte do questionário (Q/67) procuramos, mais 
uma vez, investigar o passado escolar dos bacharelandos de 
1967, antes de sua chegada à EBAP. 

A grande maioria fêz ginásio (42 ou 93,24%) e cientiflco 
(28 ou 62,16%) antes de ingressar na EBAP, freqüentando o 
mais das vêzes escolas particulares de grau médio, não se be
neficiando de bôlsas de estudo. 

Mais da metade do grupo (26 ou 57,72%) informou que fi
zera o curso médio sem sofrer reprovações. Dentre os que 
acusaram reprovações (19 ou 42,18%), 8 estudantes foram 
reprovados uma só vez e a experiência serviu de lição. 

A matéria que reprovou maior número de alunos (12 em 
19) foi matemática. 

O primeiro e o segundo ciclo do ensino médio sucederam-se 
sem intervalo (41 ou 91,02%), o mesmo não ocorrendo entre 
o término do curso secundário e o ingresso para a EBAP. 
Cêrca da metade do grupo estudado (23 ou 51,06%) inter
rompeu os estudos durante algum tempo, nessa ocasião, reve
lando ainda uma vez a desarticulação entre os cursos médio 
e o superior e a desorientação de muitos estudantes dentro 
do nosso sistema educacional. Os intervalos observados varia
ram de um a onze anos entre as escolas de grau médio e de 
grau superior. 

Pouquíssimos (2 ou 4,44%) são os bacharelandos que de
clararam possuir alguma experiência universitária, antes de 
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sua chegada à EBAP. E dentre os entrevistados, em 1967, to~ 
dos os estudantes que em 1964 e 1965 freqüentavam simultâ
neamente duas faculdades (cêrca de 107c do grupo dos 81 
primeiranistas), declararam que haviam "abandonado" ou 
"suspendido temporàriamente" o "outro" curso. Para êste gru
po a EBAP era vista como escola "muito superior" à outra. 

A maioria dos bacharelandos (36 ou 79,92%) declarou que 
frequentara, à época, cursos especiais de preparação para o 
vestibular. Igualmente uma grande maioria (39 ou 86,58%) 
salientou que lograra aprovação no primeiro concurso de ha
bilitação prestado para a EBAP, diplomando-se como Técnico 
em Administração em 1967, sem perda de tempo, de acôrdo 
com o regime escolar vigente (41 ou 91,02%). 

Mais da metade do grupo (28 ou 62,16%) estudado escla
rece ainda que prestou simultâneamente dois ou mais vestibu
lares, conduzindo êsses às mais variadas carreiras. (2) 

Indagados sôbre seus hábitos de estudo na EBAP, os bacha
relandos, em sua maioria, revelaram preferência por "estudar 
sozinho" (34 ou 75,487c), "em casa" (33 ou 73,26%), utili
zando principalmente como material de estudo anotações co
lhidas em classe, ou apostilas fornecidas pelo professor (32 
ou 71,04%). 

Prevaleciam assim os hábitos de estudo já revelados pelOS 
calouros e a influência modificadora da Escola está longe de 
ser a desejada, nesse importante capítulo do como estudar. 

Só 11 bacharelandos (24,427c) declararam preferência por 
estudar em livros e/ou artigos "desde que escritos em portu
guês". Uma grande maioria se pronunciou a favor de traba
lhos individuais de aplicação (34 ou 75,487c), "porque os tra
balhos de grupo são de grupo para inglês ver" e a favor das 
"provas objetivas" como os melhores instrumentos de ava
liação da aprendizagem. 

Pedimos aos estudantes que nos indicassem alguns autores, 
livros, cadernos, publicações mais consultados, 38 ou 84,36% 
deixaram sem resposta a pergunta. 

As poucas respostas apresentadas (7) vão aqui anotadas: 
Cadernos de Administração Pública 
Livros editados pela FGV 
Folhetos 
o Dirigente Industrial 
Revista de Administração de Emprêsas 

3 
1 
1 
1 
1 
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Capítulo 4 

RENDIMENTO ESCOLAR DO GRUPO ESTUDADO 
(BACHARELANDOS DE 1967) 

4.1. Aproveitamento Durante o Curso Superior de Graduação 

A julgar pelos dados apresentados no capítulo anterior, e que 
confirmam amplamente os levantamentos feitos em datas an
teriores (cadernos 56 e 63 já citados), o ebapiano provém, em 
geral, de família de nível médio, onde o chefe da família 
goza em geral de um nível sócio-ocupacional mais elevado 
de que a população adulta brasileira. O bacharelando já 
trabalha há alguns anos em atividades administrativas, 
embora ao chegar à EBAP conhecesse mal a escola (que nem 
sempre foi sua primeira escolha como escola superior de for
mação técnico-profissional) e a carreira abraçada (não raro 
casualmente) . 

Entretanto, até a presente fase, a análise poucas informa
ções recolheu sôbre o comportamento de estudo do aluno na 
Escola. 

Baseados em conceitos tais como os de motivação para o 
estudo, interêsse pela carreira escolhida ou identificação com 
a mesma e, conseqüentemente, com a escola que para ela 
prepara, poder-se-ia formular a hipótese de que o bacharelan
do, selecionado como vestibulando e após 4 anos de convivên
cia escolar sistematizada, seria antes um bom do que um mau 
aluno. 

Aprendendo o gôsto pela profissão através dos contatos com 
professôres, colegas mais adiantados, diretores, conferencistas, 
programas específicos, etc., o bacharelando deveria apreciar 
as matérias estudadas no Curso Superior de Graduação, gos
taria da atmosfera escolar, sentir-se-ia incentivado para es-
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tudar mais e melhor e isso se refletiria em suas notas ou graus 
escolares. 

Tal raciocínio parte do pressuposto de que a vida escolar 
do ebapiano gira, de fato, em tôrno da preparação para o bom 
desempenho das atividades ocupacionais de Técnico em Ad
ministração Pública. Supondo-se, por outro lado, que as dis
tinções acadêmicas sejam conferidas em função da dedicação 
dos alunos às tarefas escolares mais de perto ligadas aos obje
tivos oficialmente proclamados pela Escola, crescem as pro· 
babilidades de encontrarmos os ebapianos, mais ajustados à 
escolha profissional, como bons alunos. 

Tendo em vista que o atual currículo do Curso Superior de 
Graduação da EBAP atribui apreciável ênfase à cultura geral 
(SObretudo no campo das ciências sociais) e aos resultados 
acadêmicos, é provável, também, que o ebapiano deveras in
clinado para o exercício das atividades profissionais adminis
trativas, por sua origem familiar, esteja mais bem equipado 
para êsse tipo de rendimento escolar. Já foi repetidamente 
verificado que as notas obtidas na escola estão freqüentemen
te relacionadas com a habilidade verbal. Esta, como é sabido, 
rorrelaciona-se positivamente com a posição ocupada pelo 
estudante na escala social, além de fornecer, como dado iso
lado, um bom índice da aptidão acadêmica geral do estudante. 

Poder-se-ia, pois, esperar que, sobretudo nas matérias de 
cultura geral, ou em matérias técnicas de cunho mais teórico, 
o ebapiano (selecionado através de prova de aptidão acadê
mica, desde 1964, além das provas de conhecimento) fôsse bom 
aluno, ou pelo menos regular, enquanto que encontraria maio
res dificuldades na formação de sua cultura técnica, neces
sàriamente mais voltada para a busca de soluções práticas. 
E no dizer de um velho ditado: "A teoria, na prática, é dife
rente ... " 

Os dados apresentados neste capítulo encaminham algumas 
respostas para as indagações feitas. 

Transcrever notas e outras informações sôbre os 81 primei
ranistas matriculados em 1964 e acompanhá-los até o bacha
relado em 1967, calcular médias e outros resultados informa
tivos exigiu apreciável esfôrço e consumiu muito tempo. 

Procuramos apreciar o rendimento escolar através de médias 
globais por disciplina 2. 

2 Tôdas as disciplinas constantes do currículo do eSG da EBAP têm duração 
semestral. 
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Em cada semestre, cada estudante cursa normalmente seis 
matérias. 

De acôrdo com o regimento interno da EBAP a escala de 
notas adotada vai de zero a 10, mas para evitar cálculos 
fracionários, preferimos usar a escala de notas que vai de 
zero a 100. Ainda de acôrdo com o regimento interno, a média 
do rendimento escolar de cada estudante, por matéria, reúne 
várias notas recebidas em trabalhos de aplicação e em uma 
prova final. O estudante que não alcança média seis em cada 
matéria não é promovido naquela disciplina. 

De início perguntamos aos nossos bacharelandos (Q/67) 
como se auto-avaliavam em têrmos de rendimento escolar, no 
curso da EBAP. Apresentamos aos respondentes uma escala 
de 5 posições (aluno excelente, bom, regular, sofrível e fraco) 
para ajudá-lo em sua auto-avaliação e obtivemos as seguintes 
respostas: 

Somente 2 alunos (4,44%) deixaram sem resposta nossa 
pergunta. 
25 bacharelandos (55,50%) auto-avaliaram-se como alunos 
bons e 11 (24,42%), como alunos excelentes, reunindo-se nas 
classes excelente e bom a grande maioria dos bacharelandos 
(36 ou 79,92 %) . 

4.2. Disciplinas Cursadas e Notas Obtidas pelos 41 Bachare-
landos de 1967 

Foram recolhidas na secretaria da EBAP tôdas as notas obti
das pelos alunos que formam o grupo estudado, no período 
compreendido entre março de 1964 e março de 1968. 

Visando retirar das notas atribuídas aos estudantes, por 
quase uma centena de professõres, distribuídos por várias ma
térias e épocas do curso, informações que melhor pudessem 
caracterizar o grupo estudado, calculamos para cada estu
dante, em cada semestre, sempre que possível, duas médias: 
uma relativa às matérias de cultura geral (CG) e outra alcan
çada nas matérias de cultura técnica (CT). 

Após exame perfunctório dos programas das disciplinas, 
classificamos como matérias de cultura geral (CG) as desti
nadas a dar ao estudante um lastreamento cultural básico, 
não sendo matérias específicas dêste curso profissional. Fo
ram classificadas como matérias de cultura técnica (CT) as 
disciplinas especIficamente ligadas à aprendizagem e aplica-
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ção de técnicas administrativas, ou a elas diretamente rela
cionadas. 

No período escolar 64-67 houve mudanças curriculares que 
afetaram os ebapianos. Para melhor apreciação do curso feito 
e do rendimento escolar alcançado pelos estudantes, damos 
a seguir, por semestre, e por ano letivo, as disciplinas (obriga
tórias e eletivas) que foram realmente oferecidas aos alunos 
que compõem o grupo estudado, numa verdadeira simbiose de 
planos curriculares, antigos e novos. 

1.a série, 1.0 semestre - 1964 (tôdas matérias obrigatórias) . 
CG 1 - Complementos de Matemática 
CG 2 - Fundamentos de Psicologia 
CG 3 - Geografia Econômica 
CG 4 - História Contemporânea 
CG 5 - Português e Redação Oficial 
CT 6 - Introdução à Administração 

1.a série, 2.0 semestre - 1964 (tôdas matérias obrigatórias) 
CG 1 - Estatística Aplicada às Ciências Sociais 
CG 2 - Noções Fundamentais de Direito 
CG 3 - Português e Redação Oficial II 
00 4 - Psicologia Social 
CT 5 - Contabilidade I 
CT 6 - Introdução à Administração II 

2.a série, 1.0 semestre, 1965 
Matérias obrigatórias: 
CG 1 - Ciência Política I 
CG 2 - Economia I 
CG 3 - Sociologia I 
CT 4 - Contabilidade II 
CT 5 - Métodos de Pesquisa (em Adm.) 

Matéria eletiva - uma dentre as seguintes: 
CG 6 - História Econômica do Brasil 
CG 6 - História Social e Política do Brasil 
CT 6 - Compras e Suprimentos 

2.a série, 2.0 semestre - 1965 
Ma térias obrigatórias: 
CG 1 - Ciência Política II 
CG 2 - Direito Constitucional 
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CG 3 - Economia II 
CG 4 - Sociologia II 
CT 5 - Organização e Métodos 

Matéria eletiva - uma, dentre as seguintes: 
CG 6 - Antropologia Cultural 
CG 6 - História Econômica do Brasil 
CG 6 - História Social e Política do Brasil 

3.a série, 1.0 semestre - 1966 

Matérias obrigatórias: 
CG 1 - Economia III 
CG 2 - Finanças Públicas (Introdução) 
CT 3 - Administração de Pessoal I 
CT 4 - Direito Administrativo 
CT 5 - Govêrno e Administração do Brasil 

Matéria eletiva - uma, dentre as seguintes: 
CT 6 - Prática de Organização e Métodos 
CT 6 - Problemas da Vida Urbana 

3.a série, 2.0 semestre - 1966 

Matérias obrigatórias: 
CG 1 - Introdução ao Desenvolvimento Brasileiro 
CT 2 - Administração de Autarquias e Emprêsas Públicas 
CT 3 - Administração de Pessoal II 
CT 4 - Finanças Públicas II (na Administração Brasileira) 
CT 5 - Problemas de Chefia 

Matéria eletiva - uma, dentre as seguintes: 
CG 6 - Filosofia Política 
CT 6 - Comunicações Administrativas 
CT 6 - Pesquisa Operacional 

4.a série, 1.0 semestre - 1967 

Matérias obrigatórias: 
CT 1 - Administração Financeira e Contabilidade Pública 
CT 2 - Administração de· Material 
CT 3 - Legislação Tributária 
CT 4 - Orçamento (na Adm. Pública) 
CT 5 - Planejamento Econômico (na Adm. Pública) 
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Matéria eletiva - uma, dentre as seguintes: 
CT 6 - Administração Municipal 
CT 6 - Introdução ao Processamento de Dados 
CT 6 - Mercadologia 

4.a série, 2.0 semestre - 1967 

Matérias obrigatórias: 
CT 1 - Direito do Trabalho 
CT 2 - Planejamento Governamental 
CT 3 - Processo Decisório 
CT 4 - Teoria Geral da Administração 

Matérias eletivas - duas dentre as seguintes: 
CT 5 ou 6 - Administração Municipal 
CT 5 ou 6 - Administração da Previdência Social 
CT 5 ou 6 - Administração da Produção 
CT 5 ou 6 - Mercadologia 
CT 5 ou 6 - Pesquisa Operacional 

QUADRO 12 

Quadro-resumo do número e tipo de matérias oferecidas em cada 
série (período 1964-1967) 

:\Iatérias ~Iatérias Número de 
Cultura Cultura matérias 
Geral Técnica cursadas 

L" gÉRIE 

Oblig .. tória,; U " 12 ., 
Eletivas O () O i 12 1 

2." SÉRIE 

Obrigatórias i 3 10 
Eletivas 3 1 2/4 Tl2T 

3." SÉRIE 

Obrigatória,; 3 7 10 
l12T Eletivas 1 ;) 2/6 

4." SÉRIE 

Obriga túrias O H 9 
Eletivas () 6 '0/6 1 121 

Total 23 34 48/57 
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QUADRO 13 

Quadro de freqüência de escolha das matérias eletivas, por série 

2." SÉRIE - (2 eletivas) 

CG - Antropologia Cultural 

CG - História Social e Política do Brasil 

CT - Compras e Suprimentos 

CG - História Econômica do Brasil 

TOTAL 

3." SÉRIE - (2 eletivas) 

CT - Problemas da Vida Urbana 

CG - Filosofia Política 

CT - Prática de Organização e )':létodos 

CT - Comunicações Administrativas 

CT - Contabilidade de Custos 

CT - Pesquisa Operacional 

TOTAL 

4." SÉRIE - (3 eletivas) 

CT - Administração da Produção 

CT -.-: Administração Municipal 

CT - Introdução ao Processamento de Dados 

CT - Mercadologia 

CT - Administração da Previdência Social 

CT - Pesquisa Operacional 

TOTAL 

36 (70,56%) 

36 (70,56%) 

17 (33,32%) 

13 (25,48%) 

102 (51 X 2) 

37 (72,52%) 

28 (54,88%) 

14 (27,44%) 

11 (21,56%) 

11 (21,56%) 

1 (1,96%) 

102 (51 X 2) 

49 (96,04%) 

25 (49,00%) 

22 (43,12~) 

21 (41,16%) 

18 (35,28%) 

18 (35,28%) 

153 (51 X 3) 

Ao longo do curso, as matérias eletivas que acusaram maior procura foram: 

CT - Administração da Produção ()6,04% 

CT - Problemas da Vida Urbana 72,52';6 

CG - Antropologia Cultural 

CG - Filosofia Política 

70,56% 

54,88% 
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QUADRO 14 

Quadro comparativo das médias finais 3 do grupo estudado" nas 4 
séries do Curso durante o período 1964-1967 

:Matérias Matérias 
CG CT 

l.a sÉlUE (matérias obrigatórias - 9 + 3) 

Escore maior 88 100 
Escore menor 65 63 
Amplitude 24 38 
Escore médio 78 86 

2." s'1JRIE (matérias obrigatórias - 7 + 3) 

Escore maior 89 90 

Escore menor 56 65 

Amplitude 34 26 
Escore médio 73 74 

3." SÉRIE (matérias obrigatórias - 3 + 7) 

Escore maior 95 97 

Escore menor 50 60 

Amplitude 46 38 
Escore médio 80 83 

4.' sÉRIE (matérias obrigatórias O + 9) 

Escore maior 88 

Escore menor 50 

Amplitude 39 

Escore médio 77 

TOTAIS (tôdas as matérias) 

Escore maior 88 93 

Escore menor 64 57 

Amplitude 25 37 

Escore médio 77 79 

3 No cálculo das médias finais, em cada série, foram computadas apenas as notas 
obtidas nas matérlaa obrigatórias, cursadas por todos oa alunoa. 
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QUADRO 15 
Representação gráfica das médias finais nas matérias de cultura 
geral (CO) e de cultura técnica (CT) nas várias séries do CSO da 
EBAP 
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QUADRO 16 
Gráfico comparativo das distribuições de freqüências de médias finais 
de matérias (CG e CT) dos alunos incluídos no grupo estudado 
(n = 50) 
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Inspecionando as tabelas e gráficos acima, verificamos a 
existência de concordância entre estudantes e professôres na 
apreciação geral dos alunos em têrmos de dedicação aos es
tudos. 

Vimos no início dêste capítulo que cêrca de 80% do grupo 
estudado se avaliara como aluno bom ou melhor. Agora são 

~: 

Jo. 

IJI 

ri 

os professôres que, ao julgarem seus alunos através de notas 
conferidas a trabalhos de aplicação e a provas, acorrem em 
sustento da auto-avaliação dos alunos. Verificamos que as 
menores médias alcançadas (e são raros êsses valôres) si- J 
tuam-se na faixa de notas 50 e 65, enquanto que as médias 
mais elevadas atingem o ponto máximo da escala 88-100. Os 
escores médios situam-se também em faixa de notas bastante 
elevadas: 73-86. 

De maneira geral, os escores médios das matérias de cultura 
técnica são um pouco mais elevados do que os escores médios 
das matérias de cultura geral. 
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Nas matérias de cultura geral, aumenta progressivamente, 
em séries sucessivas, a amplitude das médias alcançadas pelos 
alunos do grupo estudado, correspondendo talvez a um refi
namento na diferenciação do rendimento escolar, em têrmos 
de lastro cultural integrado. 

A análise comparativa das médias alcançadas em matérias 
de cultura geral e em matérias de cultura técnica não confir
mou a hipótese levantada no início dês te capítulo de que os 
ebapianos de melhor posição social encontrariam maior faci
lidade no estudo das matérias de cultura geral. A rigor a 
análise dos resultados ultrapassou as expectativas, pois que 
os referidos alunos alcançaram médias mais altas em, pràti
camente, tôdas as matérias. 

A comparação das médias totais alcançadas nas várias sé
ries do curso, quer em matérias de cultura geral, quer em 
matérias de cultura técnica, sugere a existência de altos e 
baixos em têrmos de surtos de motivação para o estudo e in
terêsse pelas atividades escolares. 

Assim, por exemplo, as médias alcançadas na primeira série 
(ano de adaptação) são sensivelmente mais elevadas do que 
as médias da segunda série, talvez, entre outras coisas, por
que os calouros de tôdas as escolas, são pessoas mais interes
sadas em lograr boa integração dentro do nôvo grupo que 
lhes oferece o status de há muito desejado. Por outro lado, 
contribui bastante, para o melhor ajustamento dos alunos à 
nova etapa da vida escolar, todo o trabalho de assistência 
educacional individual oferecida aos recém-chegados pela ca
deira de Psicologia nos dois primeiros semestres letivos. Os 
segundanistas, alcançada essa definição de status, superadas 
as primeiras surprêsas (boas e más) da adaptação ao nôvo 
curso, entram em ritmo de estudos mais rotineiro, ou mesmo 
em compasso de espera, se não encontrarem maiores desafios 
por parte das matérias estudadas. Já os terceiranistas, num 
primeiro grande contacto com as matérias de cultura técnica, 
apenas entrevistas nas duas primeiras séries, sentem-se pro
vàvelmente mais estimulados e revelam isso em suas médias 
mais altas que as médias da segunda e da primeira série. Fi
nalmente, os bacharelandos, voltados somente para o estudo 
de matérias técnicas, mas preocupados sobretudo com os pro
blemas de graduação, busca de trabalho e incorporação defi
nitiva a um nôvo grupo - o grupo profissional dos Bacharéis 
em Administração Pública - vêem, novamente, baixarem suas 
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médias, quase ao nível das médias da segunda série. Do ponto 
de vista do rendimento escolar, tal como foi apreciado pelas 
médias das notas recebidas em trabalhos escolares, no grupo 
estudado, as séries pares foram as de menor rendimento, sen
do que a segunda série, em têrmos de grupo, foi a que apre
sentou resultados menos satisfatórios. 

Mas os bacharelandos não deram sinais de terem percebido 
essas oscilações do rendimento escolar, porque se consideram 
bons alunos e, em sua grande maioria, não indicam em seu 
histórico escolar, antes da EBAP e durante o Curso Superior 
de Graduação, reprovações. 

4.3. Uma Palavra sôbre o Vestibular 

Os primeiros estudos feitos sôbre o vestibular da EBAP, em 
1964 (1) vêm sendo constante e regularmente ampliados até 
o presente, mediante a compilação e análise de dados reco
lhidos em 1965, 1966, 1967 e 1968, em busca de um vestibular 
mais bem adaptado às necessidades e às exigências específicas 
do currículo de formação oferecido pelo Curso Superior de 
Graduação da EBAP. 

Dêsses estudos já resultaram provas originais de aptidão 
acadêmica, RB-EBAP /66, RB-EBAP /67 e RB-EBAP /68, elabo
radas pela autora. E mais, a tese defendida pela autora em 
1965 - "utilização pedagógica mais ampla dos vestibulares" 
vem sendo posta em prática desde essa data, pelo programa 
de assistência educacional, com expressivos resultados de fa
cilitação do ajustamento escolar dos estudantes recém-admi
tidos, contribuindo possIvelmente para melhores resultados 
de rendimento escolar na 1.a série, como já foi assinalado. 

Da análise de todos êsses numerosos dados sôbre seleção 
de ebapianos, acumulados no período 1964-1968, ressaltam al
guns aspectos específicos da maior importância. Em têrmos 
de recrutamento passivo, por exemplo, estão exauridas as 
possibilidades de congregar vestibulandos para o exame de 
ingresso na EBAP, muitos dos quais, já vimos, chegaram for
tuitamente a esta Escola. Desnecessário seria repetir aqui a 
drástica influência que o recrutamento exerce sôbre o pro
cesso de seleção, fixando mesmo, de antemão, fronteiras rígi
das e delimitadoras da faixa de admissão no presente e das 
faixas de rendimento escolar num futuro próximo. 
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o outro aspecto fundamental que se destaca nesse estudo 
diz respeito, em realidade, à verdadeira filosofia do vestibular, 
encarado aqui como ponto de articulação intercurricular, den
tro do processo global do desenvolvimento escolar do jovem 
educando. 

A contribuição específica da autora para o vestibular da 
EBAP, desde 1964, até o presente, tem sido sob a forma de 
pré-seleção dos candidatos, por intermédio da identificação e 
quantificação de uma aptidão acadêmica geral para a reali
zação de estudos em nível superior. Essa fase do vestibular, 
para nós a mais importante, fundamenta-se no reconhecimen
to do vestibular como elemento mais ou menos flexível de 
articulação intercurricular, e não como ponto de estrangula
mento no processo educativo. A melhor base para estudos pro
fissionais em nível superior não reside, como ainda pensam 
muitos entre nós, no estudo antecipado de noções referentes 
ao conteúdo cultural básico do curso técnico-profissional que 
vai ser encetado. Consiste, antes, em uma preparação geral, 
mais ou menos sólida, rasgando horizontes em todos os qua
drantes da cultura humana e assegurando a existência de 
uma motivação para o prosseguimento de aprendizagens in
teressadas em níveis mais elevados e complexos. 

O aperfeiçoamento e a humanização progressivos do ves
tibular são, pois, indispensáveis e exigem perseverança e con
tinuidade de esforços. Algumas considerações de ordem geral 
ajudarão a situar melhor as reais funções do vestibular, tão 
discutido entre nós. 

A mobilização dos recursos humanos existentes constitui 
problema-chave para as nações em desenvolvimento como o 
Brasil. 

Muita energia vem sendo canalizada nesse sentido, inclusive 
através do aumento de oportunidades de educação para for
mação profissional de técnicos em vários setores. Contudo, li
mitações financeiras, além de outras dificuldades de ordem 
material, tais como prédios e aparelhamentos escolares inade
quados, além de uma dramática escassez de professôres bem 
preparados, dificultam sobremodo um progresso mais rápido. 
Não é difícil concluir que a qualidade e a quantidade do en
sino oferecido levarão ainda alguns anos para atingir efeti
vamente aquêles níveis que possam atender às crescentes ne
cessidades de desenvolvimento. 
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Nesse meio tempo é imprescindível, é essencial, utilizar da 
maneira mais produtiva e adequada as possibilidades ofereci
das pelo atual sistema educacional. Um país em desenvolvi
mento não se pode dar ao luxo de abrigar altas porcentagens 
de reprovação em cursos de formação técnico-profissional, so
bretudo em escolas de nível superior. Tampouco podem per
mitir, êsses países, a liberalidade de realizar altos investimen
tos na educação de pessoas que abandonarão, em meio, seu 
curso de formação ou que se deslocarão mais tarde, após a 
diplomação, para outros setores de atividades ocupacionais 
consideradas menos críticas para o desenvolvimento. Por isso, 
cada oportunidade de formação técnico-profissional, sobretudo 
em grau superior, deve ser oferecida a alguém que possa com
pletar com sucesso e relativa rapidez, tôdas as etapas do pro
grama previsto para a formação técnico-profissional, tornan
do-se assim efetivamente um importante agente de mudança 
social. 

Desnecessário seria acrescentar que êsse aspecto (acima ci
tado) aumenta ainda as responsabilidades que cabem aos pro
gramas de seleção de vestibulandos. Uma seleção bem feita 
pode, por si só, elevar de muito a produtividade de cursos 
de formação, contribuindo desde cedo para a ampliação e para 
o aprimoramento da mão-de-obra oferecida à época da gra
duação. 

Por outro lado, quando os processos de seleção utilizados 
merecem pouca atenção, corre-se o grave risco de desperdiçar 
as exíguas oportunidades de formação que a economia sub
desenvolvida pode (às vêzes com sacrifício) oferecer. Ora, 
acontece que justamente essa circunstância, (de serem limi
tadas as oportunidades de formação), atrai maior número de 
candidatos para cada vaga educacional existente, complican
do as tarefas de seleção, acrescidas ainda da dificuldade de 
contarem com poucos especialistas para sua execução e com 
recursos escassos. 

Ao apreciarmos os dados sôbre rendimento escolar dos eba
pianos verificamos que ambos, professôres e alunos, estão ra
zoàvelmente satisfeitos. Verificamos que poucos eram os ba
charelandos (3) que tinham sido reprovados no vestibular da 
EBAP, e nenhum dêles reprovado na prova de aptidão acadê
mica. Contudo, muito ainda pode ser feito em têrmos de se-
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leção para garantir, desde o recrutamento até a matrícula na 
primeira série, que as vagas sejam preenchidas de acôrdo com 
os melhores critérios de adequação. 

Como vimos o bom vestibular preenche, simultâneamente, 
funções de diagnóstico e de prognóstico. 

O acompanhamento dêsse grupo de ebapianos, durante 
quatro anos de convivência escolar, permitiu e incentivou a 
análise, a posteriori, dos resultados obtidos nos exames de 
habilitação ao Curso Superior de Graduação, merecendo es
pecial consideração a prova de aptidão acadêmica. 

Alguns estudos de correlação possibilitaram indicações do 
valor prognóstico das provas utilizadas. Damos a seguir os 
coeficientes de correlação (r de PEARSON) , calculados para 
escores obtidos em provas vestibulares e médias finais de ren
dimento escolar, em vários momentos do Curso Superior de 
Graduação. 

Os valôres numéricos dos coeficientes de correlação falam 
sózinhos sôbre o valor prognóstico das provas utilizadas no 
vestibular de 1964. Acrescente-se uma informação: os suces
sivos vestibulares de 1965, 1966, 1967 e 1968 têm contado com 
provas cada vez mais adequadas, em função da análise dos 
dados acumulados em anos anteriores. Além disso desde 1965 
foi incorporada mais uma prova eliminatória de conheci
mentos - Matemática. 

Tudo indica, pois, que o valor prognóstico e diagnóstico das 
provas incluídas, por exemplo, no vestibular da EBAP em 
1968, deve ser ainda maior do que o acusado nas provas indi
cadas no quadro 17. 

Cabe, porém, aqui, ainda uma apreciação geral sôbre os 
valôres numéricos dos coeficientes de correlação apresentados. 
É sabido que, quando as avaliações envolvem variáveis da 
personalidade do estudante (por exemplo aptidão acadêmica, 
rendimento escolar, capacidade de concentração da aten
ção, etc.) as correlações encontradas, mesmo de baixo valor 
numérico (desde que significantemente diferente de zero), 
constituem importante ponto de referência na apreciação de 
inter-relações entre variáveis estudadas. Freqüentemente os 
valôres de r (coeficiente de correlação de PEARSON) aparecem 
numericamente reduzidos, ante a impossibilidade de serem 
mantidas constantes outras variáveis também relacionadas 
com a variável estudada, sabendo-se de antemão que todo 
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QUADRO 17 

Quadro de correlações entre resultados obtidos em provas do vestibular 
e médias de rendimento escolar durante o curso 

SELEÇÃO pRÉva 
Ap. Ac. To X média final La série 
Ap. Ac. Vo X média final L" série 
Ap. Ac. SN X média final 1.' série 
Ap. Ac. Fo X média final La série 
Provas de Conhecimentos Yest. To X média final La série 

SELEÇÃO PRÉVIA 

Ap. Ac. To X média final mats CG La série 
Ap. Ac. To X média final mats CT l." série 
Provas de Conhecimentos Yest. To X média final mats CG L" série 
Provas de Conhecimentos Yest. To X média final mats CT l." série 

SELEÇÃO PRÉVIA 

Ap. Ac. To X média final mats CG 2." série 
Ap. Ac. To X média final mats CT 2.a série 
Provas de Conhecimentos Yest. To X média final mats CG 2." série 
Provas de Conhecimentos Yest. To X média final mats CT 2." série 

SELEÇÃO pRÉva 
Ap. Ac. To X média final mats CG 3." série 
Ap. Ac. To X média final mats CT 3." série 
Provas de Conhecimentos Vest. To X média final mats CG 3." série 
Provas de Conhecimentos Yest. To X média final mats CT 3." série 

SELEÇÃO PRÉVIA 

Ap. Ac. Vo X média final mats CT 4.a série 
Ap. Ac. To X média final mats CT 4." série 
Provas de Conhecimentos Yest. To X média final mats CT 4." série 

SELEÇÃO PRÉVIA 

Ap. Ac. To X média final total mats CG (CSG) 
Ap. Ac. To X média final total mats CT (CSG) 
Provas de Conhecimentos Yest. To X média final total mats CG 

(CSG) 
Provas de Conhecimentos Yest. To X média final total mats CT 

(CSG) 

NOTAS: 

0,431+ 
0,426+ 
0,239 
0,203 
0,562+ 

0,402+ 
0,286 
0,634+ 
0,424+ 

0,577+ 
0,347+ 
0,288+ 
0,322+ 

0,398+ 
0,365+ 
0,455+ 
0,507+ 

0,585+ 
0,416+ 
0,526+ 

0,495+ 
0,339+ 

0,412+ 

0,445+ 

.. 

- Todos os coe!1clentes de correlaçAo marcados com um + são slgn1!1cantes ao 6' 
nivel de 1%. 

- A prova de aptldAo acadêmica utlllzada no vestibular de 1964, (DNE-C) Incluiu 
4 subtestes: Vocabulário (Vo). Séries Numéricas (SN) InformaçOes Gerais 
(IG) e Formas (Fo) (para maiores Informações veri!1car Caderno 56 já citado (1) . 

- As provas de Conhecimentos Incorporadas ao vestibular de 1964 foram as se
gulntes: Português (eliminatória), História Geral e do Brasil (classl!1catória) 
e Inglês (classlflcatória). 
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comportamento é multicausado. Assim é bem possível que os 
valôres numéricos de T apresentados no quadro 17 (todos po
sitivos e, em sua maioria, significantes) fôssem mais elevados 
se pudéssemos anular ou reduzir a interferência de outras va
riáveis inter-relacionadas, tais como: estado geral de motiva
ção dos estudantes, contrôle emocional, persistência, assidui
dade, séria dedicação aos estudos, conhecimento de línguas 
estrangeiras e mais essas e outras diferenças individuais que 
caracterizam os professôres que lecionaram no Curso Superior 
de Graduação e julgaram o aproveitamento escolar dos eba
pianos, incluindo, é óbvio, a própria filosofia de educação que 
norteou sua atividade de magistério. 

Vale ainda lembrar que o valor numérico do coeficiente de 
correlação depende também de condições intrínsecas dos ins
trumentos utilizados, sendo ainda altamente influenciado 
pela amplitude ou dispersão da variação do(s) atributo(s) 
apreciado(s) nos componentes do grupo, para o qual tiver 
sido experimentalmente determinado. Em geral, quanto maior 
a variabilidade do atributo medido, entre os componentes do 
grupo, mais elevados se apresentam os valôres numéricos dos 
coeficientes de correlação (r), calculados entre variáveis in
ter-relacionadas. Ora, o grupo por nós agora investigado - o 
grupo de bacharelandos de 1967 - é exatamente um grupo 
que vem sofrendo a ação homogeneizadora exercida por pro
vas eliminatórias do vestibular que estabeleceram cortes sele
tivos e de tôda uma atuação educativa com a duração mínima 
de 4 anos de Curso Superior de Graduação. 

Assim deve ter sido reduzida a amplitude da variabilidade 
de atributos dos componentes do grupo estudado, com reper
cussão nos valôres numéricos dos coeficientes de correlação . 
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o CLIMA ESTUDANTIL ESCOLAR 

5.1. Opinam os Bacharelandos de 1967 

O principal objetivo do presente estudo descritivo-explorató
rio é, em última análise, estudar o próprio Curso Superior de 
Graduação da EBAP, tal como está sendo oferecido, voltado 
especialmente para a adequada formação de bacharéis em Ad
ministração Pública. 

Por isso, depois de caracterizarmos um grupo de ebapianos, 
procuramos apreciá-lo do ponto de vista do rendimento esco
lar e de sua integração aos objetivos da escola e, conseqüen
temente, de seu ajustamento à carreira abraçada. 

Ora, é fácil discernir que o objetivo primordial de qualquer 
curso ou escola é o de propiciar aprendizagem. A extensão 
do sucesso da escola e de seu pessoal docente reflete-se dire
tamente na quantidade e na qualidade das aprendizagens rea
lizadas. Como as aprendizagens imprimem modificações de 
comportamento, podemos tentar avaliar as aprendizagens 
realizadas (e também a adequação do ensino ministrado), 
identificando e avaliando certas mudanças de comportamen
to, previamente enumeradas como resultados desejados. Isto 
é feito, aliás, sempre que se procura avaliar o rendimento 
escolar através de notas e conceitos, já apreciados no capí
tulo anterior. 

Mas as notas recebidas e os conceitos atribuídos estão longe 
de contar a história tôda, uma vez que sofrem influências 
variadas, desde a definição dos objetivos percebidos no ensino 
de cada matéria, do tipo de provas utilizadas, até a escala 
pessoal de notas (pontos de referência) adotada por profes-
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sôres diferentes, ou até pelos mesmos professôres em épocas 
diferentes. 

Por isso quisemos incluir, também, em nossa apreciação do 
rendimento escolar e da adequação curricular, a técnica de 
avaliação baseada no levantamento de impressões, opiniões 
e expectativas dos respondentes que, durante quatro anos le
tivos, se tinham submetido a tôdas as atividades e experiên
cias escolares do Curso Superior de Graduação da EBAP, en
volvidos por um determinado tipo de clima estudantil escolar. 

Sabíamos de antemão, que assim fazendo estaríamos todos 
sendo publicamente julgados na qualidade e quantidade de 
nossos esforços. Sabíamos, também, que êsse tipo de avaliação, 
embora difícil e doloroso, e por isso mesmo muitas vêzes ne
gligenciado, é extremamente valioso na comparação crítica 
entre resultados educacionais visados e alcançados. Tão difícil 
e contundente é essa técnica que muitos professôres, menos 
avisados, chegam a qualificá-la de inútil, indesejável, ou até 
perigosa. Alguns acrescentam, em desfavor da técnica, o fato 
de serem raras as escolas e cursos que utilizam êsse tipo de 
avaliação. 

Contudo, todos os elementos que compõe a situação educa
tiva, ou clima estudantil, enfrentam um permanente processo 
de avaliação, quer seja êle formal ou informalmente conduzi
do. Em tôdas as situações de relações interpessoais, não só 
essa avaliação está presente, mas também, muitas decisões 
são tomadas com base nos resultados das avaliações procedi
das, formal ou informalmente. 

Não raro, em escolas, essas decisões vêm apoiar, abolir ou 
modificar programas e currículos escolares, sem que o meca
nismo dessas deliberações fique bem nítido, por passar, de 
certa forma, inobservado. 1!:sse tipo de avaliação, baseado em 
impressões, está presente em qualquer forma de administra
ção escolar e não poderíamos evitá-lo, ainda que o quisésse
mos. O "clima estudantil" é uma importante "condição da 
realidade escolar". 

O problema passa a ser, então, como avaliar melhor aquilo 
que já vem sendo avaliado. 

Que é, em última análise, avaliar? 
Avaliar é essencialmente julgar. Tal como indica a origem 

da palavra, quando avaliamos julgamos o valor de alguma 
coisa. A avaliação não precisa ser necessàriamente expressa 
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em números nem tampouco exclusivamente baseada em evi
dências (embora seja bom que isso aconteça). Mesmo quando 
dispomos de informações baseadas em fatos, e expressas sob 
a forma de medidas, necessário se torna interpretá-las e julgar 
os dados coligidos, comprometendo-se assim sua "objetivida
de" inicial. A objetividade da medida é sustentáculo inestimá
vel para a avaliação e deve ser tenazmente perseguida, em
bora não substitua o julgamento de valôres. E todos os pro
gramas de avaliação, qualquer que seja o processo empregado, 
baseiam-se na aplicação de julgamentos a fatos, a evidências. 

Qualquer que seja a especialidade do educador, êle atua 
sôbre uma coletividade e é julgado por essa sociedade, em 
primeira instância, pelo menos, em têrmos do produto apre
sentado, nesse caso, destacando-se o aluno graduado. 

Assim, sempre que o educador se confronte com situações 
ou problemas mal definidos, (como por exemplo: "Qual a 
melhor formação para a Administração Pública?") que pre
cisam ser estruturados e encaminhados para uma solução, 
deve procurar avaliar a situação para, baseado na análise, 
descobrir, por exemplo, que tipo de pessoas podem enfrentar 
e superar essa situação complicada com mais sucesso. 

Em outras palavras, precisa analisar a situação presente e 
seu potencial clima estudantil da Escola tendo em vista o 
futuro do Técnico em Administração Pública, no nosso caso, 
para poder melhor aquilatar as aspirações dos atuais eba
pianos e bacharelandos em têrmos de formação e aproveita
mento profissional adequados. Uma vez vencida essa etapa é 
possível que o próximo passo - formação e graduação de admi
nistradores mais capacitados - possa ser mais bem equa
cionado. 

5.2. O Objetivo da Avaliação do Curso Superior ·de Gra
duação 

O objetivo imediato da avaliação é, em geral, descobrir quanto 
conseguimos realizar dentro das diretrizes propostas. Em ou
tras palavras - procuramos estimar até que ponto estamos 
alcançando os resultados desejados, preestabelecidos. 

Essa seria, porém, uma avaliação pouco frutífera se nos 
contentássemos apenas com êsse estágio diagnóstico. 

A avaliação pode e deve prestar-nos melhores serviços. Se 
soubermos, além do quanto fizemos, o como estamos fazen-
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do, poderemos melhorar nossa atuação, através de uma ação 
corretiva paralela, constante. Descobrindo que modificações 
aperfeiçoadoras devem ser adotadas pelo contexto, poderemos 
atingir melhor os objetivos prefixados de formação para a 
Administração Pública, por exemplo. 

Assim conceituada, a técnica de avaliação passa a ter como 
objetivo principal a coleta de informações que possam con
duzir à formulação de decisões mais adequadas, pois que orien
tadas também pelas impressões recolhidas daqueles que se 
expõem ao processo. Se por exemplo descobrimos que, numa 
classe de datilografia, os alunos alcançaram a média de 150 
batidas por minuto, em vez das 180 batidas programadas, de 
saída, sabemos que alguma coisa não correu bem. Contudo, 
essa avaliação nada nos diz sôbre o porquê da discrepância 
entre o rendimento programado e o alcançado. Se quisermos 
melhorar o rendimento dos alunos não dispomos de indica
ções sôbre como agir, nem tampouco podemos avaliar se o 
êrro estava em nossas expectativas pouco realistas. 

Procuramos, por isso, avaliar as necessidades dos bachare
landos através de suas próprias impressões. Pedimos a êles 
que identificassem vantagens e desvantagens no Curso Supe
rior de Graduação, qualidades e defeitos. A revisão curricular 
periódica, que tem sido uma das preocupações constantes da 
EBAP, poderá valer-se agora também do levantamento de jul
gamentos feitos pelos bacharelandos, aqui resumidos e apre
sentados. Assim disporemos de melhores condições para rea
lizar um ciclo completo de investigações: levantamos opiniões 
e identificamos necessidades, planejamos e programamos em 
função das informações recolhidas e executamos experimen
talmente. 

Nova avaliação se segue à fase experimental, comprovando 
o acêrto das providências adotadas ou exigindo retoques no 
planejamento e na programação e assim, sucessivamente, va
mos crescendo juntos e aperfeiçoando todo um programa de 
execução dedicado à formação de Administradores Públicos. 
Aceitando êsse ponto de vista, a EBAP, de há muito, incluiu 
em seu programa de trabalho atividades de avaliação explí
cita (questionários para a avaliação de cursos, entrevis
tas, etc.), embora ainda não aproveitados de forma sistemá
tica. 

Sabemos, por experiência própria, que a avaliação da exe
cução curricular não deve ser programada simplesmente para 
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justüicar a presença de mais uma técnica progressista em ope
ração dentro da Escola, ou ainda para demonstrar que ela se 
paga a si mesma, mas, sobretudo, para garantir a tôdas as 
pessoas envolvidas neste capítulo do sistema educacional bra
sileiro - o Curso Superior de Graduação da EBAP para for
mação de Técnicos em Administração Pública - que o refe
rido curso está se desenvolvendo com os melhores critérios 
disponíveis de adequação e eficácia, dentro da contextura do 
País. 

Ainda um lembrete. Pràticamente todo trabalho de avalia
ção envolve comparação de fatos, evidências e valôres com 
algum tipo de padrão. ~sse padrão pode ser implícito ou ex
plícito, nítido ou vago e impreciso, absoluto ou relativo. Os 
padrões educacionais, por sua natureza valorativa intrínseca, 
serão sempre variados, quanto ao tipo, quanto à precisão, 
quanto à maior ou menor ponderabilidade, dependendo irrefu
tável e inapelàvelmente dos objetivos educacionais fixados 
pelo grupo cultural. O dicionário Webster dá como primeira 
definição de padrão (pattern): "tudo aquilo que é proposto 
para ser imitado; arquétipo; paradigma". 

Costuma-se, em geral, utilizar a expressão padrão (ou pa
drões) de avaliação como definição operacional dos objetivos, 
de tal forma apresentados, que o padrão elaborado serve como 
ponto básico de referência para determinar se os referidos 
objetivos, preestabelecidos, foram ou não atingidos. 

Essa digressão sôbre técnicas de avaliação para identificar 
necessidades dos educandos teve como intenção justificar o 
porquê da investigação avaliadora promovida entre os Bacha
relandos de 1967, numa tentativa de complementar os dados 
frios sôbre rendimento escolar recolhidos na Secretaria, sob 
a forma de notas, aprovações, reprovações e abandono do 
curso. 

5.3. Os Calouros já tinham opinado em 1964 (1 e 2) 

Ao chegarem à EBAP, em 1964, os atuais bacharelandos as
sim se manüestaram sôbre as funções básicas da Universi
dade: 

a) Preparo e orientação prática para o trabalho profis
sional; 

b) educação técnico-científica; 
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c) consolidação e aperfeiçoamento do caráter, através da 
formação do cidadão responsável; 

d) cultura humanística em geral. 
As primeiras impressões sôbre a EBAP, dêsse grupo de ca

louros, foram predominantemente satisfatórias (80,60%) e 
ainda um pequeno grupo (7,50%) declara que vira superadas 
suas expectativas, ao chegar à Escola. 

O ambiente acolhedor e cordial da escola mereceu especial 
menção (59,3070), destacando-se, inclusive, a camaradagem 
observada entre professôres e alunos. Desde logo a biblioteca 
mereceu os louvores de muitos (35%) . 

Também a estrutura curricular foi festejada por um grupo 
(15%), que alegou ter 'sido essa uma influência decisiva na 
escolha da EBAP. 

Mas a outra face da medalha aí estava, igualmente, à nossa 
espera. Desde o princípio a Escola começou a suscitar queixas 
e a despertar descontentamentos contribuindo para "o des
mantelamento dos sonhos de um calouro", no dizer de um 
respondente. 

Muitas queixas foram dirigidas à execução do currículo e 
aos programas adotados (33,30 %). Outras queixas surgiram 
contra professôres "imaturos e mal preparados para o exer
cício profissional". Foram ainda acusados os professôres, por 
55 % do grupo de calouros, de se recusarem a "tomar conhe
cimento das dificuldades dos alunos", além de maçantes 
(31,2%) e exigentes demais (14,1 %). A crítica mais freqüente 
dirigida à organização administrativa da Escola lamenta "a 
falta de oportunidade para o livre debate de problemas entre 
os alunos e a direção" (51,5 %) . 

Muitos foram os calouros (51,5%) que reclamaram quanto 
à rigidez no cômputo da freqüência e alguns deploraram o 
"horário mal feito com aulas de madrugada e aulas inúteis 
aos sábados" (9,5%). 

Um grande número (56,2%), já na primeira série, denun
ciava, no currículo, certa "escassez de oportunidades de con
tactos reais com o trabalho administrativo". 

Várias queixas versavam sôbre o desconfôrto do prédio (an
tigo) e do aparelhamento escolar (35,9 % ) . 

Os calouros foram além das críticas. Após apontar defeitos 
na execução curricular, mais da metade (56,2%) sugeriu a 
revisão de vários planos de curso adotados, indicando ainda 
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a necessidade da inclusão de amplas oportunidades para a 
realização de visitas a organizações, estágios de treinamen
to, etc. 

Quanto à escolha profissional e perspectivas de trabalho, 
revelaram os calouros comportamentos bem menos definidos. 

Cêrca de metade do grupo tinha tomado conhecimento aci
dental da EBAP. Na outra metade predominavam os que ti
nham sido recrutados por atuais ebapianos ou ex-alunos da 
EBAP. Embora pouco informados sôbre a profissão de Técnico 
em Administração Pública, 54,7% do grupo "achava que gos
taria de exercer atividades administrativas", embora não ne
cessàriamente na área governamental. Outra razão apresen
tada por 43,7% do grupo é que a "profissão abraçada parecia 
oferecer boas oportunidades de ganhar decentemente a vida". 

5.4. Os Bacharelandos opinaram em 1967 

Utilizamos com os bacharelandos um questionário de sonda
gem de opiniões (Q/67 - parte IlI) um pouco diferente do 
utilizado com os calouros em 1964. No Q/67 tôdas as pergun
tas, mesmo as de respostas limitadas (alternativas do tipo 
múltipla escolha) admitiam expressamente observações pes
soais para completar respostas dadas, ou acrescentar novas 
respostas à lista de alternativas fornecidas. De modo geral, 
porém, as áreas cobertas pelo questionário foram apreciàvel
mente as mesmas, pois que a intenção era comparar respostas 
do grupo, para inferir prováveis modificações de comporta
mento, ou tendências no sentido das mesmas. 

De modo geral, o bacharelando está satisfeito com o curso 
realizado (28 ou 62,16%). "Olhando para trás" precisa melhor 
as razões de sua satisfação. 

A grande maioria (35 ou 77,70%) está contente com as 
instalações (prédio nôvo) e com o aparelhamento escolar. 

Os serviços prestados pela biblioteca continuam sendo clas
sificados como bons e ótimos (36 ou 79,92 % ) . 

O clima da escola, "apreciado através do tratamento dis
pensado ao corpo discente", foi classificado como satisfatório 
ou bom por um grande grupo (34 ou 75,48%). Ainda uma 
grande maioria de bacharelandos (36 ou 79,92%) considera-
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se bem ou ótimamente ajustada à turma que pertence e à 
Escola em geral. 

O currículo, apreciado sobretudo quanto à "adequação às 
necessidades profissionais frente ao mercado de trabalho para 
Administradores Públicos" foi considerado deficiente (27 ou 
59,9470). Também a distribuição e atribuição de tarefas esco
lares foi considerada inadequada por mais de uma têrça parte 
do grupo (16 ou 35,5270) e apenas satisfatória por um sub
grupo um pouco maior (19 ou 42,18%). 

Quanto à apreciação das já citadas oportunidades ofereci
das aos alunos para "um diálogo franco" o grupo de bachare
landos mostrou-se muito dividido em suas impressões: 

- oportunidades insuficientes 16 ou 35,52% 
- oportunidades em número satisfatório 14 ou 31,08% 
- bom número de oportunidades 15 ou 33,30% 

Muitos bacharelandos consideraram necessário o "contrôle 
adequado da freqüência" (31 ou 68,8270). 

Também o horário das aulas e o nível cultural dos profes
sôres foram considerados satisfatórios ou bons por uma gran
de parte do grupo (30 ou 66,60%). Os professôres foram em 
geral descritos como "assíduos e interessados em seu traba
lho" (36 ou 79,92:1c ) . 

A "maior" queixa contra os professâres focaliza especifica
mente "métodos de ensino anacrônicos" e "desatualização pe
dagógica" de vários professôres (22 ou 48,84%), e ainda: "cri
térios inadequados para a verificação de aprendizagem" (24 
ou 53,28%). 

O material didático também foi classificado como "insufi
ciente e 'ou mal aproveitado" por cêrca de metade do grupo 
(24 ou 53,28 %). 

Para avaliação mais completa da composição curricular su
gerimos vários critérios aos respondentes: integração das ma
térias curriculares e dos respectivos programas, atualização 
dos programas, objetividade e clareza dos ensinamentos e par
ticipação da classe no desenvolvimento dos planos de curso 
inicialmente traçados. Pedimos ainda aos respondentes que 
apreciassem comparativamente as matérias de cultura geral 
(00) e as matérias de cultura técnica (CT). Para essa düe
renciação foram adotados os conceitos já apresentados em 
outro local (ver p. 35) . 
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QUADRO 18 
Avaliação do currículo do Curso Superior de Graduação da EBAP, 
de acôrdo com vários critérios apresentados 

1. o CRITÉRIO :\Iatérias de Cultura 
IntegraçtJn das matérias citadas 

entre si e com as demais 
(CG e CT) Geral Técnica 

Deficiente 24,42~ 159,94% 1 

.. Satisfatória 33,30% 22,20% 
Boa 137,34% 1 11,10% 
Sem resposta 4,44% 6,66% 

~ 
2. o CRITÉRIO 

AtualizaçtJn dos programas dos referidos grupos 
de matérias 

Deficien te. 19,98% 142,18% 1 
Satisfatória 139,96% 1 +35,52% 
Boa 35,52%+ 15,54% 
Sem resposta 4,44% 6,66% 

3. o CRITÉRIO 
Clareza dos ensinamentos ministrados 

Deficiente 22,20)0 .p9,96% 
Satisfatória 139,96% 1 142,18% 1 
Boa 33,30%+ 11,10% 
Sem resposta 4,44% 6,66% 

4. o CRITÉRIO 
Objetividade na apresentação da.-; informações 

(temática dos programas) 
Deficiente 24,42% 151,06% 1 
Satisfatória 142,18% , 24,42% 
Boa 28,86%+ 17,76% 
Sem resposta 4,44% 6,66% 

5.° CRITÉRIO 
AtualizaçtJn dos conhecimentos aprendidos 

para aplicação prática 
Deficiente 19,98% 24,42% 
Satisfatória 31,08% 139,96% 1 
Boa 144,40% 1 28,86% 
Sem resposta 4,44% 6,66% .. 

6. o CRITÉRIO 

PartieipaçtJn da classe no desenvolvimento dos 
programas 

Deficiente 17,76% +33,30% 
Satisfatória 28,86% 137,74% 1 
Boa 148,84% 1 22,20% 
Sem resposta 4,44% 6,66% 
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Damos na página anterior um quadro comparativo das 
respostas dos bacharelandos, de acôrdo com uma escala de 
avaliação de cinco posições ou graus (Péssimo, Ruim, Satis
fatório, Bom e ótimo), fornecida aos respondentes. 

Após a tabulação transformamos a escala acima em uma 
escala de três posições apenas - currículo defeituoso (demé
ritos), currículo satisfatório (regular) e currículo bom (méri
tos). 

De maneira sistemática, os bacharelandos atribuíram me
lhores classificações às matérias do grupo de cultura geral. 
É evidente que, em têrmos de grupo, os bacharelandos estão 
satisfeitos com o lastro de cultura geral que lhes é oferecido 
através do Curso Superior de Graduação da EBAP, confir
mando, aqui, até certo ponto, a hipótese por nós estabelecida 
em capítulo anterior (ver página 34). Convém também lem
brar que, em sua grande maioria, os professôres de matérias 
de cultura geral são portadores de diplomas de Faculdade de 
Filosofia, (formação pedagógica) quando não de cursos de 
pós-graduação para aperfeiçoamento da cultura e técnica 
pedagógicas, o que nem sempre ocorre com os professôres 
encarregados de ministrar aulas de cultura técnica. Um 
estudo mais completo sôbre o grupo de professôres da EBAP 
viria, sem dúvida, ajudar a compreender melhor o assunto. 
Seria também proveitoso investigar que expectativas trazem 
os estudantes com relação à cultura técnica. Não estarão 
êles à espera de receitas milagrosas, infalíveis técnicas para 
a solução dos problemas práticos, atribuindo assim uma falsa 
noção á cultura técnica desejada? 

A atitude de insatisfação com relação à cultura técnica re
cebida pelos bacharelandos é, de certa maneira, confirmada 
pela apreciação feita quanto a matérias do currículo que des
pertaram maior e menor interêsse "de seus colegas de turma", 
ao longo do Curso Superior de Graduação. 

Entre as mais apreciadas pelo grupo de 45 bacharelandos, 
destacam-se: 

Sociologia (CG) 28 ou 62,16% 
Psicologia (CG) 27 ou 59,94 % 

vindo depois 

Finanças Públicas II (CT) 21 ou 46,62% 
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Introdução à Administração Pública (CT) 18 ou 39,96% 
Seguem-se outras matérias bem menos citadas. 4 

Vale notar que dentre as quatro matérias mais citadas 
como de maior interêsse para o grupo, duas - Psicologia e 
Introdução à Administração Pública - foram lecionadas na 
1.a série do Curso Superior de Graduação (1964), Sociologia, 
na 2.a série (1965) e Finanças Públicas, na 3.a série (1966). 

A lista de matérias menos apreciadas é mais longa e inclui: 

Govêrno e Administração do Brasil (CT) 24 ou 53,28% 
Administração de Material (CT) 21 ou 46,62% 
Legislação Tributária (CT) 20 ou 44,40% 
Economia I (CG) 15 ou 33,30% 
Contabilidade (CT) 13 ou 28,86% 

Seguem-se outras matérias bem menos citadas. 

Note-se que não houve superposição, pelo menos na cabeça 
das listas de preferências e aversões, o que revela um apre
ciável consenso na avaliação de preferências e aversões por 
matérias do currículo. 

Também a metodologia de ensino foi avaliada, conservando
se aqui ainda a subdivisão em matérias de cultura geral (CG) 
e matérias de cultura técnica (CT). 

Prevaleceu aqui, também, o processo já adotado na avalia
ção do currículo: uma escala de cinco posições ou graus (Pés
simo - Ruim - Satisfatório - Bom - ótimo), transformada 
depois em uma escala de três graus (Deficiente - Regular -
Bom). Vários critérios foram sugeridos aos respondentes para 
a apreciação dos métodos de ensino adotados. ~sses critérios 
de avaliação sugeridos baseavam-se em indicações fornecidas 
pelos alunos em pesquisas anteriores (cadernos 56 e 63 já ci
tados). (1 e 2) 

De acôrdo com resultados encontrados anteriormente, pa
recia que os trabalhos de aplicação e as provas adotadas cau
savam bastante insatisfação entre os alunos. Por isso dedica
mos uma pergunta especialmente ao assunto. 

• o quadro completo. incluindo preferências e aversões manifestadas aparece 
adiante (ver págs. 63 e 64). 
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QUADRO 19 
Avaliação da metodologia de ensino empregada, de acôrdo com os 
critérios apresentados 

:Matérias de Cultura 
l. o CRITtRlO Geral Técnica 

Pertinência aos progra11Ul8 
Deficiente 13,32% 17,76% 
Satisfatória 35,52% 148,84% 1 
Boa 1«,40% 1 26,6470 

Sem resposta 6,66% 6,66% 

2.0 CRlTtRlO 
Programaçao de trabalhos de aplilxu;lIO (incluindo 

prazos de entrega) 
Deficiente 22,20% 142,18% I 
Satisfatória 142,18% 1 28,86% 
Boa 23,86% 22,20% 
Sem resposta 6,66% 6,66% 

3. o cRlnRlo 
Adequaçao dos instrumentos usados para ava-

liaçao do rendiment~ escolar 
+ 33,30c;o Deficiente 24,42% 

Satisfatória 142,18% 1 1«,40'/0 1 
Boa 26,64% 15,54% 
Sem resposta 6,66% 6,66'/0 

"Levando em conta os trabalhos de aplicação e as provas 
finais a que você se submeteu na EBAP, indique as caracte
rísticas dos mesmos que, a seu ver, mais agradaram, de acôrdo 
com a lista abaixo: 
( ) objetividade (pertinência ao programa da matéria e ao 

currículo) 
( ) planejamento (extensão, organização, programação) 
( ) adequação como instrumentos de verificação da apren

dizagem 
( ) fiscalização de provas e contrôle dos trabalhos não fei-

tos em aula 
( ) permissão para a consulta de livros e anotações 
( ) justeza na avaliação e atribuição de notas 
( ) outras características, cite-as". 

De modo geral, apenas agradou a permissão para a consulta 
de livros e anotações na elaboração de trabalhos e durante 
a realização de provas - 17 - 37,74%. 

Nove alunos ou 19,98% deixaram sem resposta a questão. 
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A grande maioria passou a indicar falhas do processo: 
- falta de planejamento quanto à realização de trabalhos de 
aplicação - 15 ou 33,30% 
- falta de objetividade nas provas apresentadas 16 ou 35,52% 
- inutilidade dos trabalhos solicitados 13 ou 28,86 % 
- fiscalização mal feita 12 ou 26,64% 
- avaliação precãria do rendimento escolar 11 ou 24,42% 

\ Em média, cada aluno apresentou duas a três queixas re-

á 

lacionadas com os trabalhos de aplicação e provas finais. Al
guns foram bastante explícitos em suas reclamações: 
- "péssima fiscalização de provas, favorecendo os desones
tos!" 
- "provas tipicamente de memorização e não de raciocinio" 
- "impressionaram-me maios trabalhos de aplicação e as 
provas: pela falta de programação geral, pela falta de assis
tência ao aluno, pela inadequação das tarefas e também por
que os professôres superestimam o tempo e os recursos dis
poníveis pelos alunos". 

Damos a seguir quadros de freqüência de impressões rela
cionadas com os itens acima expostos. 

QUADRO 20 
Quadro das matérias do Curso Superior de Graduação que desper
taram maior interêsse dos alunos 

~Iat(.ria 
Xúmero de 
indi('ac;ões (~ (45) 

-------~- ~- ------~----------

Sociologia (CG) 
Psicologia (CG) 
Finanças Públicas (CT) 
Introdução à Administração Pública (CT) 
Introdução ao Desenvolvimento Brasileiro 
Teoria Administrativa (CT) 
Planejamento Econômico (CT) 
Noções de Direito (CG) 
Economia II (CG) 
Geografia (CG) 
Administração de Pessoal (CT) 
Administração da Produção (CT) 
Contabilidade de Custos (CT) 
Problemas de Chefia (CT) 
Processamento de Dados (CT) 
Sem resposta 

Total de indicações 

28 
27 
21 
18 

(CT) í 
í 
4 
:~ 

2 
.) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

124 

62,16% 
59,94% 
46,62% 
39,96% 
15,54% 
15,54% 
8,88% 
6,66% 
4,44% 
4,44% 
2,22% 
2,220/0 
2,22% 
2,22% 
2,22% 
2,22% 
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Em média, cada aluno citou três matérias preferidas. As 
três primeiras citadas, Sociologia, Psicologia e Finanças Pú
blicas englobam bem mais do que a metade das indicações 
feitas, o que concede grande destaque, dentro do currículo, às 
referidas disciplinas. 

Vale notar que quase tôdas as matérias que aparecem ci
tadas no quadro são matérias obrigatórias. 

QUADRO 21 

Quadro das matérias do Curso Superior de Graduação que 
ram menos interêsse entre os bacharelandos 

:\Iatérias 

Govêrno e Administração do Brasil (CT) 
Administração de l\Iaterial (CT) 
Legislação Tributária (CT) 
Economia I (CG) 
Contabilidades (CT) 
Organização e l\Iétodos (CT) 
Planejamento Governamental (CT) 

Administração de Pessoal (CT) 
Compras e Suprimentos (CT) 
Processo Decisório (CT). 
Administração de Autarquias e Emprêsas Púhlicas 

(CT) 
Ciência Política (CG) 
Geografia Econômica (CG) 
Comunicações Administrativas (CT) 
Direito Administrativo (CT) 
Métodos de Pesquisa em Administt'ação (CT) 
Estatística (CG) 
Administração Municipal (CT) 
Administração da Produção (CT) 
Antropologia (CG) 
l\Iercadologia (CT) 
Orçamento (CT) 
Problemas de Chefia (CT) 
Relações Públicas (CT) 
Sem resposta 

Total de indicações 
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24 
21 
20 
1.') 

13 
R 
7 
(j 

(j 

,; 

4 

4 
4 

3 
3 
3 

1 

1 

1 

1 
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desperta-

% (45) 

53,2870 
46,62% 
44,40% 
33,30~ 

:28,86% 
li,76Sõ 
15,54% 
13,32% 
13,32~ 

11,1O~ 

8,88% 
8,889{, 
8,88~ 

6,66% 
6,66% 
6,66% 
4,44% 
2,22% 
2,22% 
2,22S~ 

2,22% 
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2,22% 
2,22S~ 
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~ Em média, cada aluno indicou 4 matérias que despertaram 

• 

-
I~ 

menor interêsse durante o curso. 
Vale notar que entre as matérias indicadas, várias são ele

tivas, não tendo sido cursadas por todo o grupo de bachare
landos. 

Pouquíssimas matérias aparecem simultâneamente no qua
dro de preferências e aversões, e mesmo quando isso aconte
ceu tratava-se apenas de opiniões isoladas. 

5.5. Falhas do Curso Superior de Graduação 

Em perguntas de respostas livres, pedimos aos bacharelan
dos que indicassem as principais falhas que haviam identifi
cado no curso. 

As respostas foram abundantes e bem definidas. Procura
mos classificar e tabular as respostas, dentro do seguinte 
esquema de categorias gerais, levando em conta "unidades de 
conteúdo" incluídas nas frases queixosas: 
1 - Falhas quanto a instalações e aparelhamento escolar 
2 - Falhas quanto à organização administrativa da Escola 
3 - Falhas quanto à composição curricular 
4 - Falhas quanto à metodologia de ensino 
5 - Falhas quanto ao corpo docente 

Sempre que achamos elucidativo, procuramos transcrever, 
com as palavras dos formandos as falhas apontadas. Conven
cidos estamos que muitas das dificuldades de convivência sa
tisfatória e harmoniosa estão associadas a percepções inter
pessoais e intergrupais discordantes. Sabemos que aquilo que 
os outros pensam de nós, exerce poderosa influência sôbre 
nossa conduta. Agimos em função do que achamos que se es
pera de nós e acabamos nos dedicando ao desempenho dos 
papéis que, julgamos, nos tenham sido atribuídos. Por outro 
lado, como a "realidade percebida" varia com o espectador, 
percepções diferentes da mesma situação conduzem, não raro, 
a desentendimentos entre os observadores envolvidos, embora 
sejam as mesmas "condições da realidade". 

Achamos, pois, que uma análise minuciosa das "falhas per
cebidas" poderá levar-nos a uma compreensão mais ampla 
e profunda das dificuldades de convivência dentro de um gru-
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QUADRO 22 
Quadro das falhas indicadas por ordem decrescente de freqüência, 
nas 5 categorias acima citadas 

A. QUANTO À COMPOSIÇÃO CURRICULAR 

a) Composição curricular propriamente dita 43 
b) Estágios de treinamento encaminhamento 

ao trabalho de diplomandos e diploma-
dos 13 

c) Programas das matérias 7 

Total de falhas 63 

95,46% 

28,86% 
15,54% 

t 

B. QUANTO AO CORPO DOCENTE E AULAS MINISTRADAS " 
Às vêzes as críticas foram dirigidas explicitamente aos proJessdres 

- 43 - 95,46% - e outras vêzes as aulas foram focalizadas - 6 -
13,32%. 

Total de falhas apontadas - 49 

C. QUANTO À ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA 
a) Direçào 22 
b) Horários e contrôle de frequências 5 
c) Coordenação de ensino 4 
d) Composição das turmas 2 

Total de falhas apontadas 33 

D. QUANTO À METODOLOGIA DE ENSINO 
a) Didática ebapiana 
b) Avaliação da aprendizagem 

7 
4 
3 
1 

c) Trabalhos de aplicaçào 
d) Material de ensino 

Total de falhas apontadas 15 

E. QUANTO 
a) 
b) 

A INSTALAçOES E 
Instalações 
Aparelhamento escolar 

APARELHAMENTO 
1 
1 

Total de falhas apontadas 2 

QUADRO 23 

Quadro-resumo das falhas apontadas 

a) Organização curricular 
b) Competência de professôres 
c) Organização administrativa 
d) Metodologia do ensino 
e) Instalações escolares 

Total 
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63 
49 
33 
15 
2 

162 

ESCOLA 
48,84% 
11,10% 
8,88% 
4,44% 

15,54% 
8,88% 
6,66% 
2,22% 

ESCOLAR 
2,22% 
2,22% 

38,87% 
30,23% 
20,36% 
9,26% 
1,23 
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po heterogêneo como o da Escola, reunidos todos (pelo menos 
teàricamente) em tôrno dos mesmos objetivos principais de 
a prendizagem-ensino-educação. 

Note-se que todos os respondentes atenderam à solicitação 
de apresentar falhas e o fizeram com aparente seriedade de 
propósitos. Por isso passamos a fornecer quadros mais com
pletos sôbre as falhas apontadas. 

A. FALHAS QUANTO A INSTALAÇÃO E APARELHAMEN-

B. 

a) 

TO ESCOLARES (n = 2) 

Instalações inadequadas para salas de aula em clima tro
pical (1) 
A Escola dispõe de material escolar escasso (2) 

FALHAS QUANTO A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATI
VA DA ESCOLA (n = 33) 

A direção é avaliada (n = 22) 

Direção autocrática (5) 
Falta diálogo franco entre a direção e os alunos (3) 
Ausente a coordenação dos subdiretores (3) 
A diretora despreza os alunos do CSG (1) 
A direção da Escola não se preocupa com os problemas dos 
alunos (1) 
A direção se preocupa muito mais com PRONAPA 3 e outras 
coisas (1) 
Não há entendimento entre a direção e os professôres (1) 
A direção não revela atitudes prospectivas (1) 
A direção persiste em não divulgar o nome da Escola (1) 
A direção não prestigia os ebapianos nem os Técnicos em 
Administração (1) 
A direção não faz avaliação de professôres (1) 
Esta é uma escola que ensina organização mas é desorgani
zada (1) 
A organização administrativa da Escola está mal planejada 
e pior executada (1) 
Um grupo de amigos da diretora conduz a direção (1) 

A sigla corresponde a - Programa Nacional de Aperfeiçoamento de Professôres 
de Administração. 
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b) Horários de aulas e freqüência escolar (n = 5) 

As aulas começam cedo demais (1) 
As aulas duplas são muito maçantes (1) 
As aulas aos sábados são contraproducentes (1) 
O horário de aulas é muito rigoroso (1) 
Há rigor demasiado no cômputo da freqüência (1) 

c) Coordenação de ensino (n = 4) 

Não há entrosamento entre professôres da mesma turma 
para uma melhor distribuição das tarefas escolares (2) 
Não há entrosamento entre professôres de disciplinas 
afins (1) 
Não há entendimento entre professôres da mesma maté
ria (1) 

d) Composição de turmas (n = 2) 

As turmas são muito numerosas na primeira série (2) 

C. FALHAS QUANTO A COMPOSIÇAO CURRICULAR E A 
DINAMICA ESCOLAR 

a) Composição curricular (n = 43) 

O currículo é excessivamente teórico (10) 
São muitas as matérias inúteis ou desnecessárias que têm 
que ser aprendidas (6) 
O currículo é anacrônico e desatualizado (4) 
Não há o devido entrosamento entre as matérias do currí
culo (4) 
São muitas as matérias incluídas no Curso que nada têm 
a ver com o desempenho profissional (3) 
Muitas aulas repetidas (e às vêzes como são mal repetidas!) 
em disciplinas diferentes, com evidente perda de tempo (2) 
O currículo é inadequado (2) 
O currículo é inadequado, levando-se em conta os tipos de 
oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho (2) 
Urge aumentar, de fato, o número de matérias eletivas (1) 
Como está, o currículo é pràticamente compulsório (1) 
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Pequena a importância atribuída a matérias técnicas bási
cas, entregues a qualquer um (1) 
Faltam matérias para os que se destinam à administração 
de emprêsas (1) 
O currículo é irracional (1) 
O currículo está mal elaborado (1) 
É preciso, com urgência, incluir mais e melhores estudos de 
Matemática! (1) 

b) Estágios de treinamento e encaminhamento de graduados 
(n = 13) 

A escola oferece poucas oportunidades para estágios de trei
namento (7) 
A escola não se interessa por assegurar colocação aos seus 
diplomados (3) 
Os estágios de treinamento oferecidos pela Escola não per
mitem a aplicação do que foi aprendido em aulas (2) 
Não há entrosamento entre a Escola, o Serviço Público e em
prêsas, no sentido de conseguir estágios de treinamento e 
trabalho para ebapianos e Técnicos (1) 

c) Programas (n = 7) 

Os programas são inadequados (2) 
Os programas são deficientes e inconseqüentes (2) 
Os programas são pràticamente inexistentes ou utópicos (1) 
Há programas que contêm matéria demais para um semes
tre (1) 
Há programas só para inglês ver (1) 

D. FALHAS QUANTO A METODOLOGIA DO ENSINO 
(n = 15) 

a) avaliação da aprendizagem (n = 6) 

O sistema de avaliação de aprendizagem é péssimo (3) 
Muito falho o sistema de avaliação de aprendizagens 
Predominantemente subjetivos os processos de avaliação da 
aprendizagem (1) 
Provas finais mal feitas e sem objetividade (1) 
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b) "Didática ebapiana" (n = 4) 

Ensino tradicional e desinteressante (1) 
Muito bitolada a orientação geral do ensino (1) 
O aproveitamento escolar é bastante reduzido por causa das 
falhas de método (1) 
Fraca a didática ebapiana nas matérias de cultura técnica, 
com uma honrosa exceção (1) 

c) Tarefas escolares, trabalhos de aplicação (n = 3) 

Exagerados, em número e em extensão, os trabalhos pedidos 
pela maioria dos professôres (1) 
Os professôres pedem trabalhos (inúteis), sómente para 
pedir (1) 
A carga dos trabalhos escolares pesa muito sôbre os ombros 
dos alunos, pois não obedece a cronogramas (1) 

d) Material de ensino (n = 2) 

O material de ensino é pobre e mal utilizado (1) 
O material de ensino é desperdiçado (1) 

E. FALHAS APONTADAS NO CORPO DOCENTE E NAS 
AULAS MINISTRADAS (n = 49) 

a) Professõres (n = 43) 

Incapacidade técnico-pedagógica de muitos professôres (12) 
Muitos professôres de matérias técnicas dizem que sabem 
a matéria, mas, na realidade, não a sabem ensinar (5) 
Os piores professôres são os das matérias técnicas (4) 
Não há bom entendimento entre os alunos e muitos dos 
professôres (4) 
São muitos os professôres fracos (3) 
Vários professôres didàticamente incapazes, sobretudo em 
matérias técnicas (3) 
Alguns professôres são péssimos; é preciso afastá-los da 
Escola (2) 
Alguns professôres fogem ao diálogo com os alunos (2) 
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b) 

São vários os professôres ultrapassados (2) 
Faltam bons professôres (1) 
Os professôres de matérias eletivas exigem demais (1) 
Há professôres cansados que já não rendem mais (1) 
Professôres que revelam grande desconhecimento da vida 
prática (1) 
Professôres que nada ensinam (1) 
Não há matérias ruins, mas professôres fracos que tornam 
as matérias intoleráveis (1) 

Aulas (n = 6) 

Aulas mal preparadas, ou não preparadas (5) 
Aulas mal dadas, assuntos mal explicados (1) 

Foram tabeladas, ao todo, dentro do critério de unidades 
de conteúdo, 162 falhas sendo mais freqüentes as críticas di
rigidas a professôres e à composição curricular. Em média, 
cada aluno identificou quatro falhas no Curso Superior de 
Graduação. 

Seguiram-se as sugestões para corrigir as falhas identifica
das. O mesmo critério de unidades de conteúdo e as mesmas 
categorias gerais de classificação foram utilizadas na tabu
lação das sugestões corretivas. 

O número total de sugestões arroladas é bem menor do que 
o número de falhas identificadas, o que aliás não era difícil 
antecipar. 

Dez alunos (22,207c) deixaram de apresentar sugestões cor
retivas. 

Alguns estudantes (3 ou 6,66%) usaram as seguintes ex
pressões vagas: "mudanças óbvias", "é fácil concluir sôbre 
as sugestões" e "basta fazer o contrário das falhas", fugindo 
assim na realidade, à apresentação de sugestões. 

De maneira geral, as 82 sugestões indicadas, numa média 
de duas a três por estudante, baseadas muitas vêzes em co
nhecimentos assimilados durante o Curso, revelam bom senso 
e seriedade dos respondentes, empenhados, via de regra, na 
apresentação de idéias que ajudem a aperfeiçoar o Curso Su
perior de Graduação da EBAP. 
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QUADRO 24 

Quadro geral de sugestões apresentadas indicando a freqüência das 
mesmas por capítulos ou categorias 

Sugestões 

A) MELHOR CURRIcULO 
Estágios de treinamento 
Reestruturação curricular 
Programas 
Promoção de alunos 

TOTAL 

B) MELHORES PROFESSORES E/OU AULAS 
Professôres 
Aulas 

TOTAL 

C) l\IELHORES M~TODOS DE ENSINO 
Didática 
Avaliação da aprendizagem 
Tarefas escolares 
::\Iaterial de ensino 

TOTAL 

D) MELHOR ORGANIZAÇÃO AD:\UNISTRATIVA 

19 
13 

7 
2 

41 

24 
3 

27 

8 
5 
4 
1 

18 

Direção 6 
Horários 5 
Coordenação de ensino 3 

TOTAL 14 

E) MELHORES INSTALAÇÕES - 2 ou 4,44 

42,18% 
28,86% 
15,54% 
4,44% 

53,28% 
6,66% 

17,76% 
11,10% 
8,88% 
2,22% 

13,32% 
11,10% 
6,66% 

Transcrevemos, a seguir, as sugestões apresentadas. 

A. SUGESTõES PARA MELHORAR A COMPOSIÇAO 
CURRICULAR (n = 41) 

a) Estágios de treinamento e encaminhamento de graduados 
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(n = 19) 

Oferecer maiores e melhores oportunidades para a prática 
supervisionada de trabalhos administrativos (5) 
Aumentar as oportunidades de colocação e encaminhamen
to de Técnicos em Administração Pública diplomados pela 
EBAP (5) --

... 
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Aumentar as oportunidades de estágio para ebapianos, de 
qualquer série (4) 
Promover estágios obrigatórios a partir da 2.a série (3) 
Firmar convênios com repartições públicas e emprêsas para 
garantir melhores estágios para ebapianos (2) 

b) Reestruturação curricular (n = 13) 

Suprimir matérias inúteis, depois de consultar alunos e ob
servar professôres (4) 
Revisão periódica do currículo para acabar com a divisão 
entre teoria e realidade prática (2) 
Revisão anual do currículo (2) 
Adequar o currículo a reais necessidades técnicas (1) 
Incluir matérias úteis ao desempenho profissional na vida 
prática (1) 
Incluir matérias sôbre administração de emprêsas (1) 
Dotar o currículo de maior consistência interna (1) 
Reduzir o número de matérias técnicas e aumentar o nú
mero de matérias de cultura geral, ou a duração dêsses 
cursos (1) 

c) Prograr,nas (n = 7) 
Reformar programas tomando como modêlo os melhores 
já existentes (1) 
Submeter ao MEC os programas adotados na EBAP (1) 
Fiscalizar o cumprimento dos programas apresentados (1) 
Exigir que os programas sejam apresentados aos alunos no 
início do curso (1) 
Criar uma comissão geral para apreciar e comparar todos 
os programas (1) 
Atualizar os programas de várias disciplinas técnicas (1) 
Reformular totalmente a maioria dos programas de maté
rias técnicas (1) 

d) Critérios de pror,noção de alunos (n = 2) 
Rever periodicamente os critérios de promoção (1) 
Baixar de 6 para 5 a média de aprovação (1) 

B. SUGESTõES RELACIONADAS COM O CORPO 
DOCENTE (n = 27) 

a) Professôres (n = 24) 
Ir trocando os professôres fracos até encontrar outros me
lhores (6) 
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Melhorar o quadro docente; não esquecer que os professôres 
fazem as matérias (5) 
Fazer com que os professôres cumpram os horários esta
belecidos (1) 
Contratar, todos os anos, professôres novos e manter ape
nas os que comprovarem sua competência (1) 
Ao contratar novos professôres, ter em mente que um bom 
técnico não é, necessàriamente, um bom professor (1) 
Mudar quase todos os professôres de matérias técnicas (Ad
ministração de Material, Organização e Métodos, Mercado
logia, Legislação Tributária, Administração da Produção, 
Compras e Suprimentos) e de algumas matérias de cultura 
geral (Antropologia, Direito, Economia I) (1) 
Afastar professôres velhos e cansados (1) 
Renovar os professôres de tempo integral para impedir que 
se eternizem, no cargo, completas nulidades (1) 
Renovar periodicamente o quadro docente, aposentando os 
professôres mais velhos (1) 
Realizar seminários sôbre problemas administrativos atuais, 
convocando obrigatóriamente professôres e alunos (1) 
Exigir prova escrita de conhecimentos e prova de aula para 
a admissão de novos professôres (1) 
Oferecer maiores salários para atrair melhores professô
res (1) 
Oferecer, com regularidade, oportunidades de aperfeiçoa
mento para professôres (1) 
Lutar contra o comodismo de certos professôres, ou dispen
sá-los (1) 
Ter um grande nome como técnico não deve ser critério 
único para a admissão de professôres (1) 

b) Aulas (n = 3) 

Adotar o uso de linguagem mais simples e clara durante 
as aulas (2) 
Exigir dos professôres a aplicação de técnicas pedagógicas 
variadas para tornar as aulas mais interessantes (1) 

C. SUGESTõES LIGADAS A METODOLOGIA DE ENSINO 
EMPREGADA (n = 18) 

a) Didática ebapiana (n = 8) 

Oferecer cursos obrigatórios de didática a professôres de 
matérias técnicas (7) 
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Oferecer assistência técnica aos professôres-técnicos (1) 

b) Avaliação da aprendizagem (n = 5) 
Apertar a fiscalização nas provas e lutar contra a cola em 
tôdas as frentes (2) 
Usar provas objetivas em tôdas as disciplinas (1) 
Substituir notas por conceitos que avaliam o rendimento es-

.\ colar (1) 
Aumentar o número de provas em cada disciplina (1) 

c) Tarefas escolares, trabalhos de aplicação (n = 5) 
~ Utilizar trabalhos de aplicação mais realistas e úteis (2) 

Modificar substancialmente a natureza dos trabalhos de 
aplicação (1) 
Reduzir pela metade o palavrório exigido em trabalhos de 
aplicação (1) 
Organizar um plano integrado de trabalhos de aplicação 
para cada turma, em cada semestre (1) 

d) Material de ensino (1) 
Enriquecer e dinamizar a seção de recursos audiovisuais (1) 

D. SUGESTõES QUE VISAM A MELHORAR A ORGANIZA
ÇAO ADMINISTRATIVA DA ESCOLA (n = 14) 

a) Direção (n = 6) 

Ampliar os quadros dirigentes (1) 
Permitir maior participação dos alunos nas decisões que 
atingem a vida da Escola (1) 
Dar maior divulgação ao trabalho que esta Escola vem rea
lizando (1) 
Incluir entre os assessôres da direção, técnicos de educação 
que possam ajudar a reelaborar currículos e examinar pro
gramas (1) 
Convencer a direção que é preciso valorizar os alunos (1) 
Mudar a direção (1) 

.. b) Horários (n = 5) 

... 

Conceder a alunos e professôres uma tolerância de 15 mi
nutos (2) 
Iniciar as aulas às 8 horas (1) 
Impedir que sejam subtraídos os intervalos entre as au
las (1) 
Deixar os sábados para descanso dos alunos (1) 
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c) Coordenação de ensino (n = 3) 

Realizar reuniões periódicas com professôres da mesma tur
ma (1) 
Idem da mesma série (1) 
Coordenação atuante, promovendo o entrosamento entre 
matérias, professôres e alunos (1) 

E. SUGESTõES LIGADAS A INSTALAÇÕES E APARELHA-
MENTO ESCOLARES (n = 2) 

A mudança para o prédio nôvo pouco adiantou, porque êste 
ainda não tem condições para alojar uma Escola; é preciso 
cuidar de reduzir a luminosidade, o calor e o barulho nas 
salas de aula (1) 
Mudar carteiras incômodas por mesinhas e cadeiras (1) 

Ainda numa outra pergunta, de respostas livres, indagamos 
dos bacharelandos que outras sugestões teriam para "melho
rar a Escola em sua atuação educativa de formação". 

Doze estudantes (26,64%) deixaram sem resposta a per
gunta. 

Várias sugestões já citadas, foram ainda uma vez indica
das, ou simplesmente reforçadas. 

Incluímos adiante apenas as sugestões que pareciam conter 
algo de nôvo, em relação às já apresentadas. Ei-Ias: 

Maior assistência individual aos alunos de tôdas as séries 
e não sómente aos da l.a série (8) 
O serviço de orientação educacional deve ser permanente, 
funcionando todos os dias (6) 
Oferecer muitas bôlsas de estudo de tempo integral, que 
permitam aos estudantes a completa dedicação ao curso (3) 
Oferecer bôlsas de estudo a funcionários públicos para a 
realização do Curso Superior de Graduação da EBAP, tal 
como já é feito no curso intensivo (2) 
Dar oportunidade a professôres mais avançados e progres
sistas de participarem das decisões que atingem a vida da 
Escola (1) 
Propiciar maior aproximação e intercâmbio com outras es
colas superiores (1) 
Aproveitar mesmo as sugestões oferecidas neste questioná
rio (1) 
Aplicar, periodicamente, questionários como êste (1) 
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Realizar, periàdicamente, assembléias de alunos com a di
reção (1) 
Exigir Mestrado dos professôres (1) 
Oferecer, com regularidade, ciclos de conferências feitas por 
especialistas de renome (1) 
Organizar, com freqüência, visitas a emprêsas públicas e 
particulares, a título de ilustração das informações teàrica
mente apresentadas (1) 
Enfim, alcançar uma progressiva integração Escola-traba
lho (1) 

Cêrca de metade dos bacharelandos (24 ou 53,28%) disse 
ainda que gostaria de ver novas matérias acrescentadas ao 
atual currículo do Curso Superior de Graduação: 

Mais cursos sôbre Ciências Sociais, ou cursos mais extensos 
do que os atuais (8) 
Oratória (6) 
Análise matemática (5) 
Imigração e colonização (1) 
Turismo (1) 
Análise financeira (1) 
Análise administrativa (1) 
Mercado de capitais (1) 
Pesquisa de mercado (1) 
Prática administrativa supervisionada (1), como orientação 
prévia para estágios de treinamento. 
A maioria dos bacharelandos (32 ou 71,04%) pronunciou-se 

pela supressão de diversas disciplinas do currículo, ou pela 
substituição "imediata", "urgente", "ainda êste ano", dos res
pectivos professôres: 
Govêrno e Administração do Brasil 15 33,30% 
Compras e Suprimentos 12 26,64% 
Contabilidades 10 22,20% 
Geografia Econômica 9 19,98% 
Legislação Tributária 9 19,98% 
Problemas da Vida Urbana 7 15,54% 
História 6 13,32% 
Processo Decisório 6 13,32% 
Administração de Emprêsas Públicas e 

Autarquias 5 11,10% 
Comunicações Administrativas 5 11,10% 
Ciência Política 5 11,10% 
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Administração de Material 
Organização e Métodos 
Métodos de Pesquisa (em Administração) 

5 
4 
3 

11,10% 
8,88% 
6,66% 

Um bacharelando declarou textualmente: "Tôdas as maté
rias são úteis quando bem ensinadas. Por isso não se deve 
pensar em retirar matérias, mas sim em substituir os maus 
professôres de Administração de Material, de Métodos de Pes
quisa, de Contabilidades, de Estatística, de Introdução à Ad
ministração, de Teoria Administrativa, de Administração de 
Produção e outras". 

Um espaço do questionário para Observações Finais foi ain
da utilizado para receber críticas e sugestões, algumas repe
tidas com veemência. Aqui, também, anotamos apenas as que 
não tinham sido citadas anteriormente. 

Vinte e três bacharelandos (51,06%) não fizeram observa
ções finais. Em outras respostas, destacamos as observações 
seguintes: 

A direção da Escola intencionalmente desprestigia os Ba
charéis (1) 
A Escola não deve criar estímulos desanimadores como o 
PRONAPA (1) 
A Escola deve cuidar melhor do vestibular, para evitar o 
ingresso de imaturos (1) 
Trabalhos do tipo catatau só os ricos e folgados podem fa
zer, pois podem passar tardes inteiras escrevendo (1) 
Temos experiência de outros cursos superiores e a EBAP, 
apesar das falhas, ainda é o que há de melhor na Guana
bara (1) 
É preciso suspender a cobrança de anuidades (1) 
Oferecer currículo integrado para administração pública e 
de emprêsas (1) 
Fiscalização eficiente durante as provas e papéis de pro
vas rubricados na hora (1) 
Apesar dos defeitos, a Escola é boa e já vai deixando gran
des saudades ... (1) 
Esta a Escola que deixou em mim marcas mais fundas; sinto 
deixar a EBAP (1) 
A EBAP muito falada, mas muito querida (1) 
Já perdi a conta do número de alunos que eu trouxe para 
a EBAP (1) 
Duvido que alguém tenha recomendado mais esta Escola 
do que eu (1) 
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Comparando a avaliação do Curso Superior de Graduação 
feita, a pedido, pelo grupo de bacharelandos de 1967, com as 
impressões que os mesmos estudantes, então vestibulandos e 
calouros, tinham da Escola em 1964 e em 1965, algumas con
clusões preliminares podem ser esboçadas. 

No início do curso, a Escola foi apreciada sob o prisma de 
um grande e variado número de aspectos, em que quase tudo 
foi desarticulada e impulsivamente criticado. 

Tendo em vista que os alunos, segundo suas próprias de
clarações (1 e 2) mal conheciam a Escola e a carreira de Téc
nica em Administração Pública, podemos concluir que êsse 
hipercriticismo era antes o reflexo de uma atitude generali
zada de insatisfação e hostilidade para com o ambiente, não 
rara, aliás, entre jovens calouros. Talvez refletisse também 
descontentamentos capitalizados, trazidos de outras experiên
cias escolares anteriores. 

A medida que a influência formadora do Curso Superior de 
Graduação foi se fazendo sentir sôbre os calouros, pôde ser 
percebida uma ansiedade crescente que, restringindo o campo 
perceptivo de cada qual, levou-os à identificação de graves 
falhas no processo educativo a que estavam sendo submetidos. 

Na proporção em que os ebapianos foram conquistando mais 
experiência e mais segurança, através de contactos interpes
soais mais extensos e mais profundos dentro da Instituição, 
na medida em que se sentiam mais confiantes como pessoas 
aceitas e respeitadas como estudantes mais adiantados e como 
futuros profissionais da administração pública, mais escla
recidos, começaram a elaborar com mais cuidado e objetivi
dade suas apreciações críticas. E isso pode ser apreciado até 
na própria linguagem utilizada nas respostas ao questionário. 

Até que, ao fim do Curso Superior de Graduação, surgem 
avaliações mais complexas, bem mais articuladas e definidas, 
revelando meditação dos bacharelandos que se voltavam para 
apreciar o curso terminado. Confirma ainda essa atitude o 
empenho sério com que se lançaram ao trabalho de oferecer 
sugestões aperfeiçoadoras, visando o progresso do Curso Su
perior de Graduação. 

Até mesmo a preocupação marcada com a melhoria quali
tativa e quantitativa da cultura técnica recebida revela, pelo 
menos em parte, a ansiedade do bacharelando por alcançar 
uma colocação mais adequada a seus anseios e formação pro-
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fissional, obrigando-o a focalizar com mais atenção o instru
mental recebido. E acrescente-se ainda que entre os bachare
landos é maior o número dos que pretendem dedicar-se à Ad
ministração Pública, quando comparados com o grupo de ves
tibulandos e calouros, mais voltados para a Administração 
de Emprêsas. 

Quando comparamos as queixas mais freqüentes nos gru
p.os de calouros de 1964 (1 e 2) e bacharelandos de 1967, veri
fIcamos novamente que houve considerável evolução nos jul
gamentos exarados. 

Analisaremos mais detidamente as críticas dirigidas à 
organização curricular do Curso Superior de Graduação prin-
cipal objetivo da análise dêste estudo. ' 

Em 1964, mais de metade dos calouros (56,2%) queixava-se 
de maneira mais ou menos vaga, da "escassez de oportunida
des de contactos reais com o trabalho administrativo", sendo 
essa a queixa mais freqüente quanto à composição curricular. 

Já os bacharelandos, embora queixando-se ainda da insufi
ciência das "oportunidades de estágios de treinamento" ofe
recidas pela escola, preocuparam-se muito mais com a rees
truturação do currículo (95,46%), que desejam mais "racio
nal", mais bem "entrosado", interna e externamente, levando 
em conta necessidades pessoais dos alunos e exigências do 
mercado de trabalho. Os estágios de treinamento, muito valo
rizados, são exigidos para todos os alunos, como importante 
complemento da formação profissional dos ebapianos. 

Também os professôres, muito criticados em 1964 e em 1967, 
o são agora com mais objetividade, incidindo o maior número 
de queixas e sugestões construtivas sôbre os setores de meto
dologia e qualidade de ensino ministrado. 

De maneira geral, em 1964, os calouros não souberam suge
rir melhorias, enquanto que agora os bacharelandos foram 
pródigos em sugestões corretivas, muitas delas de real valor 
teórico-prá tico. 
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• Capítulo 6 

APRECIAÇÃO DA ESCOLHA OCUPACIONAL DE TÉCNICO 

• 

r Retrospectivamente, em 1967, os bacharelandos apresentaram 
três razões principais para sua vinda para a EBAP, em 1964: 

I. 

I~ 

Por considerar o curso mais adequado 
a minhas aptidões pessoais e aspirações 
profissionais 
Por informações colhidas sôbre a Esco
la, fornecidas por ebapianos e ex-eba
pianos 
Por ter gostado do currículo 

Não houve respostas em branco. 

16 ou 35,52% 

15 ou 33,30% 
14 ou 31,08% 

Comparando as reações despertadas por um item semelhan
te em 1964, verificamos, que aqui também houve modificações, 
nas respostas, reveladoras de amadurecimento nos bachare
landos. De certo modo, as respostas atuais indicam maior sa
tisfação com o curso realizado e com a profissão abraçada. 

Em 1964 ~ respostas mais freqüentes tinham sido: (n = 64) 

Sinto que é isso que gosto realmente de 
fazer 35 (54,60%) 
A profissão oferece boas oportunidades 
para ganhar decentemente a vida 28 (43,68 % ) 
O serviço público representa amplo cam-
po profissional 14 (21,84%) 

e outras respostas bem menos freqüentes. 

Vale notar que alguns alunos forneceram mais de uma res
posta ao item. 
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Ora, é sabido que um dos pontos críticos de opção na vida 
da maioria das pessoas é a escolha de uma atividade ocupa
cional, de uma profissão, de um trabalho, ou de uma carreira. 
Qualquer que seja a palavra preferida, trata-se do compro
metimento de grande número de horas de atividade durante 
as fases mais produtivas do ciclo do desenvolvimento humano 
(adolescência e idade adulta, incluindo preparação profissio
nal e execução das tarefas ocupacionais). 

Não resta dúvida que para muitas pessoas essa escolha pro
fissional (ou vocacional) fica muito limitada dentro das pou
cas possibilidades ambientais existentes. Contudo, alguma 
possibilidade de escolha existe sempre. E, sejam grandes ou 
reduzidas as possibilidades de escolha, a opção final, em têr
mos de atividade ocupacional definida, vai determinar, em 
grande parte, o tipo de pessoa em que o optante se transfor
mará como adulto que produz e cria, através de sua atividade 
profissional, oferecendo à coletividade, a que pertence, sua 
contribuição de sócio-cooperador. 

O trabalho que uma pessoa venha a realizar determina o 
tipo de experiências que o profissional vai enfrentar, as no
vas aspirações que serão suscitadas, os caminhos que deverá 
trilhar para atendê-las, as pessoas com quem vai entrar em 
freqüente interação social, etc. 

Mas, e isso é extremamente importante para o nosso estudo, 
tudo indica que a escolha profissional já é determinada, em 
grande parte, por aquelas mesmas condições psicológicas que 
serão mais tarde afetadas pelo exercício profissional. 

Em outras palavras: ao escolhermos uma atividade ocupa
cional definida, estamos sendo, na realidade, escolhidos por 
ela, atraídos em sua direção pelas afinidades percebidas e 
como tal identificadas. 

Talvez seja o estudo de ROSENBERG, (6) o mais completo já 
realizado sôbre o importante papel que representam, na esco
lha profissional feita por universitários, os fatôres psicológicos 
ligados a valôres, aspirações e atributos pessoais . 

ROSENBERG conseguiu identificar dois importantes fatôres 
atuantes na escolha de uma escola profissional em nível 
superior: 

a) informações sôbre o mundo das ocupações; 
b) valôres e aspirações pessoais. 
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• Utilizamos, experimentalmente, com o grupo estudado, uma 
escala inspirada na de ROSENBERG (por mim traduzida e adap
tada) e também em respostas livres fornecidas por calouros. 

Fornecemos aos nossos estudantes uma lista (Q/67) que 
incluía motivos de escolha profissional; e pedimos que êles 
indicassem os que mais tinham influído na escolha profissio
nal realizada (vinda para EBAP) . 

• Damos a seguir um quadro dos motivos indicados, acompa-
nhados da classificação recebida. 

QUADRO 25 

Quadro comparativo dos motivos apontados pelos bacharelandos na 
escolha da carreira de Técnico em Administração Pública (EBAP) 

MOTIVOS Importância na eswlha (%) 
Grande 

A profissão oferece: 
Regular Pequena 

a) Garantia de futuro estável e seguro 58 34 8 
b) Provável utilização de minha capa-

cidade de liderança 32 53 15 
c) Status e prestigio social elevados 26 32 42 
d) Oportunidade de trabalhar mais e 

melhor pelo bem comum 48 39 13 
e) Oportunidade de cursar uma facul-

dade sem maiores despesas 16 32 52 
f) Amplo mercado de trabalho e posi-

ções bem remuneradas 35 48 17 
g) Oportunidade para a utilização ade-

quada de minhas aptidões 68 20 12 
h) Oportunidade de trabalhar mais 

com pessoas do que com coisas 44 36 20 

Vemos que os desejos de auto-realização (g), de alcançar 
segurança(a) e maior satisfação através de um melhor rela
cionamento com a coletividade (d) são mais importantes para 
os nossos bacharelandos do que ganhar muito dinheiro (f) e 
estudar barato (e) . 

Em seu estudo, ROSENBERG identificou ainda, através da 
associação de pares, três orientações valorativas importantes 
na escolha de profissões: 

a) interêsse por pessoas 
b) interêsse por recompensas externas 
c) interêsse pela auto-realização em têrmos de auto-ex

pressão. 
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Nosso pequeno estudo confirma, no grupo de bacharelan
dos, o predomínio das dimensões valorativas a e c, identifica
das por ROSENBERG. 

Baseada na Teoria de Escolha Ocupacional formulada por 
ELI GINZBERG, (7) nos propusemos a analisar, ainda uma vez, 
por meios menos diretos, a escolha profissional feita por eba
pianos. 

Resumidamente, os elementos básicos da teoria de GINZBERG 
podem ser assim discriminados: 

- a escolha ocupacional é um processo; 
- o processo é, em grande escala, irreversível; 
- as concessões feitas constituem aspecto essencial dessa 

escolha. 

No primeiro elemento contém-se todo um ciclo de desenvol
vimento, pois que iniciando-se êsse processo no momento do 
nascimento (ou até antes: "Se eu algum dia tiver um filho, 
vai ser diplomata") pode permanecer aberto a modificações, 
pràticamente, até a morte. 

GINZBERG começou a estudar êsse processo em alunos de 
cêrca de 11 anos, época em que, ao que parece, a maioria dos 
escolares descobre que, mais cedo ou mais tarde, terá que en
frentar o problema da escolha de uma atividade ocupacional 
futura. 

GINZBERG começou a estudarêsse processo em alunos de 
uma ocupação: 

a) Escolhas baseadas em fantasias (até os 11 anos); 
b) Tentativas de escolhas, ou escolhas preliminares, hesi

tantes e transitórias, reveladoras de indecisões e dúvi
das (11 aos 16 anos); 

c) Escolhas realistas (a partir dos 17 anos), quando o jo
vem afinal define sua escolha ocupacional. 

A criança, no período das fantasias, acredita que pode vir 
a ser o que bem quiser e as figuras do herói e do aventureiro 
aparecem com freqüência nessas definições prematuras. Na 
realidade, a criança, não raro, projeta apenas seus impulsos 
e necessidades, menos atendidos, nessas escolhas, que têm 
muito de fabulação. 

Durante o período de escolhas preliminares, em geral o 
adolescente se preocupa quase que exclusivamente com fatô
res subjetivos ligados ao melhor aproveitamento do que per-
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cebe como sendo suas aptidões, suas capacidades, seus inte
rêsses e seus valôres pessoais. As escolhas podem ser conside
radas tentativas em face das atitudes do próprio adolescente, 
que não raro reconhece que não incorporou ainda, à decisão 
de escolha, os fatôres da realidade que o cerca. ("Não sei bem, 
penso em várias coisas, mas ainda não me defini"). Essa cir
cunstância pode explicar até certo ponto, mas somente até 
certo ponto, a multiplicidade de vestibulares, observada em 
grupos de vestibulandos e calouros estudados. (2) 

Segundo GINZBERG, somente a partir dos 17 ou 18 anos con
seguem os adolescentes alcançar escolhas mais realistas, (e 
para tanto precisam, em geral, ser ajudados), quando pro
curam relacionar, dentro de uma escolha racional, seus inte
rêsses, suas capacidades, seus valôres e as oportunidades e 
limitações inerentes ao ambiente em que vivem. GINZBERG 
denomina êsse período como: "época das concessões" ("Eu 
queria ser ... , mas ... "). Coincide esta época com o fim do 
curso médio, quando o adolescente se defronta, em geral des
preparado, com o período de transição em que deve escolher 
uma escola superior ouje buscar um emprêgo. No período de 
escolha realista, GINZBERG identifica três estágios sucessivos: 
um primeiro exploratório, durante o qual o adolescente ana
lisa as alternativas propostas (por êle mesmo, ou pelos de
mais). A seguir vem um estágio de cristalização, quando a es
colha se define e finalmente um período de especificação, 
quando a escolha ganha limites bem mais claros chegando-se 
à última fase da escolha profissional, ou seja a fase da opção 
por uma especialidade. 

GrNzBERG ressalta a imperfeição de seu esquema diante de 
algumas variações encontradas na prática. Cita como exem
plos: adolescentes que desde cedo se apegam a uma escolha 
definida, ou à variabilidade da caracterização do estágio de 
cristalização em têrmos de faixas etárias imprecisas. Embora 
o estágio de cristalização ocorra freqüentemente em tôrno da 
faixa etária que vai dos 19 aos 21 anos, sabemos que êle 
pode ocorrer mais cedo ou mais tarde, dependendo das condi
ções sócio-culturais do ambiente do jovem. No caso dos eba
pianos, tudo indica que a maioria dos calouros em 1964 e 
1965 (1 e 2) estava caminhando dentro do processo de escolha, 
situando-se entre os estágios exploratórios (vestibulares múl
tiplos) e o estágio de cristalização (média etária em tôrno de 
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22 anos). Isso pode ser ainda verificado pelas respostas for
necidas quanto a motivos da vinda para a EBAP (ver p. 81) . 

Já as respostas dos bacharelandos revelam claramente que 
o terceiro estágio de inter-relacionamento de fatôres e conces
sões foi plenamente atingido e às vêzes até superado (ver res
posta p. 83) . 

De acôrdo com as respostas fornecidas pelos bacharelandos, 
verificamos que êles optaram por uma carreira onde podem 
melhor utilizar seus interêsses, suas aptidões, seus conheci
mentos, pesando também as oportunidades e limitações am
bientais. 

Querendo melhor caracterizar a situação acima descrita, 
procuramos identificar a imagem do administrador público 
ideal entre os ebapianos, como uma forma de verificação in
direta do estágio de escolha profissional. 

6.1. Em Busca de uma Imagem do Administrador Público 
Ideal 

Bem no âmago da filosofia de vida em sociedades organizadas 
persiste velha controvérsia sôbre o papel das pessoas no de
senvolvimento do processo histórico. De forma resumida, o 
argumento pode ser assim apresentado: 

Poderá a ação consciente pessoal alterar um dado curso de 
acontecimentos? Ou o impulso orientador do processo histó
rico é tão forte que a tudo e todos se sobrepõe, levando-nos 
de roldão? 

Os debatedores contemporâneos de assunto tão ponderável, 
parecem concordar que onde o processo decisório é conscien
temente valorizado como determinante, a ação consciente pes
soal pode alterar o curso dos acontecimentos e ocorre princi
palmente em períodos de crise, ou de acelerada transição. 
quando os padrões dos grupos familiares e de outras institui
ções mantenedoras não mais conseguem ajustar-se a realida
des que mudam. 

No Brasil, a profissão de administrador público vem enfren
tando, em tôdas as épocas, tensões adaptadoras de maior ou 
menor intensidade. Contud0, alinl1adas dentro de um pro
cesso histórico educacional, às vêzes confuso, aparecem ilhas 
de intencionalidade que tomam corpo através de diretrizes 
educacionais traçadas para a formação de Administradores 
Públicos. (4) Tudo indica que, atualmente, essa profissão 
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ocupa, entre nós, uma posição-chave no conjunto dos esfor
ços desenvolvimentistas, e, por isso, esperamos que não venha 
a ser varrida do campo ocupacional, pelo menos em futuro 
próximo. 

Neste capitulo buscamos investigar as expectativas ligadas 
à profissão de Técnico em Administração entre: 

a) Aquêles que traçam e executam as diretrizes educacio
nais da EBAP, a direção da Escola; 

b) aquêles que executam a formação escolar do ebapiano, 
ou seja, os professôres da Escola; 

c) aquêles que sofrem a influência do processo formador 
dentro da Escola, ou sejam, os ebapianos. 

Alguns grupos estranhos a essa atuação direta foram tam
bém consultados numa tentativa de estabelecer outros pontos 
de referência. 

Várias perguntas se impunham, de saída, em nossa despre
tenciosa análise da escolha profissional dos ebapianos: 

Até que ponto a imagem do administrador público ideal 
representa um consenso mais ou menos generalizado dentro 
da EBAP? 

Até que ponto ebapianos e bacharelandos se vêem compa
rativamente mais próximos dessa imagem ideal? 

Até que ponto coincidem a auto-imagem de alunos (nas 
várias séries) e a imagem que dêles faz a direção da Escola? 

Até que ponto a direção tem conseguido imprimir ao corpo 
docente alguns valôres básicos ligados à formação educativa 
em têrmos ideais? 

Em outras palavras, se considerarmos a imagem ideal indi
cada por diretores e professôres como os objetivos da forma
ção escolar, até que ponto êsses objetivos estão sendo alcan
çados? 

A técnica empregada para delinearmos a imagem do admi
nistrador público ideal, a auto-imagem dos ebapianos e a ima
gem que a direção faz dos bacharelandos, utilizamos a chama
da Técnica de Ordenação (Q-Sort) (8) cujo instrumental, 
adiante descrito, foi por nós traduzido e adaptado, sob forma 
experimental. 

O SAQS compõe-se, essencialmente, de cartões numerados 
de 1 a 50, onde aparecem escritas palavras diferentes, uma 
em cada cartão. Essas palavras descrevem atributos pessoais 
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variados. :8:stes cartões devem ser dispostos em grupinhos de 
cinco (formam-se ao todo dez montinhos), indicando o res
pondente, através dessa arrumação (ou ordenação), a percep
ção de sua auto-imagem, da imagem ideal do administrador 
público, ou da imagem que faz de outra pessoa. 

Para melhor compreensão da técnica SAQS, aplicada indi
vidualmente neste estudo, transcrevemos adiante a Fôlha de 
Instruções para Respondentes, por mim preparada especial.: 
mente para esta investigação. 

"Aqui estão 50 cartões numerados. Cada um dêles contém 
uma palavra diferente, que descreve um atributo pessoal. Dis
ponha os 50 cartões sôbre a mesa de modo a mantê-los todos 
dentro de seu campo de visão. Arrume-os, então, em dez mon
tinhos de cinco cartões cada um, dispondo-os um ao lado do 
outro ao longo de uma linha horizontal (ou mais de uma se 
não houver espaço suficiente para uma fileira de dez monti
nhos). Você deverá proceder assim ao grupar os cartões, cinco 
a cinco. Reúna no montinho mais à direita, os atributos que 
você julga serem os mais típicos ou característicos do admi
nistrador público ideal, isto é, aquelas qualidades que melhor 
o identificam ou descrevem. Reúna no montinho mais à es
querda, os atributos que você julga serem os menos típicos ou 
característicos do administrador público ideal. Os outros car
tões você os distribuirá da mesma maneira, situando-os em 
montinhos intermediários, também de cinco cartões, lembran
do sempre que, quanto mais à direita forem situados os atri
butos pessoais aí focalizados, melhor descrevem o administra
dor público ideal, o contrário ocorrendo (pior descrevem) 
quando situados mais à esquerda. 

Quando você terminar a arrumação (ou ordenação) dos 
cartões, deve verificar se cada palavra ocupa a posição correta 
na escala descritiva que você organizou. 

Assim que você der por encerrado seu trabalho de ordena
ção, em escala, de todos os cartões, registre numa fôlha espe
cial (que lhe será fornecida nessa ocasião) a posição que você 
atribuiu a cada uma das cinqüenta características constantes 
desta escala (SAQS). Atribua notas às palavras conforme a 
posição ocupada. Tôdas as palavras (cinco) que ficaram no 
montinho mais à direita devem receber nota 10 (dez), as que 
ficaram no montinho contíguo a êsse recebem nota 9 (nove) 
e assim decrescentemente até as palavras do montinho mais 
à esquerda que recebem nota 1 (um). Numere depois de um 
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a dez, por ordem decrescente de importância, os atributos que 
tiverem recebido notas nove e dez. Se você tiver alguma dú
vida quanto à execução da prova ou quanto ao significado de 
alguma palavra, pergunte ao examinador. 

Ao traduzirmos as palavras do inglês, procuramos ater-nos 
o mais possível à versão original da prova, traduzindo a idéia 
sugerida pelos autores, e adaptando-a ao nosso meio, quando 
necessário. Nesse trabalho fomos auxiliados pela lista de ca
tegorias fornecidas pelos autores, que englobam as 50 pala
vras utilizadas na prova. São as seguintes as categorias ci
tadas: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

estilo de vida 
inteligência 
estabilidade emocional 
dominância 
atuação 
sensibilidade social 
estado geral do humor 

Para evitar interferência das preocupações e ansiedades 
causadas aos bacharelandos em geral, pela aproximação da 
formatura e a consecução de um bom emprêgo, a prova foi 
aplicada no segundo semestre de 1966, quando os bacharelan
dos de 1967 (grupo especialmente focalizado neste estudo), 
estavam cursando ainda a terceira série do Curso Superior 
de Graduação. 

Foram vários os grupos que se submeteram à prova em 
regime de voluntariado. 

QUADRO 26 

Breve caracterização dos grupos incluidos na amostra estudada 

Nome do grupo 

a) Direção da EBAP 
b) Professôres da EBAP 
c) Ebapianos 

d) Alunos do curso Intensivo de 
Admini tração Pública (2.· 
semestre de 1966) 

e) Professôres de outras Escolas 
de Administração na Gua
nabara 

Composiç{J,o N 

Diretora e subdiretora 2 
Y árias classes ou níveis 37 
Bacharelandos de 1966 48 
Terceiranistas (1966) 33 
Segundanistas (1966) primeiranis-

tas (1966) 69 
- Funcionários públicos, bolsis-

tas da FGV, provenientes de 
vários Estados da Federação 31 
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A direção, além da imagem ideal do administrador público, 
foi solicitada a imagem do bacharelando típico. 

Aos ebapianos, além da imagem do administrador público 
ideal, foi solicitada a auto-imagem. 

Aos demais foi solicitada, tão-sómente, a imagem do admi
nistrador público ideal. 

Os resultados - O planejamento dêste estudo atribuiu às 
descrições apresentadas pela diretora e sub diretora (separa
damente e em conjunto) posições de variáveis de critério. A 
percepção do sucesso do trabalho escolar, em têrmos de in
fluência formadora, é transmitida pela maior ou menor apro
ximação entre as imagens do administrador público ideal for
necidas pelos vários grupos. A maior ou menor diferença entre 
a imagem ideal do administrador público e a imagem do ba
charelando médio seria expressiva e também a maior ou me
nor aproximação, em têrmos médios, da auto-imagem dos 
ebapianos e das várias imagens ideais descritas. Para avaliar 
a ordenação final das palavras, em cada grupo, calculamos a 
média aritmética de cada um dos atributos, em cada grupo 
estudado. 

No quadro geral n.o 28 reunimos os dez atributos mais co
tados (qualidades), e as dez características consideradas me
nos descritivas, em cada uma das imagens ideais (administra
dor público) descritas. Ao incluirmos, nesse quadro, as carac
terísticas apontadas como menos descritivas do administrador 
público ideal, julgamos identificar, nas mesmas, defeitos con
siderados sérios quando presentes na personalidade do admi
nistrador público. 

As duas primeiras colunas, em ambos os quadros, (núme
ros 27 e 28) referem-se a imagens ideais singulares descritas 
pela Diretora e pela Subdiretora. As demais colunas apresen
tam o consenso dos grupos citados, em tôrno de imagens ideais 
e auto-imagens. 

O quadro 30 nos revela que houve pouca concordância 
em tôrno das três imagens do bacharelando da EBAP, descri
tas respectivamente pela Diretora, pela Subdiretora e pelo 
grupo de bacharelandos em 1966. 

Vale notar que entre as características destacadas nessas 
descrições (quadro n.O 30), 10 coincidem com qualidades 
apontadas para o administrador público ideal (responsável, 
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QUADRO 27 
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" 
Quadro geral dos 10 atributos pessoais mais cotados e dos 10 defeitos 
mais sérios apontados na descrição da Imagem Ideal do Adminis
trador Público, pelos vários respondentes 

QUALIDADES 

Funcionários 
Diretora SuMireter. Profeesôres Bacharelandos Terceiranistas Se~undanist .. Primeiranistas Públicos 

EIlAP (I) Ensino (1) EBAP (37) 1966 (48) 1966 (33) 1966 (39) 1966 (31) CIAP/I966 (31) 

Independente Responsável Responsável Responsável Objetivo Dinâmico Responsável Responsável 
Responsável Leal Objetivo Objetivo Respr>Dsável Responsá.vel Objetivo Objetivo 
Enérgico Previdente Dinâmico Dinâmico Dinâmico Objetivo Dinâmico Dinâmico 
Leal Perseverante Pervcscrante Perseverante Previdente Previdente Previdente Leal 
Perseverante CALMO Previdente Previdente Perseverante Leal Leal Controlado 
Dinâmico Controlado Leal Leal Franco Enérgico Controlado Previdente 
Objctivo Objetivo Enérgico Controlado ]~ngenho8o Perseverante Perseverante Franco 
ALTnnlsTA DHICI~ETO Controlado Engenhoso Imaginoso Engenhoso En~enho8o Perseverante 
Franco Dinâmico Franco CATlTIIlI..oSQ OR(nINAL Controlado CArtTELOSO Enérgico 
Calmo Independente Independente Enérgico Leal ImaginG80 Franco DISCRETO 

DEFEITOS 

Funcionários 
Diretora Subdiretora Profe:!sôrcs BachareI.ndos Terceiranistas Segundanistas Primeira.nistas Pút)licos 

EIlAP (1) Ensino (1) EIlAP (37) 1966 9 (37) (4R) 1966 (33) 1966 (39) 1966 (31) CIAPM66 (31) 

Imaturo Imaturo Imaturo Imaturo Imaturo Imaturo Nervoso Imaturo 
Submisso Nervoso Sarcástico Afogado Ciumento Submisso Imaturo Sarcáitico 
InI~ensível Agressivo Insensível Sarcástico SubmiS80 Nervoso Ciumento DESCONFIADO 

SUSCETíVEL Submisso Ciumento Ciumento Nervoso Ciumento Submisso Ciumento 
Sarcástico Suscetível Submisso Submisso Nervoso Ciumento Submisso Ciumento 
Sarcá'itico Suscctivcl Submisso Submisso Afobado Arredio Tenso Nervoso 
ASTUTO RETICICNTIII Tagarela Nervoso Dependente Afobado Arredio Agreflsivo 
Ciumento Ciumento flONACRÃO InseniÍvcl Sareá.'itico Tagarela Afobado Submisso 
Nervoso Tenso Arredio Excitável Arreúio A~res3ivo S Lrcástico Arredio 
DESCONFIADO Insensível Nervoso Arredio Tag;arela DepentJcnte Excitável Afobado 
Tenso Excitável Afobado Tens() Insen!JÍvcl S.~rcáitic.) TIIlIMOSO Excitável 

NOTA: Aparecem destacados os atributos em tôrno dos quais houve menor concordância. 

. .- .... 

Profe~sôre8 de 
outras Epcolas de 

Adm in istrsr;ilo 
na () B (26) 

Responsável 
Objetivo 
Dinâmico 
Previdente 
Leal 
Engenhoso 
Pers"vcrante 
Enérgico 
Imaginoso 
Controlado 

Pmfessôres de 
outra.~ Escola.s de 

Administração 
na UH (26) 

Imaturo 
Submisso 
Ciumento 
Nervoso 
Nervoso 
Dependente 
Tagarela 
Afobado 
Insensível 
Arredio 
Sarcáitico 
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Diretora da EBAP 
Imagem do 

Bacharelando 
típico 

Franco 

Preocupado 

Vivaz 

Agitado 

Agreasivo 

Leal 

Enérgico 

Ousado 

Emotivo 

Teimoso 

• 

QUADRO 28 

Imagens do Ebaplano - QUALIDADES 

Subdiretora de Ensino 
Imagem do 

Bacharelando 
típico 

Independente 

Preocupado 

Afobado 

Ousado 

Agreasivo 

Deetemido 

Desconfiado 

Agitado 

Teimoso 

Dominador 

Bacharelandos d. 1966 (48) 
Auto-imagem 

Responsável 

Leal 

Objetivo 

Franco 

Independente 

Previdente 

Dinâmico 

Pel'8everante 

Discreto 

Gentil 

Terceiranistas 1966 (33) 
Auto-imagem 

Leal 

Responsável 

Franco 

Objetivo 

Perseverante 

Dinâmico 

Imaginoeo 

Independente 

Gentil 

Previdente 

Segundani.t ... de 1966 (39) Primeiran'.t ... de 1966 (69) 
Auto-imagem Auto-imagem 

Reeponsável Respon.ável 

Dinâmico Leal 

Objetivo Objetivo 

Prevident. Franco 

Perseverante Controlado 

Enérgico Previdente 

Engenhoso Emotivo 

Leal Deetemido 

Controlado Preocupado 

Imaginoso Gentil 

... " tI· ----_ ... ... 



~ 

.. 

QUADRO-RESUMO 29 
Imagem do Administrador Público Ideal 
A) Freqüência dos atributos incluídos entre os 10 mais (qualida
des) nas nove imagens descritas (API) 

ATRIBUTOS NÚMERO DE CLASSIFICAÇÃO 
INCLUSÕES 

Responsável 9 1.0 
Objetivo 9 2.° 
Dinâmico 9 3.° 
Leal. 9 4.° 
Perseverante 9 5.° 
Previdente 8 6.° 
Controlado 7 7.° 
Enérgico 6 8.° 
Engenhoso 5 9.° 
Franco 5 lO.· 
Independente 3 11.° 
Imaginoso 3 12.° 
Cauteloso 2 13.° 
Discreto 2 14.· 
Calmo 2 15.° 
Altruísta 1 16.° 
Original 1 17.° 

Freqüência dos atributos incluídos entre os 10 menos (defeitos) nas 
nove imagens descritas (API) 

ATRIBUTOS NÚME1W DE CLASSIFICAÇÃO 
INCLUSÕES 

Imaturo 9 1.° 
Submisso 9 2.° 
Ciumento 9 3.° 
Nervoso 9 4.· 
Sarcástico 8 5.° 
Afobado 7 6.· 
Arredio 7 7.° 
Insensível 6 8.° 
Tagarela 4 9.° 
Tenso 4 lO.· 
Excitável 4 11.° 
<\.gressivo 3 12.° 
Dependente 3 13.° 
Suscetível 2 14.· 
Desconfiado 2 15.° 
Astuto 1 16.° 
Reticente 1 
Bonachão 1 18.° 
Teimoso 1 19.° 

93 



QUADRO-RESUMO 30 

Imagem do Bacharelando 

Freqüência dos atributos entre os 10 mais (característicos) nas três 
imagens descritas (1.a, 2.a e 3.a colunas do quadro 28) 

ATRIBUTOS NÚMERO DE CLASSIFICAÇÃO 
INCLUSÕES 

Preocupado (ds) 2 1.0 

Franco (db) 2 2.° 
Independente (sb) 2 3.° 
Leal (db) 2 4.° 
Agressivo (ds). 2 5.° 
Agitado (ds) 2 6.° 
Ousado (ds) 2 
Teimoso (ds) 2 8.° 
Responsável (b) 1 9.° 
Vivaz (d) 1 10.° 
Afobado (s) 
Objetivo (b) 1 12.° 
Destemido (s) 1 13.° 
Previdente (b) 1 
Enérgico (d) 1 15.° 
Desconfiado (s) 1 
Dinâmico (b) 1 
Perverante (b) 1 18.° 
Emotivo (d) 1 19.° 
Discreto (b) 1 
Dominador (8) 1 21.° 
Gentil (b) 1 

NOTA: As letras d, s e b, entre parênteses, correspondem a indica
ções feitas pela diretoria, pela subdiretora e pelos bacharelandos, 
respectivamente. 

objetivo, dinâmico, leal, perseverante, previdente, enérgico, 
franco, independente e discreto) e 4 coincidem com defeitos 
indicados (afobada, agressivo, desconfiado e teimoso). A maio
ria das qualidades foi apontada pelos bacharelandos e todos 
os defeitos foram apontados pelas Diretora e Subdiretora. Não 
houve um só dos atributos apontados que reunisse a concor
dância das três descrições. 
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QUADRO-RESUMO 31 

Auto-imagem do ebapiano 

Freqüência dos atributos incluídos entre os 10 mais caracte
rísticos do ebapiano (auto-imagem dos primeiranistas, segun
danistas, terceiranistas e bacharelandos) . 

ATRIBUTOS NÚMERO DE CLASSIFICAÇÃO 
INCLUSÕES 

Responsável 4 1.0 
Leal 4 2.° 
Objetivo 4 
Previdente 4 4.° 
Franco 3 5.0 

Dinâmico 3 6.0 

Perverante 3 7.° 
Gentil 3 8.° 
Independente 2 9.° 
Controlado 2 10.° 
Imaginoso 2 11. ° 
Enérgico 1 12.° 
Engenhoso 1 13.0 

Emotivo 1 
Destemido 1 15.0 

Discreto 1 16.° 
Preocupado 1 

Com o auxílio de uma tabela de correlações, apresentada 
no manual do SAQS, (8) procuramos obter os coeficientes de 
correlação entre vários pares de ordenações apresentadas. 

As informações recolhidas podem indicar, até certo ponto, 
evidências do conhecimento e compreensão mútuos entre di
ferentes membros do grupo EBAP. Uma vez identificadas cer
tas semelhanças e diferenças nas percepções inter-pessoais, 
essas informações podem ser capitalizadas e utilizadas para 
melhor e maior compreensão intergrupal, o que redundará 
certamente em maior satisfação pessoal para os membros do 
grupo. Num ambiente de convivência harmoniosa, melhor será 
a produtividade do grupo e ampliadas surgem as oportunida
des de competente auto-realização pessoal para cada um dos 
membros individualmente. (Quadro 32) 

Analisando o quadro de correlações verificamos que a ima
gem do Administrador Público Ideal é muito estável e seme
lhante nos vários grupos investigados (r = 0,79 a 0,98). 

95 



~ 
API API tit API API API 
Dir Sub Ba.ehE 3Q 2Q 

API ~ 0,86 0,86 0,81 0,79 0,78 
Dir 
API 

'" 0,91 0,91 0,89 0,87 Sub 

H~. ~ 0,98 0,97 0,93 
EBAP 

API 

" 0,98 0,98 
18m. 

API 

" 0,97 
H 

API I'\: 21 

API 
l Q 

UI 
Cl 

I~~ 
BT 

Dir 

BT 
Sub 

AI 
B""', 

~ 
.lI 
~Q 

~ 
LEGENDA DAS ABREVlAÇOES: 

API - administrador públ1co ideal 
BT - bacharelando típico 
AI - auto imagem 
Dlr - diretora 
Sub - subdiretora 
Prs.EBAP - professõres EBAP 
Bachs - bacharelandos 
3.° - tercetranistas 
2.° - segundanistas 
1.° - prtmetrantstas 

A2.I API 
l Q 01 

0,79 0,83 

0,86 0,87 

0,87 0,96 

0,94 0,96 

0,93 0,92 

0,94 0,-93 

~ 0,91 

~ 

CI - Curso Intensivo (funcionários públ1cos) 

API "In 
Prol!! Dir 

0,83 a,34 

0,91 ~ 

0,97 q)7 

0,97 OJ3 

0,96 q)4 

0,97 OJ2 

0,94 0~1 

0,93 O~l 

I': q)0 

~ 

Profs. - professõres de outras escolas de admlnistraçAo 

M' .lI AI .lI .lI 
Sub Badls 31 2" li 

0,21 0,78 0,75 0,74 0,72 

0,08 0,82 0,71 0,75 0,73 

0,19 0,91 0,87 0,86 0,85 

0,20 0,93 0,88 0,86 0,86 

0,22 0,91 0,86 0,85 0,85 

0,21 0,90 0,86 0,85 0,84 

0,24 0,87 0,86 0,85 0,84 

0,22 0,85 0,84 0,82 0,81 

0,20 0,88 0,86 0,85 0,82 

0,54 0,52 0,46 0.41 0,39 

~ 0,24 0,26 0,25 0,24 

~ 0,80 0,17 0,76 

" 
0,82 0,79 

~ 0,91 

I'\: 

Vários estudos (9) revelam que é essencialmente a auto
imagem a que muda com a educação e não o eu-ideal, que 
apenas se modifica em busca de um mim (sel!) mais toleran-
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te, menos difícil de ser alcançado. Assim, através do desen
volvimento pessoal, vai surgindo uma auto-imagem mais apri
morada quanto à autocompreensão, quanto à auto-aceitação 
e, conseqüentemente, quanto à auto-responsabilidade. 

O grau em que a auto-imagem se aproxima da imagem ideal 
indica maior confôrto para o mim (sel!) e maior satisfação 
pessoal, decorrentes de uma crescente coerência entre possi
bilidades e aspirações, produto de uma auto-análise mais ob
jetiva. 

No nosso estudo aparecem muitas correlações altas entre 
auto-imagens de ebapianos e imagens ideais do administrador 
público (r = 0,72 a 0,93). Quererá isto dizer que os estudantes 
da EBAP estão satisfeitos com a profissão abraçada, sentindo
se pessoalmente adequados para o ideal desempenho da ativi
dade ocupacional, apesar de todos os defeitos de formação 
identificados no Curso Superior de Graduação da EBAP? (ver 
capo 5). 

Para compararmos as imagens-critério (da diretora e da 
subdiretora) com as auto-imagens fornecidas pelos estudan
tes, alguns valôres de correlação merecem ser destacados. 
API primeiranistas x AI primeiranistas - 0,84 
API segundanistas x AI segundanistas - 0,85 
API terceiranistas x AI terceiranistas - 0,86 
API bacharelandos x AI bacharelandos - 0,93 

Os dados acima revelam que, desde o primeiro ano, os eba
pianos já se percebem bem parecidos com o administrador pú
blico ideal. Durante o curso essa semelhança (em têrmos de 
auto-imagem) se acentua lentamente até que os bacharelan
dos, ao fim do curso, se percebem, pràticamente, como o pró
prio ideal (!) Note-se que são pequenas as variações observa
das na auto-imagem dos ebapianos ao longo do curso (ver 
também quadro 28, Imagens do Ebapiano. 

Quando confrontamos outros valôres de correlação, incluin
do as imagens-critério, (Diretora e Subdiretora) verificamos: 
API Diretora x BT Diretora - 0,34 

.. API Subdiretora x BT Subdiretora - 0,08 
BT Diretora x AI Bacharelandos - 0,52 
BT Subdiretora x AI Bacharelandos - 0,24 
API Diretora x BT Subdiretora - 0,21 
API Subdiretora x BT Diretora - 0,14 
API Diretora x AI Bacharelandos - 0,78 
API Subdiretora x AI Bacharelandos - 0,82 
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Tomando-se os valôres de correlação acima como indicado
res da satisfação da Diretora e da Subdiretora com o produto 
do Curso Superior de Graduação da EBAP, tendo em vista 
os objetivos educacionais prefixados, verificamos que ambas 
as representantes da direção reconhecem o valor positivo do 
esfôrço formador da Escola (a Diretora mais satisfeita do que 
a Subdiretora). Em outras palavras, podemos dizer que a Di
retora e a Sub diretora confiam no êxito da batalha pela for
mação de administradores públicos, mas reconhecem que ela 
está longe de ter sido vencida, apesar dos esforços empreendi
dos e dos resultados promissores alcançados. 

Por outro lado, vale destacar que a Diretora e a Subdiretora 
aproximam-se bem mais da imagem que os bacharelandos fa
zem de si mesmos (BT x AI), revelando ampla compreensão 
da problemática dos ebapianos. 

Inspecionando ainda o quadro geral de correlações (qua
dro n.o 32) verificamos o alto valor das intercorrelações entre 
as várias imagens do administrador público ideal, revelando 
uma grande concordância entre valôres proclamados dentro 
do grupo EBAP: 
API Professôres EBAP x API Bacharelandos 
API Subdiretora x API Bacharelandos 
API Sub diretora x API Professôres EBAP 
API Diretora x API Bacharelandos 
API Diretora x API Professôres EBAP 
API Diretora x API Subdiretora 

- 0,98 
- 0,91 
- 0,91 
- 0,86 
- 0,86 
- 0,86 

Destacam-se, desde logo, as intercorrelações reveladoras do 
esfôrço dos bacharelandos no sentido de se adaptarem às ex
pectativas (valôres) dos professôres e da direção da Escola. 

Quando acompanhamos os resultados alcançados nas várias 
séries verificamos uma tendência no sentido de acentuarem
se as semelhanças entre as imagens ideais do administrador 
público (alunos x professôres). 
API Professôres EBAP x API Primeiranistas 
API Professôres EBAP x API Segundanistas 
API Professôres EBAP x Terceiranistas 
API Professôres EBAP x API Bacharelandos 

- 0,87 
- 0,93 
- 0,97 
- 0,98 

Ainda uma observação importante pode ser extraída dêste 
quadro de correlações. A perfeita estabilidade da imagem do 
administrador público ideal, nos vários grupos estudados, con-
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frontada com a ligeira instabilidade da imagem do ebapiano
bacharelando leva-nos a admitir que êste, ainda imaturo e 
pouco habituado a uma auto-análise mais rigorosa, se terá 
deixado arrastar, através de racionalizações sucessivas, para 
uma completa identificação com a imagem do eu ideal (no 
caso eu profissional ideal), entre outras, pelas razões básicas 
que envolvem o processo de escolha profissional, apontadas 

I por ROSENBERG (6) e GINZBERG (7): 

!~ 

a) O processo de decisão que envolve a escolha profissional 
pode ser encarado como uma série progressiva de res
trições de alternativas, incluindo: 

alternativas ocupacionais limitadas pelo status e papéis 
sociais dos estudantes (classe social, sexo, idade, expe
riências de trabalho, escola preferida etc.) 

- visualização social-pessoal da profissão; 
- interferência de um amplo conjunto de fatôres ligados 

b) 

c) 

às condições da realidade, tais como: dotes e capacidades 
individuais e possibilidades e exigências do mercado de 
trabalho; 

o processo de escolha profissional é, em grande escala, 
irreversível; 
as concesSões, uma vez feitas, (progressiva restrição de 
alternativas) passam a constituir aspectos essenciais 
dessa escolha. 

Ainda de acôrdo com GINZBERG, tudo indica que o período 
realista da escolha profissional, no caso dos estudantes da 
EBAP, não chegou a ser racional e realisticamente cristaliza
do, pois que se baseou numa benevolente autopercepção de 
aptidões, capacidades, interêsses e valôres que um tanto fan
tasiosamente forçou a aproximação entre a auto-imagem dos 
estudantes e a imagem ideal do administrador público ideal, 
ao invés de estar-se em uma autocrítica cuidadosa progres
siva e, tanto quanto possível, imparcial e objetiva por parte 
dos estudantes e que poderia então contribuir para um ajus

.. tamento pessoal progressivo, em têrmos de especificação pro-
fissional. 

Contudo, pode-se admitir que, ao que parece, os bacharelan
dos estão dominados por expectativas positivas relacionadas 
com o sucesso no campo profissional, embora nem sempre se 
dediquem com regularidade à preparação acadêmico-profis
sional com o mesmo interêsse e a mesma seriedade. 
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Sabemos que um dos fatôres importantes na determinação 
do sucesso acadêmico é o nível mental dos alunos. Vimos que 
êsse fator, pesquisado no vestibular, apresenta correlações po
sitivas com o rendimento escolar dentro da faixa 0,286 - 0,585 
(ver quadro n.O 17). Isto porque há outros fatôres que influem 
grandemente no sucesso acadêmico, tal como a motivação do 
estudante, interêsse pelas matérias ensinadas, etc. O desejo de 
ampliar conhecimentos, quer no campo da cultura geral, quer 
no campo da cultura técnica, funciona como importante mo
tivo da conduta do estudante universitário, sobretudo quando 
êle percebe como importantes e úteis as aprendizagens que 
deve realizar (valor instrumental do comportamento adquiri
do). Quando isso não ocorre, o estudante pode orientar suas 
energias para a aquisição de outras informações, técnicas, ou 
valôres, percebidos como mais atraentes, chegando mesmo a 
opor-se ao que lhe é ensinado na Escola (indisciplina, hostili
dade, radicalismo crítico etc.). 

Outro importante fator relacionado com o bom rendimento 
escolar do universitário são os hábitos de estudo do aluno. 
É ponto pacífico que eficientes hábitos de estudo podem levar 
alunos, menos bem dotados do ponto de vista da inteligência, 
a resultados altamente satisfatórios do ponto de vista do ren
dimento escolar. Aliás, não raro, vemos estudantes inteligen
tes falharem lamentàvelmente em sua preparação acadêmica, 
pela inadequação dos hábitos de estudo adotados. 

A despeito de todos êsses problemas, o universitário médio 
consegue superar as dificuldades que a vida escolar lhe apre
senta e, ao fim do curso, revela-se, em geral, uma pessoa mais 
amadurecida do que o vestibulando de anos atrás. O ebapiano 
tampouco foge a essa regra. O bacharelando sabe mais do que 
quando chegou à EBAP, tendo inclusive descoberto e cultiva
do novos e variados interêsses, dentro e fora do campo pro
fissional. E tudo indica que êle está razoàvelmente satisfeito 
com a profissão abraçada, pelo menos mais satisfeito do que 
seus professôres com os resultados por êles próprios alcança
dos, como agentes de formação educacional. 
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Capítulo "I 

SUMARIO, CONCLUSOES E RECOMENDAÇÕES 

Procuramos focalizar neste estudo a formação para a Admi
nistração Pública oferecida pelo Curso Superior de Graduação 
da EBAP. 

A base de estatísticas escolares, anteriormente analisadas, e 
de várias informações assistemàticamente recolhidas, a ex
pectativa era de que nem todos os estudantes matriculados 
na primeira série do Curso Superior de Graduação visariam 
realmente à preparação para a carreira de Técnico em Admi
nistração Pública. Uma variedade de propósitos, e de outras 
concomitâncias individuais, estaria influindo, decisivamente, 
sôbre essa experiência de formação profissional. De fato, con
forme o previsto, variações significantes foram observadas en
tre candidatos, ebapianos, bacharelandos. Conseqüentemente, 
impunha-se à pesquisadora uma dupla tarefa: identificar e 
delinear concomitantes individuais do ebapiano e tentar ex
plicar as variações da atuação educativa da Escola. 

Desde logo, ambas as tarefas se revelaram bastante interli
gadas face ao objetivo comum dêste trabalho, isto é, o valor 
instrumental do mesmo de contribuir para um melhor enten
dimento entre alunos, professôres, diretores, membros que são 
do mesmo grupo Escola. Oxalá possa esta investigação sugerir 
a adoção de meios eficazes na estimulação da compreensão e 
respeito mútuos que devem presidir, em todos os momentos, 
as trocas interativas dentro de um grupo sadiamente orga
nizado e que se mantém coeso em atitude de apoio aos obje
tivos comuns visados. 
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Procuramos focalizar, especialmente, as concomitâncias in
dividuais nos capítulos 3 e 4 e, as variações da atuação educa
tiva da Escola, nos capítulos 5 e 6. 

Com freqüência remetemos o leitor a investigações prelimi
nares sôbre o assunto, já publicadas, uma vez que esta pes
quisa de acompanhamento abrangeu o período letivo 1964-
1967. 

Concomitantes Individuais - A investigação das concomi
tâncias individuais observadas no ebapiano baseou-se, princi
palmente, na caracterização do estudante desde o momento 
em que procura a EBAP (vestibulando), até a fase em que se 
aproxima da graduação como Técnico em Administração Pú
blica (bacharelando). Incluimos, também, nessa caracteriza
ção, uma breve investigação sôbre as condições sócio-econô
micas da família do estudante. Recolhemos várias informações 
sôbre o grupo de alunos tais como: procedência geográfica, 
vida escolar pregressa e rendimento escolar durante o Curso 
Superior de Graduação, interêsses culturais dominantes, etc. 
Enfim, procuramos estudar o ebapiano considerado em suas 
relações escolares, situação familiar e outras condições gerais 
ligadas a seu desenvolvimento pessoal-social. Isto significa que 
nos lançamos à investigação de vasto campo de concomitân
cias individuais e, por isso mesmo, de difícil tratamento con
junto. Envolvemo-nos, de um lado, na análise da Escola sob 
vários aspectos, mais ou menos formais, e, por outro lado, na 
apreciação de determinado segmento da vida social de uma 
população, representada pela clientela da Escola e pelas fa
mílias dos estudantes. 

Acentuar, imodestamente, a importância do estudo reali
zado, importa em ressaltar, ainda uma vez, as dificuldades do 
empreendimento. Forçoso é reconhecer, por exemplo, que os 
bacharelandos-ebapianos, iniciados profissionalmente em tra
balhos técnico-administrativos, já constituíam, antes de che
garem ao Curso Superior de Graduação da EBAP, um grupo 
secundário com características próprias. Ao aportarem à Es
cola, dentro de esquemas mais ou menos pré-fixados, nem por 
isso passaram a reagir uniformemente aos estímulos contidos 
no processo de integração pessoal-escolar-profissional-social, 
ao qual se incorporaram. 

Desde logo, surpreendemos, no primeiro grupo estudado, 
(vestibulandos) uma grande diversidade entre seus compo
nentes, portadores de atitudes e valôres diferentes, inclusive 
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no que diz respeito à EBAP e à profissão abraçada. Tais atitu
des e valôres, como não podia deixar de ser, interferiram, a 
cada passo, com a realização das tarefas escolares (às vêzes 
até com as tarefas inerentes à própria pesquisa em curso), 
modificando-lhes sensivelmente a intenção original e influin
do decisivamente na formação de massas aperceptivas que, 
por sua vez, se iam traduzindo em critérios de seletividade; 
orientadores de tôda percepção social posterior. 

A partir dos primeiros dados recolhidos para esta pesquisa 
sentimos, que a cada avanço do processo de investigação, nos
sas próprias percepções, apreciações e juízos sofriam apreciá
veis modificações. Impôs-se, repetidas vêzes, como conseqüên
cia da ampliação da experiência de comunicação interpessoal 
entre pesquisadora e estudantes, a revisão periódica até mes
mo do que, a priori, julgáramos constituir ponto pacífico em 
têrmos de consenso geral - a percepção do núcleo básico dos 
objetivos e finalidades principais do Curso Superior de Gra
duação da EBAP, destinado à formação adequada de Técnicos 
em Administração Pública para nosso País. 

Vale ainda destacar: muito daquilo que consideramos pre
ciosa conquista, decorrente das oportunidades de livre comu
nicação direta com os estudantes, em função das próprias ati
vidades relacionadas com a atual investigação, dificilmente 
poderá ser traduzido em resultados objetivos, claramente de
finidos. 

Tais motivos fazem surgir, ainda mais fortalecida, uma con-
clusão já alcançada em fase preliminar de nosso estudo: 

Continuaremos divorciados da realidade se prosseguirmos avaliando 
o rendimento do trabalho escolar de estudantes, e de professôres, 
também, pela contagem de aprovações e diplomações concedidas, 
pelo cálculo de médias parciais e finais alcançadas, ou ainda pelo 
rigoroso cômputo de assiduidade às aulas. 

Já dizíamos em relatório parcial desta pesquisa, previamen
te apresentado: 

Cremos estar mais capacitados agora para compreender, por 
exemplo, porque alguns alunos são tão mal sucedidos no cur
so, apesar da evidência de terem enfrentado grandes sacrifÍ
cios para transporem a barreira do vestibular, e hoje acres
centaríamos: e para permanecer na Escola. 

Sentimos hoje que cada aluno da amostra estudada, com 
quem nos foi dado conviver um pouco mais intimamente, ain-
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da que de forma imperfeita, precária mesmo, aproveitando 
retalhos de tempo para entrevistas em salas de aulas, corredo· 
res e gabinetes, contribuiu para abrir uma brecha nessa 
barreira de ignorância e desconhecimento mútuos, que separa 
os sêres humanos de forma mais definitiva do que muros de 
pedra. 

Através dêsses contactos pessoais, menos formalizados, ofe
recemos, também, aos ebapianos entrevistados, outra visão da 
Escola em geral, de seus objetivos, de sua problemática, das 
preocupações e responsabilidades que envolvem o magistério 
em nível superior, não apenas concebido como um punhado 
de técnicas didáticas a serviço de um acervo, mais ou menos 
extenso, de informações fidedignas. Descobriram, ainda, os 
alunos estudados, por experiência pessoal, a importância de 
sondagens, tecnicamente conduzidas, para localizar e identifi
car, de forma mais objetiva, deficiências na eficácia operacio
nal de uma instituição. 

A fim de obtermos uma visão mais completa das concomi
tâncias individuais buscadas, procuramos identificar a influ
ência simultânea de diferentes variáveis na caracterização do 
bacharelando-ebapiano. Damos adiante o resumo das princi
pais conclusões a que chegamos. 

7.1. A Falada Síndrome Ebapiana retrata-se no Bachare-
lando 

A EBAP tem contado, desde a sua fundação, com a preferência 
acentuada de estudantes masculinos, solteiros, brasileiros, de 
origem urbana. 

O maior contingente de bacharelandos-ebapianos é consti
tuído por cariocas, isto é, naturais da cidade sede da EBAP. 
O bacharelando-ebapiano acusa, em geral, um retardamento 
escolar, mais ou menos acentuado, dentro do critério associa
do de expectativas cronológicas e de escolaridade, assinalado 
em lei. 1:sse retardamento se deve, sobretudo, a intervalos ob
servados entre a conclusão do curso colegial (segundo ciclo 
do ensino médio) e o ingresso na EBAP. 
A família do bacharelando-ebapiano é, em geral, constituída 
por pequeno número de membros e os estudantes, em sua 
maioria, moram com os pais nas imediações da Escola (Rio
zona Sul). 
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Os pais dos bacharelandos, brasileiros em sua grande maio
ria, apresentam variado nível de escolaridade. 

A atividade profissional dos pais dos bacharelandos é tam
bém variada e o nível sócio-ocupacional do grupo situa-se bem 
acima da média da população adulta brasileira, em geral. 

Predominam os servidores civis do grupo técnico-adminis
trativo médio, seguindo-se o grupo de profissões liberais e de 
dirigentes . 

A análise conjunta dessas e de outras condições sócio-eco
nômicas da família do ebapiano evidenciou a preponderância, 
no grupo, de classe social econômicamente favorecida, propor
cionando, à grande maioria dos estudantes, padrões de con
fôrto material. 

Parece, assim, que uma série de obstáculos econômicos, 
(além de outros, é claro), atua dificultando a chegada à EBAP 
de um maior número de alunos pertencentes a classes econô
micas menos favorecidas, fato aliás que vem sendo, de há 
muito, observado em países onde a educação universitária 
continua sendo privilégio de classes econômicamente mais fa
vorecidas. 
A grande maioria dos bacharelandos exerce ocupação remu
nerada, dedicando-se a várias funções no campo técnico-ad
ministrativo, quase sempre em emprêsas privadas. 

Para cêrca de metade do grupo, a atividade remunerada 
coincidiu com o início do Curso Superior. 

Para um grupo menor, formado de servidores públicos em 
exercício, o início da atividade remunerada precedeu, de mui
to, o ingresso na EBAP. A Escola foi nesse caso procurada 
como via de acesso para alcançar cargos hieràrquicamente 
superiores na estrutura do serviço público, ao qual já perten
cem os estudantes. 
A grande maioria dos bacharelandos freqüentou escolas par
ticulares de grau médio (ginásio e científico) e cêrca de me
tade do grupo recorreu a cursinhos de preparação para o ves
tibular. Adiantam ainda que é bem reduzida sua experiência 
de reprovação escolar nas escolas de ensino médio e nos exa
mes vestibulares prestados para a EBAP . 

Cêrca de metade do grupo de bacharelandos, ao ingressar 
na EBAP, já atingira nível de escolaridade superior à de 
seus pais, refletindo-se já aí, parcialmente embora, a diferença 
entre gerações. 
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Declaram, ainda, os bacharelandos que, em geral, tomaram 
conhecimento da EBAP através de gente da casa, isto é, alu
nos, ex-alunos, professôres, funcionários etc. 

Dos vestibulandos aprovados e matriculados na primeira série 
do Curso Superior de Graduação, em 1964, apenas um pouco 
mais da metade graduou-se como Técnico em Administração 
Pública, em 1967. 

A desinformação sôbre o Curso Superior de Graduação ofe
recido pela EBAP, um vago conhecimento da profissão de Téc
nico em Administração Pública e conseqüente desvalorização 
do Curso oferecido pela EBAP, aliados à prestação de múlti
plos exames vestibulares, sem outro objetivo aparente que o 
de conseguir ingresso em uma escola superior qualquer, pare
cem ser os principais responsáveis pela elevada taxa de evasão 
escolar registrada (principalmente entre rapazes), sobretudo 
durante o primeiro semestre escolar após o vestibular. 

Vencido o primeiro semestre letivo do Curso Superior de 
Graduação, e com êle os obstáculos de uma adaptação inicial 
de fixação à Escola, não parece difícil alcançar o título de 
Bacharel em Administração Pública. 

Para contrabalançar a elevada taxa de evasão escolar, entre 
outros motivos, a Escola vem progressivamente aumentando 
o número de vagas para a primeira série do Curso Superior de 
Graduação. Contudo, como o número de candidatos não tem 
acompanhado a crescente ampliação do número de vagas, ad
mitir mais alunos tem significado, até certo ponto, baixar os 
critérios de aprovação. A essa, outra dificuldade se veio jun
tar, repercutindo ambas na qualidade do ensino ministrado. 
Trata-se do fato de que ao crescimento progressivo da matrí
cula escolar na EBAP não tem correspondido um aumento 
proporcional de professôres. A maior sobrecarga recai, então, 
sôbre os professôres da primeira série, cujas turmas são as 
mais numerosas da Escola, o que dificulta ainda a tarefa de 
integração à Escola dos calouros recém-admitidos (daí talvez 
maior dificuldade de fixar à Escola os vestibulandos matri
culados) . 
O exame vestibular deve ser encarado como ponto crítico de 
articulação intercurricular. O acompanhamento dos vestibu
lares na EBAP, durante quatro anos seguidos (1964-1967), 
permitiu verificar que estão exauridas as possibilidades de 
congregar maior número de candidatos para o Curso Superior 
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de Graduação da EBAP, através de um recrutamento passivo. 
Prejudica-se, assim, a posição de articulação intercurricular 
adequada que deve caber ao vestibular. Conhecemos a drás
tica influência que o recrutamento exerce sôbre o processo 
de seleção, fixando mesmo, de antemão, fronteiras rígidas e 
delimitadoras da faixa de admissão no presente e das faixas 
de rendimento escolar no futuro, influindo decisivamente ês
tes dois aspectos no nível de formação dos estudantes. 

É sabido que a melhor base para estudos técnico-profissionais 
em nível superior não reside no conhecimento antecipado de 
noções referentes ao conteúdo informativo básico do curso 
que vai ser encetado. Consiste, antes, em uma preparação ge
ral, mais ou menos sólida, rasgando horizontes em todos os 
quadrantes da cultura humana e assegurando um mais vivo 
interêsse para o prosseguimento de aprendizagem em níveis 
cada vez mais elevados e complexos. E a motivação para o es
tudo é a melhor garantia para um rendimento escolar ade
quado. Daí a confirmação da conveniência da seleção prévia 
dos candidatos ao vestibular da EBAP por meio de uma prova 
de aptidão acadêmica, que vem sendo anualmente preparada 
pela autora para cada grupo de novos vestibulandos, desde 
1964, reconhecendo embora que os resultados alcançados pe
los alunos durante o curso de graduação se prendam também, 
naturalmente, a outras variáveis mais difíceis de serem iden
tificadas (motivação para o estudo, por exemplo). 

7.2. O Rendimento Escolar dos Ebapianos 

Foram essencialmente focalizados, neste tópico, os problemas 
de: 

- auto-avaliação dos estudantes; 
- medidas fornecidas pelas notas atribuídas aos estudan-

tes; 
- como explicar diferenças de rendimento escolar. 

Apesar das dificuldades apontadas para o bom desenvolvi
mento do processo de seleção, a grande maioria dos bachare
landos se auto-avaliou como bom estudante, apesar dos defi
cientes hábitos de estudo adotados. 

A julgar pelas médias alcançadas pelos estudantes, os pro
fessôres confirmaram, de maneira geral, essa autopercepção 
dos estudantes, reforçan~o também, até certo ponto, a ade-
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quada orientação do processo de seleção utilizado. Tratar-se-ia, 
por acaso, de benevolente apreciação do rendimento escolar, 
favorecendo o caminho vestibular-graduação? 

De maneira geral, os estudantes, cujas famílias ocupam me
lhor posição na escala social, revelaram melhor rendimento 
escolar do que os demais, quando o aproveitamento foi me
dido por médias alcançadas. 

Com freqüência não se observa, nesse mesmo grupo, solução 
de continuidade durante a vida escolar (intervalos entre cur
sos realizados). 

:€stes fatos parecem indicar que as notas atribuídas pelos 
professôres refletem, em geral, a habilidade verbal e a mo
tivação (ou maior habituação) do estudante para o trabalho 
acadêmico continuado, em geral do tipo papel-lápis. 

A comparação das médias parciais e totais alcançadas nas 
várias séries do Curso Superior de Graduação sugere a exis
tência de altos e baixos em têrmos de prováveis surtos de 
motivação para o estudo, interêsse pela profissão escolhida 
e gôsto pelas atividades escolares. As médias alcançadas nas 
séries ímpares (1.a e 3.a) são, em têrmos de grupo, mais ele
vadas do que as médias obtidas nas séries pares. 

Ao que parece, a mudança de status dos calouros e a assis
tência educacional individual contribuem para êsse melhor 
rendimento escolar na primeira série, enquanto que na ter
ceira série, tudo indica que funcionem, como importante in
centivo para a dedicação aos estudos, os primeiros contactos 
mais amplos com técnicas administrativas e estágios de trei
namento, ao acentuarem a correlação dos estudos feitos com 
a realidade da atividade profissional. 

No que diz respeito ao observado com os alunos da primeira 
série do Curso Superior de Graduação, evidencia-se mais uma 
vez a confirmação da hipótese já apresentada e investiga
da: (2) 

"A utilização pedagógica mais ampla dos exames vestibulares faci
lita o ajustamento escolar dos estudantes recém-admitidos, redu
zindo o periodo de adaptação inicial e propiciando, ao mesmo 
tempo, um rendimento educacional mais satisfatório, tendo em 
vista vários planos da personalidade envolvidos na formação e aper
feiçoamento de aspirantes a cargos e funções no setor da adminis
tração pública". 

108 

... 



I~ 

7.3. Mudanças Ocorridas Durante o Curso e Variações na 
Atuação da Escola 

Análise retrospectiva do Curso Superior de Graduação. Da 
investigação das características do ebapiano (síndrome eba
piana) e de suas relações com o rendimento escolar, passou-se 
a focalizar, nos capítulos seguintes, a influência da Escola no 
desenvolvimento educacional dos alunos, no sentido dos pla
nos vocacionais estabelecidos. 

Partindo-se da consideração de vários fatos, tais como: de
sinformação dos vestibulandos quanto à EBAP e quanto à 
carreira de Técnico em Administração Pública, multiplicidade 
caótica de vestibulares prestados pelos candidatos, motivos ale
gados como responsáveis pela elevada taxa de evasão escolar 
observada, a expectativa era a de que várias mudanças ocor
reriam durante os quatro anos do Curso Superior de Gradua
ção. E já que o fato de ingressar para o Curso não significa 
necessàriamente o desejo de ser Técnico em Administração 
Pública, as mudanças poderiam ser, pelo menos em tese, nu
ma ou noutra direção, isto é, na direção das atividades liga
das à Administração Pública, ou em direção contrária, de 
afastamento dêsse setor de trabalho. 

Ora, o objetivo primordial de qualquer curso ou escola é o 
de proporcionar aprendizagens programadas. Como as apren
dizagens imprimem modificações de comportamento, procura
mos avaliar as aprendizagens realizadas (e também a quali
dade do ensino ministrado), identificando certas mudanças de 
comportamento, previamente enumeradas como resultados 
desejados. Além de recolher informações sôbre notas e graus 
recebidos pelos estudantes, procuramos identificar impressões, 
opiniões e expectativas dos bacharelandos, numa tentativa de 
melhor definir o clima escolar da EBAP e verificar: 

- quanto conseguimos realizar, dentro das diretrizes pro
postas; 

- como estamos desenvolvendo a atuação educativa (for
madora) da Escola. 

A caracterização do clima escolar, importante elemento es
timulador da boa integração escolar, resultou de inferências 
baseadas em informações sôbre a composição do corpo dis
cente e em opiniões e julgamentos fornecidos pelos estudan
tes. 
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De modo geral, e apesar das inúmeras restrições feitas à Es
cola, o bacharelando informa que está razoàvelmente satisfei
to com o Curso realizado. 

"Olhando para trás", o bacharelando precisa melhor as ra
zões de sua maior satisfação: prédio nôvo, bons serviços pres
tados pela biblioteca, clima escolar estudantil agradável e 
razoável integração à vida escolar. 

O currículo, apreciado à luz de sua "adequação às necessida
des profissionais, frente ao mercado de trabalho", foi consi
derado nitidamente deficiente, destacando-se nêle uma ten
dência teórico-formalista que impregna grande parte do Curso 
Superior de Graduação. 

Muitos bacharelandos criticaram a distribuição e a atribui
ção de grande número de tarefas escolares, taxadas com fre
qüência de "inúteis", "inadequadas", "aleatórias". 

Vários bacharelandos se queixaram da "insuficiência" de 
oportunidades para "um diálogo franco com a direção" e "com 
vários professôres " , revelando relutância na aceitação de li
nhas de poder estabelecidas dentro da Escola, e admitindo a 
necessidade de maior assistência individual aos alunos. 

Os professôres, considerados inicialmente como satisfatórios, 
em têrmos de grupo, foram, com freqüência, descritos como 
"assíduos e interessados em seu trabalho". 

Contudo uma queixa se foi, pouco a pouco, avolumando 
contra vários professôres, focalizando, especificamente, a "de
satualização pedagógica" de muitos que adotam "anacrôni
cos" processos de ensino e "critérios inadequados para a ve
rificação da aprendizagem". Os professôrés mais severamente 
criticados foram os de matérias de cultura técnica. 

De maneira geral, os bacharelandos estão mais satisfeitos com 
o lastro de cultura geral que lhes é oferecido no Curso Supe
rior de Graduação da EBAP. 

No capítulo 5 apresentamos quadros que expõem minu
ciosamente a análise do Curso Superior de Graduação, feita 
pelos bacharelandos, incluindo as rrincipais falhas indicadas. 

Outrossim, empenhados em atenuar ou suprimir os defeitos 
apontados, os bacharelandos apontaram providências correti
vas, que também aparecem arroladas em quadros-resumo, no 
mesmo capítulo 5. 
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As falhas apontadas, arrumadas de acôrdo com a ordem 
decrescente de freqüências observadas, incidiram sôbre: orga
nização curricular, competência dos professôres, organização 
administrativa da Escola, metodologia do ensino e instalações 
escolares, tôdas elas percebidas como influindo sensIvelmente 
na qualidade do ensino ministrado. 

De modo geral, as numerosas sugestões apresentadas basea
ram-se, muitas vêzes, e surpreendentemente, em conhecimen
tos assimilados durante o Curso realizado. Revelam, ainda, 
bom senso e seriedade de propósitos de grande parte dos res
pondentes, empenhados, via de regra, no encaminhamento de 
soluções para os problemas identificados, sempre com a in
tenção de aperfeiçoar o Curso Superior de Graduação da 
EBAP (ver páginas 71 a 78). 

Convém lembrar que a Universidade é, fundamentalmente, 
uma comunidade em que o corpo docente, o discente e o ad
ministrativo participam de uma obra comum. E, como nas de
mais comunidades, não se pode negligenciar a qualidade de 
pessoa humana, consciente e responsável, de qualquer de seus 
integrantes. ~se reconhecimento, em relação aos alunos, na
turalmente os principais interessados na qualidade do ensino 
pertence à linha da melhor tradição universitária. 

Comparando a avaliação do Curso Superior de Graduação, 
feita por calouros e por bacharelandos, verificamos várias mu
danças nessa apreciação crítica, inclusive no aprimoramento 
da linguagem utilizada. 

No início do Curso, a Escola foi apreciada sob o prisma de 
um grande e variado número de aspectos, desarticulada e im
pulsivamente criticados como defeituosos, em sua maioria. 
"Desfazem-se os sonhos de um calouro!" ... 

Tendo em vista que os alunos, segundo suas próprias de
clarações, mal conheciam a Escola e a carreira de Técnico em 
Administração Pública, seria lícito concluir que êsse hipercri
ticismo refletia antes uma atitude generalizada de insatisfa
ção e hostilidade típicas da idade. Talvez refletisse, também, 
descontentamentos capitalizados, trazidos de outras experiên
cias escolares anteriores, ou distância assaz acentuada entre 
expectativas de calouro e realidade encontrada. 

Na proporção em que os ebapianos, submetidos à influência 
formadora do Curso Superior de Graduação da EBAP, dentro 
do contexto da FGV, foram conquistando mais experiência e 
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mais segurança, através de contactos interpessoais mais nu
merosos e mais profundos dentro da Instituição; na medida 
em que se sentiam mais confiantes como pessoas aceitas e 
respeitadas, como estudantes mais adiantados e como futuros 
profissionais de Administração Pública mais esclarecidos e 
bem preparados, os estudantes começaram a elaborar, com 
mais cuidado e objetividade, suas apreciações críticas sôbre 
a Escola e o Curso realizado. 

Até mesmo a preocupação marcada com a melhoria quali
tativa e quantitativa da cultura técnica recebida revela, pelo 
menos em parte, a inquieta preocupação do bacharelando que 
busca alcançar uma colocação de emprêgo mais adequada a 
seus anseios e formação profissionais. Obrigado a focalizar 
com aguda atenção o instrumental recebido, nem sempre per
cebe o bacharelando a função real das matérias técnicas in
cluídas no currículo do Curso Superior de Graduação que pre
tende formar, principalmente, generalistas. 

Além disso, o exame dos dados retrospectivos forneceu a 
informação de que, entre as mudanças ocorridas durante o 
Curso, inclui-se o aumento proporcional dos bacharelandos 
que declaram pretender dedicar-se profissionalmente à área 
de Administração Pública, justamente quando é maior o nú
mero de oportunidades de trabalho no setor da Administração 
de Emprêsas Privadas. 

7.4. O Processo de Escolha Profissional 

No pressuposto de que as aspirações profissionais são assaz 
duradouras quando mais claramente definidas, procuramos 
analisar as expectativas de auto-realização no presente (ade
quação da Escola escolhida) e de realização próximo-futura 
(competente desempenho da profissão). 

O trabalho que o adulto vem a realizar determina o tipo de 
experiências que o profissional vai enfrentar, as novas aspira
ções que serão nêle suscitadas, os caminhos que deverá trilhar 
para atendê-las, as pessoas com quem vai entrar em mais fre
qüente interação social. Tudo indica, porém, que a escolha 
profissional é determinada, em grande parte, por aquelas mes
mas condições psicológicas que serão mais tarde acentuada
mente afetadas pelo exercício da ocupação. Em outras pala
vras: podemos dizer que ao escolhermos uma atividade ocupa-
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cional definida, estamos sendo, na realidade, escolhidos por 
ela, atraídos em sua direção pelas afinidades percebidas e 
como tal identüicadas. 

Ao identificar os motivos que mais teriam influenciado em 
sua vinda para a EBAP, os bacharelandos acentuaram a im
portância das seguintes dimensões valorativas: 

- interêsse por outras pessoas e pelo bem estar comum; 
- realização pessoal auto-expressiva. 

Tais declarações enquadram-no, pelo menos verbalmente, 
dentro dos valôres profissionais de bem servir à coletividade. 

Vários fatôres básicos foram identüicados no processo de de
cisão que leva à escolha da atividade ocupacional, tais como: 

- progressiva restrição de alternativas, de acôrdo com a 
classe social, sexo, visualização social-pessoal da profis
são e de outras condições da realidade; 

- irreversibilidade do processo, uma vez que as concessões 
feitas passam a constituir aspectos essenciais da escolha. 

Quando comparamos as expectativas de ebapianos primeira
nistas e de bacharelandos verüicamos serem muito pequenas 
(não signüicantes) essas düerenças, não permitindo a con
clusão de que, ao longo do curso, os ebapianos foram alcançan
do, progressivamente, uma compreensão cada vez mais ob
jetiva das condições da realidade (aptidões e capacidades pes
soais e possibilidades e exigências do mercado do trabalho). 

Assim, a cristalização da escolha profissional feita pelos ba
charelandos (incluídos neste estudo) parece depender de ou
tros fatôres que não os diretamente ligados às condições da 
realidade (imaturidade, desinformação, racionalização etc.). 

Surge, então, ex post facto, uma outra hipótese. Além das 
características gerais da Escola, examinadas mais ou menos 
perfunctõriamente neste estudo, seria desejável investigar 
cuidadosamente a dimensão professôres EBAP, ou seja, os 

~ agentes influenciadores, por excelência, no processo de forma
ção escolar. A hipótese levantada seria a de que a maneira 
pela qual os professôres se definem (de fato) como adminis
tradores de uma classe, através de sua atuação como líderes 
de grupos de estudos e através de seu relacionamento com os 
colaboradores-alunos, além da maneira pela qual se definem 
em relação à Administração Pública, teria muito que ver com 

~ 
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à concepção que os estudantes fazem do papel do administra
dor e de seu entusiasmo pelo bom desempenho da profissão. 
Em outras palavras, educação pelo exemplo! Seria ainda ra
zoável esperar que os professôres que percebem a administra
ção pública como especial missão vocacional (idealistas-rea
listas) alcançarem maior êxito no esfôrço educativo de des
pertar e cultivar, entre ebapianos, o desejo de se dedicarem 
com entusiasmo e empenho à formação adequada para a Ad
ministração Pública. Seria essa uma diferença sensível entre 
Professôres de Cultura Geral e Professôres de Cultura Téc
nica? 

Ou será antes que a dificuldade do ensino da administração 
pública, particularmente das técnicas administrativas, se faz 
especialmente sentir numa época em que o clima geral é an
tes desestimulador, revelando-se difícil e confuso à percepção 
dos mais aguçados e experientes observadores? O servidor pú
blico se vê, não raro, socialmente desprestigiado a seus pró
prios olhos e aos olhos dos demais, classificado como funcio
nário mal remunerado, pouco competente e ocioso ... 

Convém assinalar que as hipóteses acima apresentadas cor
respondem apenas a uma tentativa de interpretação de ten
dências mal delineadas. 

De qualquer forma, parece interessante notar que os planos 
ocupacionais dos alunos parecem sofrer apreciável influência 
da ação educativa dos professôres, alguns dos quais, é preciso 
não esquecer, foram tão aguda e severamente criticados pelos 
estudantes. O estudo mais completo dêsse e de outros fatôres 
envolvidos na escolha profissional de nossos alunos, ao lado 
do acompanhamento dos graduados em suas experiências de 
trabalho, poderá trazer valiosas contribuições aos estudos já 
realizados sôbre formação para a Administração Pública, ten
do em vista, sobretudo, que os bacharelandos abrigam expec
tativas positivas relacionadas com o sucesso no campo da ati
vidade profissional. 

A despeito de todos os problemas e dificuldades apontados, o 
ebapiano consegue, em geral, superar as dificuldades da vida 
escolar e, ao fim do curso, revela-se, como bacharelando, algo 
mais amadurecido do que o vestibulando de anos atrás. E, 
como bacharelando, sabe mais do que quando chegou à EBAP, 
tendo descoberto e cultivado novos e vários interêsses, dentro 
e fora do campo profissional escolhido. :a!ste campo ocupacio-
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nal, via de regra, é percebido como importante pelo bachare
lando que se mostra razoàvelmente satisfeito com a profissão 
abraçada e com o Curso Superior de Graduação realizado, 
apesar das numerosas restrições feitas ... 

Pelo menos, o bacharelando parece estar mais satisfeito do 
que seus professôres de Curso, quando os mesmos se detêm 
para analisar mais especificamente os resultados alcançados 
por intermédio de sua atuação educativa dentro da Escola. 

Num balanço das conclusões alcançadas através dêste es
tudo convém lembrar ainda que êste relatório se refere, em 
geral, a médias grupais e não a opiniões ou informações sin
gulares relativas a uma pessoa em determinada situação. Con-
tudo, são as reações individuais as que enfrentamos diària
mente em nosso trabalho. Impõe-se, por êsse motivo, na apre
ciação das conclusões apresentadas neste relatório, reconhecer 
na utilização das médias aqui arroladas, apenas pontos de re
ferência para aquilatarmos nossa experiência pessoal no setor 
específico da Formação para a Administração Pública. 

7.5. Recomendações 

Que pode a EBAP fazer, como unidade autônoma da universi
dade brasileira, para mais e mais aproximar-se dos objetivos 
e resultados almejados? 

Com base nos resultados registrados e criticamente aprecia
dos nas páginas anteriores dêste relatório, e considerando ou
tros aspectos do problema, alinhamos adiante algumas reco
mendações. 

Pesquisa Educacional - A análise sistemática do que reve
lam as estatísticas de ensino, sôbre a clientela escolar e seu 
rendimento, sôbre a visualização do Curso e a profissão abra
çada, é tarefa essencial para se aferir da espécie de presença 
que vai obtendo a Formação para a Administração Pública, 
por intermédio da atuação da EBAP. 

Impõe-se, pois, o incremento à expansão da pesquisa vin
culada ao ensino em nossa Escola, (provàvelmente já a Escola 
mais estudada em nosso País), como parte do programa anual 
regular do Centro de Pesquisas Administrativas da EBAP. É 
na conjugação dos esforços de pesquisadores sociais, profes
sôres e administradores, que reside o êxito do empreendimento 
que busca uma formação técnico-profissional para a Admi-

, nistração Pública cada vez mais completa e adequada às ne-
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cessidades do País, livre, simultâneamente, do conservadoris
mo rígido e do intelectualismo academicista que dominam 
tantos setores do nosso sistema educacional. 

Seleção de Estudantes - O sucesso da formação depende, 
em grande parte, da seleção e o bom êxito desta está intima
mente relacionado com o recrutamento, onde se deve evitar, 
tanto quanto possível, interferências limitadoras que pouco 
ou nada têm a ver com a competência dos candidatos. Desne
cessário seria acrescentar que, quando o programa de recru
tamento não alcança ou não consegue atrair as pessoas mais 
capazes ou melhor qualificadas para a realização das tarefas 
escolares e profissionais, todo o complicado trabalho de seleção 
transforma-se na classificação e escolha dos menos piores, 
dentre os medíocres e ruins. É já por demais conhecida a drás
tica influência que o recrutamento exerce sôbre o processo 
de seleção, fixando de antemão fronteiras rígidas e delimita
doras da faixa de admissão de vestibulandos no presente, e 
das faixas de rendimento escolar e qualificação profissional 
num futuro próximo. 

Superado o recrutamento, segue-se a fase de exames, in
cluindo não somente as chamadas provas vestibulares, mas 
também questionários, fichas de inscrição, históricos e inven
tários, destinados ao levantamento da experiência e formação 
pregressas dos candidatos. As provas objetivas são, em geral, 
as mais indicadas para êsse levantamento, mas não devem 
ser esquecidas provas de performance, análise do histórico 
pessoal e entrevistas individuais. 

De qualquer maneira, quanto maior fôr o número de infor
mações recolhidas sôbre os vestibulandos pela Escola e a êles 
oferecidas sôbre o Curso que os aguarda, tanto maiores serão 
as garantias fornecidas pelos critérios de seleção adotados. 
Daí a estrutura atual básica de nosso recém-reformado vesti
bular, que inclui provas eliminatórias e complementares, numa 
tentativa de uma mais ampla utilização pedagógica do pro
cesso vestibular. Torna-se imperioso preservar o que já foi 
conseguido, (com resultados promissores), através da institu
cionalização de um programa de estudos voltados para a pa
dronização de medidas psico-pedagógicas, sobretudo nas áreas 
de aptidão geral, aptidões específicas, conhecimentos, interês
ses dominantes e outros importantes aspectos da personalida
de, em busca de um constante e progressivo aperfeiçoamento 
da seleção de vestibulandos. 
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Vale acentuar ainda importante aspecto dessa seleção, (já 
destacado em páginas anteriores) inerente à própria filosofia 
do vestibular. A mobilização dos recursos humanos existentes 
constitui, indiscutivelmente, problema-chave de especial re
levância em países em desenvolvimento. Um País como o nos
so não se pode dar ao luxo de abrigar altas porcentagens de 
reprovações em cursos de formação técnico-profissional, mor
mente em grau superior. Tampouco pode permitir-se a libera
lizar altos investimentos na educação de pessoas que abando
narão, em princípio ou em meio, seu curso de formação ou 
que, sem maiores preocupações, se deslocarão mais tarde para 
outros setores de atividades ocupacionais consideradas menos 
críticas para o desenvolvimento. Por isso, cada oportunidade 
de formação técnico-profissional na EBAP deve ser oferecida 
a alguém que reúna as melhores perspectivas de completar 
com sucesso, e relativa rapidez, tôdas as etapas do programa 
de formação previsto, se queremos formar em nossa Escola 
importantes e verdadeiros agentes de mudança social. 

Uma seleção bem feita, a partir de um recrutamento tecni
camente conduzido, a um tempo não estratificador e esclare
cedor dos objetivos e tarefas da EBAP, pode, por si só, elevar 
de muito a produtividade dos cursos oferecidos pela Escola, 
contribuindo desde cedo para a ampliação e para o aprimora
mento da mão-de-obra qualificada oferecida à época da gra
duação. 

Verifica-se, assim, que a questão vestibular está longe de 
ser a da verificação da aquisição de conhecimentos, e pode
ríamos até dizer, da aquisição de fórmulas verbais de conheci
mento. O aspecto crucial está em verificar maturidade inte
lectual, formação prévia, capacidade de continuar aprenden
do, autêntico interêsse pelo estudos e especial tendência para 
um desempenho profissional adequado. 

7.6. Assistência Educacional ao Ebapiano 

Quaisquer que sejam os critérios de seleção adotados, os estu
dantes recém-admitidos constituem, via de regra, grupamen
to heterogêneo que precisa ajustar-se ao nôvo grupo, a uma 
nova etapa da vida escolar em outro grau ou nível de estudos, 
enfrentando a cada passo novas e diferentes exigências em 
têrmos de responsabilidades escolares ligadas a perspectivas 
profissionais, umas e outras nem sempre bem definidas. 
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A Escola assume importante compromisso com os estudan- , 
tes, ao selecionâ-Ios e ao admiti-los para seu quadro discente. 
Dentre os vârios aspectos dêsse compromisso destaca-se o de 
prover oportunidades para a continuação do desenvolvimento 
pessoal de cada estudante, sobretudo: 

- incrementando a ampliação de sua capacidade de pensar e atuar 
racionalmente; 

- incentivando-o a concentrar, com persistência e seriedade, seus 
melhores esforços na realização das tarefas escolares; 

- aperfeiçoando sua capacidade de viver e trabalhar satisfeito em 
grupos, cooperando efetivamente com os demais. 

Enfim, promovendo a formação de uma competência pro
fissional adequada que inclui competência técnica e não dis
pensa a competência social, mais diflcilmente alcançada. 

Tais objetivos só poderão ser, porém, atingidos através do 
oferecimento de um currículo que proporcione essas e outras 
oportunidades de desenvolvimento pessoal, alicerçadas e for
talecidas através de um programa de assistência educacional 
permanente, oferecido a cada um dos ebapianos que compõem 
o corpo discente. 

Tal programa em ação pressupõe, desde logo, um entrosa
mento cuidadoso das atividades curriculares, extra-curricula
res e de orientação individual, através da atuação de profes
sôres-conselheiros, recrutados mediante o auxílio da Coorde
nação dos Cursos, em todos os departamentos de estudos e 
ensino, presentes na organização curricular da EBAP. Assim 
sendo, os períodos de aconselhamento para alunos, desde o 
ingresso dos estudantes na Escola, até sua graduação como 
Bacharéis, passarão a fazer parte integrante e obrigatória do 
horário escolar, tal como jâ acontece com aulas, conferências, 
debates em seminârio, trabalhos de aplicação, pesquisas de 
campo, estâgios de treinamento, etc. 

Sob a supervisão direta, cuidadosa e permanente de Orien
tadores Educacionais e/ou Psicólogos Escolares, as atividades 
entrosadoras de aconselhamento, oferecidas a todos os alunos, .... 
quer sob a forma de reuniões de grupo, quer sob a forma de 
entrevistas individuais, incluirão, entre outras atividades, as 
seguintes: 

- períOdOS de orientação preliminar, visando a uma adaptação 
mais rápida dos estudantes recém-chegados à universidade, ofe
recendo conceituações prévias, tão realistas e minuciosas quanto 
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.. possível, sôbre a vida escolar do ebapiano e informações ocupa
cionais sôbre a carreira de Técnico em Administração Pública e 
sôbre o imenso campo de trabalho do Administrador Público, 
em especial como agente de mudança social; 

... 

- coleta de dados sôbre todos os estudantes e organização de fichas 
cumulativas correspondentes, Ou seja, registro pormenorizado da 
vida escolar do ebapiano, desde vestibulando até Bacharel em 
Administração Pública, e apresentação periódica aos professôres 
dos principais dados recolhidos; 

- entrevistas individuais de aconselhamento, tais como: entre
vistas de apoio, importantes entrevistas para maiores esclareci
mentos sôbre uma autopercepção mais objetiva do estudante, 
levando-se em conta possibilidades e aspirações individuais, 
entrevistas de acompanhamento etc.; 

- mobilização e organização de um programa de incentivos que 
possa contribuir decisivamente para uma maior dedicação às 
atividades escolares de formação; 

- atendimento de casos especiais, tais como: baixo rendimento 
escolar, desajustamentos de conduta, encaminhamento para es
tágios de treinamento e acompanhamento de desempenhos; 

- reorganização dos serviços de concessão de bôlsas de estudos, 
de modo a disciplinar sua distribuição dentro de critérios que 
visem identificar jovens talentos nas camadas menos favorecidas 
da população escolar que termina o curso médio, assegurando
lhes condições de ingresso e realização de estudos na EBAP; 

- colocação e acompanhamento de graduados em suas primeiras 
tarefas ocupacionais, através de uma bôlsa de empregos; 

- cooperação na fixação de critérios para a seleção anual de novos 
ebapianos. 

Enfim, através da colaboração harmoniosa de todos os mem
bros que compõem a equipe-Escola, despertar e cultivar no 
estudante ebapiano responsabilidades pelo processo educativo 
a que se submete, atraindo-o para uma participação mais ati
va, consciente e eficaz em prol da consecução dos objetivos 
gerais e especificos do Curso Superior de Graduação da EBAP, 
para a formação de administradores públicos. 

NOTA: Várias das atividades sugeridas deveriam, a rigor, 
ser recuadas para a época pré-vestibular. 
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7.7. Composição Curricular e Dinâmica Escolar 

Cabe à EBAP prosseguir com as atividades periódicas de revi
são curricular, buscando normas tais que ofereçam aos eba
pianos tôdas as oportunidades de formação e transformação 
em profissionais competentes, seguros de sua preparação, in
telectualmente capazes e bem informados, emocionalmente 
seguros e entusiasmados pela profissão, civicamente responsá
veis e dotados de alto espírito de cooperação e auto-realização 
criadora, desde a época dos bancos escolares. 

Compete, pois, à Escola um árduo e permanente esfôrço de 
planejamento com vistas à formação de quadros técnicos ca
pazes de influir na transformação da Administração Pública, 
em função da preparação adequada do potencial humano in
dispensável à política de desenvolvimento nacional. 

Importante aspecto é também o do melhor entrosamento 
entre o curso médio e o Curso Superior de Graduação da 
EBAP, através da organização de cursos para preparação para 
o vestibular, ou melhor, da organização de uma série de ar
ticulação, em convênio com escolas de ensino médio (2.0 ciclo). 

Dever-se-ia levantar, novamente, o problema da conveniên
cia de aliar o estudo da administração pública ao da admi
nistração de emprêsas, baseando-se a Escola em uma orienta
ção curricular integrada com estudos comuns e diversificados, 
consoante os objetivos visados. Os cursos de especialização 
propriamente dita e de aperfeiçoamento seriam realizados em 
estágio de pós-graduação. No curso de graduação, além das 
cadeiras básicas obrigatórias, de sistematização, em nível mais 
elevado de conhecimentos anteriores, de introdução a campos 
específicos de saber, sobretudo na área das ciências sociais e 
de princípios básicos da técnica-administrativa, as matérias 
eletivas oferecidas permitiriam apenas uma esboçada opção 
inicial, com vistas à especialização futura em um ou mais dos 
variadíssimos campos da Administração, criando-se, sempre 
que possível, condições para o ensino integrado (duas ou mais 
disciplinas funcionando em comum). 

Vale citar aqui trechos do discurso proferido pelo Professor 
DIOOO LoRDELLO DE MELLO, como paraninfo da turma de 1964 
dos Bacharéis em Administração Pública formados pela 
EBAP, em que se destacam apreciações nItidamente escru
pulosas e argutamente competentes, voltadas para a análise 
da composição curricular adequada: 
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"Os nossos estudantes universitários, ansiosos talvez por se 
iniciarem profissionalmente com a segurança que só a expe
riência pode dar, têm a tendência para achar que o ensino 
que lhes é ministrado é excessivamente teórico - especial
mente no campo das ciências sociais. De um modo geral gos
tariam que os cursos fôssem mais práticos, muito mais prá
ticos." 

"Os estudantes de administração gostariam de ter apren
dido, com rigor prático, como se elabora um plano de classi
ficação de cargos, uma proposta orçamentária, um regula
mento tributário ou um projeto de reorganização administra
tiva de uma repartição ou de uma entidade qualquer." 

"Eis, meus queridos afilhados, um êrro de percepção do que 
deve ser a formação universitária, ao qual o estudante é le
vado pela sofreguidão natural da juventude, pela inexperiên
cial profissional que lhe faz tanto desejar adquirir essa 
experiência no lugar errado. Pois não deve ser na Escola que 
há de adquirir a prática. Seria uma pena, uma grande pena, 
que o tempo, já escasso para a formação teórica do estudante, 
fôsse absorvido em antecipar experiências que virão fatalmen
te com a vida profissional. Seria uma pena se desvirtuássemos 
o caráter de formação do currículo universitário para trans
formá-lo em programa de treinamento. Seria desprezarmos a 
oportunidade - geralmente única na nossa vida - de estudar 
os grandes princípios, de aprender as idéias fundamentais, de 
adquirir uma atitude metódica, crítica, de análise, diante dos 
fenômenos com que teremos de lidar no futuro. E isso somente 
o estudo teórico, o convívio acadêmico nos permite conseguir. 
É com essa instrumentalidade ampla, com o domínio dos gran
des princípios, com a consciência dos problemas fundamentais 
que aquêle que se forma deve partir para a vida profissional, 
e não com a expertise de técnicas mudas, o conhecimento de 
soluções tão específicas que não podem ser reproduzidas alhu
res. Isso virá depois, naturalmente, no seu tempo. Aquela 
ampla instrumentalidade, aquela atitude de análise, o vosso 
curso na EBAP vos proporcionou tão bem quanto as circuns
tâncias o permitiram. Ficareis agradàvelmente surpresos, mui
tas vêzes, no futuro, quando constatardes a vossa capacidade 
de formular soluções para problemas novos. Asseguro-vos que 
isso se deverá menos à vossa genialidade que aos vossos c5-
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nhecimentos teóricos, menos à experiência que então houver
des adquirido do que à formação cultural que trouxerdes da 
Escola." 

"Por outro lado, meus caros afilhados, não vos amofineis 
ante a possibilidade - diria melhor, a probabilidade - de vos 
achardes perplexos diante de um problema prático e simples, 
cuja solução qualquer escriturário, qualquer chefe de repar
tição conhece de cor e salteado, a ponto de tornar-se de ares 
de condescendência em relação a vós. Isso não terá a menor 
importância na vossa vida profissional, a não ser, talvez, um 
passageiro constrangimento. Se tal vos ocorrer, não desejeis 
que o vosso curso tivesse tido uma dose maior de ensinamen
tos práticos; não vos convençais apressadamente, de que, a 
par da formação, o vosso curso deveria propiciar, também, o 
treinamento nas técnicas de administração; não tenhais, en
fim, nenhum sentimento de impotência ou de inferioridade 
diante daquele amanuense tão senhor dos mistérios de seu 
ofício. Antes encarai a situação filosoficamente, certos de que 
estais diante de uma dificuldade acidental, não diante de um 
problema essencial". 

E acrescentamos, nós, às palavras do Professor LoRDELLO: 

Educação não é panacéia, receita fixa e acabada de resul
tados ideais. O ensino insere-se criadoramente no contexto de 
outras atividades sociais, nelas influindo e por elas sendo in
fluenciado, intencionalmente distanciado dos horizontes li
mitados pela rotina cotidiana, fácil de ser aprendida sem mé
rIto ou esfôrço maiores. Sem outras reformas, a pleiteada e 
prometida reforma universitária, que tanto vem preocupando 
a Nação, pouco poderá conseguir. 

7.8. Métodos de Ensino 

Impõe-se a renovação metodológica, através de um programa 
de integração, essencialmente à base do ensino-pesquisa, no 
sistema educacional ebapiano. O tradicional magistério de en
sino superior, caracterizado tão-somente por aulas eruditas, 
altamente informativas, mas puramente discursivas, precisa 
adotar, mais ampla e intensamente, outros e variados estilos, 
atualizando-se para a transmissão de conteúdos congnitivos 
e valorativos. É preciso, entre recursos, criar numerosas opor
tunidades escolares para ligar, definitivamente, à formação 
em nível universitário, o trabalho de todos quantos se dedi-
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cam à investigação científica. A nova escola superior brasileira 
deve transformar-se no centro criador, que além de acelerar 
o progresso nacional, contribua definitivamente para reduzir 
os ônus da improvisação técnica. 

Enfim, os métodos de ensino adotados devem proporcionar 
a identificação de relações individuais, grupais e culturais, 
promovendo-se dêsse modo uma verdadeira renovação estru
tural-funcional no ensino da Administração Pública. Operan
do à base de planejamentos semestrais, onde aparecem entro
sados, cursos e disciplinas integradas, cada professor verifica
rá a concatenação lógica e psicológica de seu programa e as 
correlações que êste guarde com as demais atividades curri
culares. Promovendo o ensino grupal, incentivando a partici
pação ativa da classe, chega-se à integração dos conhecimen
tos, técnicas e idéias, através do hábil aproveitamento peda
gógico das inter-relações disciplinares em cada semestre, atra
vés da confluência dos temas. A didática criadora é o grande 
instrumento, mobilizando a utilização múltipla e variada de 
diferentes técnicas de ensino, tais como: debates em seminá
rio, dramatizações, demonstrações, análises de casos, visitas 
de observação e apreciação crítica, ensaios baseados em pes
quisas bibliográficas e crítica comparativa, pesquisas de cam
po, elaboração e apresentação de anteprojetos e planos preli
minares, sempre, sob a cuidadosa orientação do Professor de 
Classe. Contudo, vale lembrar, também, que "todos os méto
dos são bons nas mãos de um bom Professor." 

Importante será, também, rever e melhorar os processos 
adotados para a verificação da aprendizagem, no sentido de 
alcançar uma avaliação mais objetiva do rendimento escolar 
de estudantes, apreciados, de preferência, através de uma es
cala gradativa de conceitos positivos (excelente, bom, satisfa
tório) e negativos (deficiente, insuficiente, ruim). 

Entre outras, várias providências podem auxiliar a evolu
ção da metodologia de ensino: 

- adoção gradativa do regime de tempo integral para 
discentes e docentes; 

- adoção de planos de curso em tôdas as matérias, distri
buídos aos alunos no início do período letivo, onde fiquem 
bem claros os objetivos gerais e específicos da disciplina, den
tro dos contextos curricular e profissional; 

- utilização de métodos de ensino variados que estimulem 
constantemente o estudante à reflexão, ao estudo crítico; 
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--l 
organização de turmas menos numerosas e cuidadosa 

distribuição de cargas horárias a alunos e professôres. 
- abolição de exames formalísticos e incremento da verifi

cação paulatina do rendimento escolar, evitando-se, quanto 
possível, a associação de idéias reprovação-punição; 

- atribuição, ao exame final, do sentido de revisão geral, 
realizada de preferência ao fim do estudo de uma disciplina 
(comprehensive examination); 

- Proibição do uso de apostilas, substituídas, com vanta
gem, por roteiros de estudo acompanhados de bibliografia es
pecífica indicada de acôrdo com as convenções bibliográficas 
universais vigentes; 

- incentivo da freqüência à biblioteca e da leitura analítica 
de textos adequados, quer em livros, quer em periódicos atua
lizados; 

- proposição de problemas e questões atuais para estudo, 
em classe, e que mobilizem crítica e reflexão dos textos con
sultados e das informações recolhidas e não apenas memoriza
ção mecânica, tão do °gôsto dos decorebas; 

- estimulação do estudo em equipe, através de debates em 
seminário, da apresentação de tópicos e assuntos específicos, 
da organização de comissões orientadoras de discussões em 
classe etc. 

7.9. Corpo Docente 

Todos sabemos, por vivências pessoais, que não se realiza a 
experiência universitária sem um magistério altamente qua
lificado. Nesse sentido, vem realizando a EBAP, desde sua cria
ção, ingentes esforços através de intensos e extensos progra
mas de treinamento e aperfeiçoamento para o corpo docente. 
Convencidos estamos todos de que, se não fôr plenamente 
atendida a condição de alto padrão dos docentes, tanto no 
sentido de uma primorosa cultura especializada no campo 
das ciências sociais e/ou no campo da técnica administrativa, 
quanto no campo científico-pedagógico, de pouca valia serão 
os prédios especiais que se constroem, o equipamento e o apa
relhamento escolares instalados, as fartas bibliotecas adquiri
das. A ampliação dos serviços de aperfeiçoamento do pessoal 
docente no País (inclusive dentro da própria Escola através 
de cursos de atualização pedagógica e/ou centros de estudos 
de técnicas de ensino), ou no estrangeiro, exige permanente 
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mobilização de esforços e recursos, inclusive de âmbito inter
nacional, no sentido de melhor dotar a qualidade do ensino 
ministrado e as possibilidades de pesquisa educacional para
lela. Estão, em grande parte, superadas, mesmo em nível uni
versitário de graduação, as aulas tipo conferência em que de 
cinqüenta em cinqüenta minutos especialistas se revezam 
apresentando-se em salas de aula para monólogos irrepreen
síveis, que nem sempre encontram correspondência na capaci
dade de assimilação dos estudantes, ali postos à frente, para 
ouvir o que, muitas vêzes, não compreendem ... 

Convém ter em mente que o binômio ensinar-aprender cor
responde a um processo interativo que acompanha e incre
menta o desenvolvimento de tôda uma personalidade. O obje
tivo de tôda aprendizagem educativa é modificar comporta
mentos, no sentido do desenvolvimento pessoal de educandos 
e educadores, propiciando a integração estrutural entre os 
planos subjetivos - eu, mim - e os planos objetivos do mun
do que nos cerca, e ajudando-nos a crescer juntos. O ambiente 
sócio-cultural exerce tremenda influência estimuladora sôbre 
a maneira de pensar e agir das pessoas, e isso é verdadeiro, 
também, em têrmos de clima escolar, atuação de professôres 
e atuação de estudantes. 
Sabemos, por exemplo, como são acentuada e consistentemen~ 
te aprovados e reforçados os hábitos de conformismo e acei
tação de normas e princípios que mantém a organização do 
grupo. Os estudos de dinâmica de grupo destacam o papel 
marcante do líder, ou seja, das autoridades que usam, com 
responsabilidade, o poder consentido e ainda mais, que, atra
vés de sua excelente influência social sôbre os companheiros 
de grupo, impulsionam, dirigem e sustentam, de forma alta
mente estimuladora, tôda a conduta interativa do grupo, no 
sentido da consecução dos objetivos fixados, engendrando em 
todos o desejo de dar de si o melhor de seus esforços, sob 
a forma de cooperação prestimosa, que inclui iniciativa cria
dora. 

A cooperação entre os membros do grupo, em maior ou 
menor escala, é o teste da liderança bem sucedida. Num grupo 
organizado o bom entendimento depende ainda de eficiente 
rêde de comunicações interpessoais. Tôdas essas apreciações 
são verdadeiras ao nível de grupos de Alunos, Classes, Séries, 
Professôres, Direção, Escola. 
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7.10. status Sócio-profissional do Técnico em Administração 
Pública, Graduado pela EBAP 

O status sócio-profissional, em qualquer setor da atividade 
ocupacional, reúne vários elementos ou fatôres: segurança 
econômica, competência técnica, competência social e pres
tígio dentro do grupo cultural. A EBAP está vitalmente vín
cuIada ao status dos Bacharéis em Admínistração Pública que 
se formam em seus cursos. Aspira ao aperfeiçoamento per
manente da formação acadêmica, técnica e social dos Técni
cos em Admínistração Pública, a fim de melhor equipá-los 
para o atendimento dos ínterêsses nacionais. Outrossim, em
penha-se na defesa dos direitos e ínterêsses materiais e morais 
dêsse grupo de profissionais especializados. A Administração 
Pública é um serviço social e a qualidade dos serviços presta
dos depende, em grande parte, do status sócio-profissional 
atribuído ao Técnico em Admínistração Pública, quando seus 
méritos e dignidade profissional (pessoal-social) são reconhe
cidos e prestigiados, aumentando a eficiência e a eficácia da 
a tuação profissional. 

É imprescindível que a EBAP se articule melhor com o ser
viço público civil para garantir o aproveitamento adequado 
de todos os graduados em Admínistração Pública, oferecendo
lhes boas condições de eficácia operacional em suas múltiplas 
e importantes atividades técnico-administrativas, inclusive in
centivos e vantagens através de uma adequada legislação de 
pessoal. Com tais providências estará ínclusive contribuindo 
para reduzir a ansiedade e a inquistação dos estudantes ba
charelandos. 

Urge valorizar reansticamente, aos olhos de todos os cida
dãos brasileiros, e especialmente aos olhos dos jovens em fase 
de escolha de carreira profissional, a importância sócio-cultu
ral da liderança atuante na administração pública. 

Só um trabalho muito sério, persistente e contínuado de 
seleção e formação cuidadosas para a liderança na adminis
tração pública, através de tôda uma rêde escolar especializada 
e prestigiada, onde por sua atuação séria e pioneira se des
taca a EBAP, pode pagar os dividendos preciosos, pelos quais 
tanto ansiamos: 

Uma administração pública sadia, onde, à hõerdade, correspondem 
pesadas responsabilidades e onde essas responsabilidades se esteiam 
em autoridades autênticas, expressivos agentes de mudança social. 
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i Mais uma vez queremos acentuar a urgência da merecida 
valorização da atividade profissional do servidor público, ao 
longo de tôda a escala hierárquica. E não apenas com pala
vras, e sim com salários razoàvelmente compensadores, com 
boas condições de trabalho e constantes oportunidades de trei
namento aperfeiçoado. Do contrário, ou a administração pú
blica funciona mal, generalizando-se de alto a baixo um es
tado crônico de ansiedade, gerada por insatisfações pessoais 
oriundas da ausência de estimulação ambiental, ou não fun
ciona sequer, emperrando-se a máquina burocrática, consti
tuindo-se antes em óbice do que em ferramenta de desenvol-

., vimento. 
Por enquanto, poucos, muito poucos Bacharéis em Admi

nistração Pública têm saído da EBAP para o funcionalismo 
público; os demais ficam sobrando por aí, aproveitados, às 
vêzes, faute de mieux, pelas emprêsas que não conseguem sa
tisfazer sua demanda de Técnicos em Administração de Em-
prêsas. 

Desnecessário seria acentuar que é preciso envidar todos os 
esforços para levar servidores públicos, e cidadãos em geral, 
a compreenderem que a beneficiária de tôda essa vida de pre
paração e ação sistemáticas, dedicadas às causas da comuni
dade, é a sociedade brasileira de hoje e de amanhã, o nosso 
mundo, mas ainda mais, o mundo de nossos filhos e dos filhos 
de nossos filhos. 

Sabemos hoje que podemos comprar o tempo de pessoas, 
sua presença física, ou mesmo algumas de suas habilidades, 
mas jamais compraremos sua iniciativa, sua lealdade, sua de
dicação, ou até mesmo sua devoção ... Um país vale pela 
qualidade, capacidade e preparo de seus quadros humanos. 
Basta olhar para o Japão, a Escandinávia, a Suíça, etc. para 
disso nos certificarmos e agirmos nessa direção . .. ou então 
continuaremos, indefinidamente, o País do Futuro . .. 

... 7.11. Competência Profissional em Administração Pública 

O saudoso escritor GUIMARÃES ROSA, em seu último discurso, 
ao traçar o perfil do Ministro JoÃo NEVES DA FONTOURA, defi
niu com clareza e arte, naquela sua linguagem tão pessoal, 
a competência profissional do Líder em Administração Pú
blica: 

[ .. 
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"Reevoco-o: vejo que trabalha, trabalha, à mão-cheia entu
siasmada, no retângulo-arena de seu gabinete. Sôlto, lépido, 
serviçal que nem jovem secretário-de-embaixada, e a todo tem
po impartível da exata dignidade, e da amenidade de irmão 
da gente, (ingênita gentileza). Fazia conta do bem-estar e das 
necessidades, ainda que de servidores infimífimos. Manipula
dor agudo do concreto, descia prático, a sugerir meios e acon
selhar-nos na execução das tarefas; e eu me envergonhava 
da minha entorpecedora e distanciadora precisão do absoluto, 
nas ocasiões em que, enrolado êle mesmo a debater tropel de 
assuntos, em reuniões, tomava instante para passar-se expe
ditivos bilhetes de auxílio-solícito, espontâneo, valedor cons
tante, servidor de seus servidores. Difícil de quadrar-se a to
lhedores métodos, aparentemente um absorvedor individua
lista, lia tudo, tudo captava e examinava, produzia e orientava, 
sem cessar, ditava com proba avidez. Arremetia grandes olhos 
a qualquer problema, não enjeitando a farinha por grossa, 
nem o angu por duro, jamais avaro de si". 

"íntegro, falava com autoridade; a de quem sabe ser vedor 
puro e por vêzes pasmo da própria e movida grandeza. Retitu
de permeio e afim, enraiz de convicção, sem regateio ou preço. 
Devoção à diáfana carne moral dos princípios. Mas à base 
então - a angústia pelo bem comum, a paixão à Pátria". 

"Alma exercida. E coração. Coração, é indispensável; todos 
sentimos porque. O dever, mesmo, vem dêle. Entanto que dever 
e pudor compelem-no a pelejar oculto". 
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Anexo 2 

Q/67 - QUESTIONARIO DE SONDAGEM 

Prezado bacharelando: 

A EBAP, como você não desconhece, vem realizando, de 1964 
para cá, uma pesquisa sôbre o seu corpo discente. tste ano 
completa-se a formação daqueles que fizeram parte do pri
meiro grupo estudado. Dentro do programa da pesquisa, é 
muito importante a sua colaboração, pois agora se trata de 
obter daqueles que se vão bacharelar uma visão retrospectiva 
sôbre o curso que fizeram. Contamos, assim, com a sua boa 
vontade. 

Você não precisa assinar o questionário. Nosso interêsse está 
em conhecer as impressões que o grupo em geral acumulou 
durante o Curso de Graduação sôbre os problemas com que 
se defrontou nessa etapa de sua preparação para a vida pro
fissional. Por conseguinte, nenhuma dificuldade pessoal lhe 
advirá em conseqüência das respostas que fornecer. O impor
tante é que as informações dadas sejam verídicas, porquanto 
propiciarão à EBAP os elementos necessários a um reexame 
do currículo e de outros aspectos de seu sistema educativo, 
para uma possível melhoria dos padrões de ensino da nossa 
escola. 

Nas páginas seguintes você encontra as perguntas e as in
dicações sôbre a maneira de escrever as suas respostas. 

Desde já muito grata. 

RITA BAUZER 

INSTRUÇÕES 

'Adiante você encontra várias questões. Responda-as comple
tando claros ou assinalando a (s) alternativa (s) que melhor 
descreve (m) seu caso pessoal. Ao assinalar a (s) alternativa 
(s) escolhida(s), coloque um X dentro dos parênteses que a 
precedem. Se tiver alguma dúvida, consulte o examinador. 
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... I - Dados pessoais 
1 - Sexo __ 
2 - Idade (em anos) 
3 - Estado civil ' __ 
4 - A. Nacionalidade --

B. Naturalidade --
C. Indique se você provém de 

( ) zona urbana 
( ) zona rural 

5 - Você reside atualmente com 
em ( ) casa ou apartamento próprios 

( ) casa ou apartamento alugados 
( ) casa ou apartamento de parentes 
( ) quarto ou vaga alugados (pensões incluí

das) 
( ) quarto na Casa do Estudante ou entida

de semelhante 

6 - A. Você exerce atividade ocupacional remunera
da? 
( ) sim ( ) não 

B. Porque você começou a trabalhar? 
( ) prover ao sustento pessoal 
( ) ajudar também no sustento da famíila 
( ) afirmar-se econômicamente em relação 

aos pais 
( ) adquirir experiência profissional 
( ) por ter contraído matrimônio 
( ) outros motivos; especifique ------

C. Indique a data aproximada do início do tra-
balho, ~ ____ _ 

D. Indique o número aproximado de horas sema
nais que dedica à atividade ocupacional_-

7 - A. Indique, aproximadamente, quanto recebe por 
mês (rendimento bruto) 

NOTA: Inclua salário, mesada, mensalidade de bôlsa de estudos etc. 
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B. Você paga anuidade escolar? 

( ) sim ( ) não 

Quanto paga? ____ _ 

8 - Informações sôbre a família 

A. Nacionalidade do pai _______ e da 
mãe ______ _ 

B. Ocupação profissional do pai _____ _ 
e da mãe ______ _ 

C. Nível de escolaridade do pai 
e da mãe _____ _ 

D. Ocupação dos irmãos. N.O de irmãos ___ _ 

( ) Estudante - indique o grau ___ _ 
( ) Ocupação profissional - especifique -

II - Histórico escolar e hábitos de estudo 

1 - Preencha o quadro abaixo indicando os cursos 
(grau médio e superior) que freqüentou antes de 
vir para a EBAP. 

CURSO TIPO DE ESCOLA ANO DO INtCIO ANO DO n:RMINO 
(gln .• coleg. etc.) (part. pública) DO CURSO DO CURSO 
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2 - Você foi reprovado em alguma das séries do Curso 
Médio (1.0 e 2.° ciclos)? 

( ) sim ( ) não 

Qual? -----

3 - Em que matérias você foi reprovado quando fazia 
o Curso Médio? -------------

4 - A. Indique o ano em que você prestou o primeiro 
vestibular para a EBAP ----

B. Indique o ano em que você se matriculou na 
La série do Curso Superior de Graduação da 
EBAP-----

C. Quantos vestibulares você prestou ao todo 
(EBAP inclusive) 

Para que escolas, além da EBAP? ----

D. Quantos vestibulares você prestou para a 
EBAP?-----

Em que prova de seleção para a EBAP você 
foi reprovado? 

( ) Aptidão Acadêmica 
( ) Português 
( ) Matemática 
( ) História 
( ) Inglês 

5 - De maneira geral, como você se classifica em re
lação ao aproveitamento escolar durante o Curso 
Superior de Graduação da EBAP? 

( ) aluno vadio 
( ) aluno fraco 
( ) aluno regular 
( ) aluno bom 
( ) aluno excelente 

135 



6 - Em geral você estuda 

( ) sózinho 
( ) com colegas 
( ) às vêzes sàzinho, às vêzes com colegas 

7 - Onde você costuma estudar? 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

em casa 
na biblioteca 
na Escola 

8 - Que recursos você costuma utilizar para estudar? 

( ) apostilas 
( ) anotações de classe 
( ) livros e/ou artigos em português 
( ) livros e/ou artigos em língua estrangeira 
( ) ......... . 

9 - Em geral você destina para seus estudos 

( ) pràticamente o tempo que permanece na 
Escola 

( ) algum tempo diàriamente em casa 
( ) algum tempo diàriamente na biblioteca 
( ) algum tempo, de vez em quando 
( ) quase que sàmente às vésperas das pro

vas ou de outros trabalhos escolares 

III - Expectativas sôbre a EBAP e Avaliação do Curso Supe
rior de Graduação 

10 - Por que você resolveu prestar exames para a _ 
EBAP? 
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( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

por indicação de amigos e/ou de familia
res 
para ver no que dava 
por causa da possibilidade de obter bôlsa 
de estudos oferecida pela FGV 
por ter gostado do currículo do Curso 
Superior de Graduação 
por considerar a Escola adequada a suas 
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í 
aspirações profissionais 

) por saber que a Escola está engajada no 
esfôrço desenvolvimentista que visa ao 
progresso do Pais 

( ) por ser a maneira mais viável de estudar 
no Rio 

( ) outros motivos; indique-os 

11 _ Qual o conceito que você fazia da EBAP antes de 
ingressar nesta Escola? 

( ) uma escola mole 
( ) uma escola razoável 
( ) uma escola de bom nível 
( ) uma escola excelente 
( ) não fazia idéia 
( ) outra resposta .-----------

12 - Você se lembra que foi que mais contribuiu para 
que você firmasse o conceito acima? 

o nome famoso da Fundação Getúlio 
Vargas 

( ) uma ou outra notícia em jornais 
( ) contatos diretos com órgãos e pessoas da 

FGV, inclusive alunos e ex-alunos 
( ) leitura de publicações especificas sôbre a 

EBAP e a FGV; indique o nome das pu-
blicações 

( ) outra resposta; indique -------

13 _ A. De modo geral, você está satisfeito com o 
curso que está prestes a terminar? 

( ) sim ( ) não 

B. Olhando para trás, e levando em conta sua 
experiência escolar global na EBAP, classifi
que, de acôrdo com a escala fornecida, os tó
picos que aparecem abaixo alinhados. 

Coloque dentro dos parênteses a letra corres
pondente a uma das seguintes posições da 
escala: 
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péssimo ..... p 
ruim ou insuficiente ..... R 
regular ou satisfatório ..... S 
bom ..... B 
ótimo ..... O 

Que acha você, na nossa Escola, 

a. das instalações e do aparelhamento es
colar? ( ) 

b. do material didático e do serviço de au-
diovisuais? ( ) 

c. da biblioteca? ( ) 
d. do restaurante e do bar? ( ) 
e. dos serviços de secretaria? ( ) 
f. do tratamento dispensado aos alu

nos? ( ) 
g. da adequação do currículo às necessi

dades do desempenho profissional? ( ) 
h. do contrôle da freqüência dos alu

nos? ( ) 
i. da assistência individual dispensada ao 

aluno na execução das tarefas escola
res? ( ) . 

j. da atribuição de tarefas escolares? ( ) 
1. das oportunidades de diálogo oferecidas 

aos alunos? ( ) 
m. da adequação do horário das atividades 

escolares? ( ) 
n. do preparo dos professôres quanto à 

cultura geral? ( ) 
o. do preparo dos professôres quanto à 

cultura específica por área de especia
lização? () 

p. do preparo técnico-pedagógico dos pro
fessôres? ( ) 

q. dos critérios de verificação de aprendi
zagem adotados? ( ) 

r. da assiduidade e pontualidade dos pro
fessôres? ( ) 

s. outros aspectos? ( ), indique-os __ _ 



C. Gostaríamos, também, de conhecer sua im
pressão sôbre as matérias estudadas ao longo 
do curso. Usando a mesma escala de 5 posi
ções da questão anterior (P - R - S - B -
O), aprecie, em grupo, as matérias de cultura 
geral (CG) e as matérias de cultura técnica 
(CT), de acôrdo com os seguintes critérios 

co CT 

a. integração entre matéria afins ( ) ( ) 

b. atualização e objetividade dos 
programas ( ) ( ) 

c. clareza de ensinamentos mi-
nistrados ( ) ( ) 

d. objetividade das informações 
oferecidas ( ) ) 

e. atualização das informações 
fornecidas ( ) ( ) 

f. oportunidades de participação 
da classe durante as aulas ( ) ( ) 

D. Levando em conta os trabalhos de aplicação 
(estágios) e as provas finais que você realizou 
durante o Curso, assinale as características 
positivas mais destacadas: 

( ) a. objetividade (pertinência às fina-
lidades do programa e do curso) 

( ) b. planejamento (extensão, tempo, 
fontes) 

( ) c. adequação como medida de rendi-
mento escolar 

( ) d. acompanhamento e fiscalização 
( ) e. consulta a livros, revistas, anota-

ções 
( ) f. provas desidentificadas 
( ) g. avaliação e atribuições de notas 
( ) h. programação 
( ) i. outras características; cite 
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2. 

3. 
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14 - A. A seu ver, quais as três matérias estudadas 
que conseguiram despertar mais interêsse 
entre os seus colegas de turma, durante o 
Curso Superior de Graduação; 

B. Indique, também, as três matérias estudadas 
que despertaram menor interêsse entre seus 
colegas. 

15 - Como você se sente em sua turma? 

( ) otimamente ajustado 
( ) bem ajustado 
( ) razoàvelmente ajustado 
( ) mais ou menos deslocado 
( ) à margem do grupo (sobrando) 

16 - Indique sucintamente as falhas do curso que 
considera mais graves. Enumere-as por ordem 
decrescente de gravidade. Indique, também, 
sempre que possível, sugestões que possam sanar 
ou reduzir tais falhas: 

Falhas 

1. 

2. 

3. 

Sugestões 



.. 17 - Indique, na lista abaixo, a importância que os 
motivos enumerados tiveram em sua vinda para 
a EBAP. 

Coloque, dentro do parênteses, a letra correspon
dente a uma das seguintes posições da escala: 

- influiu muito ..... M 
- influiu regularmente ..... R 
- influiu pouco ..... P 
- nãc influiu ..... N 

a. garantia de futuro estável e seguro ( ) 
b. provável utilização de minha capacidade de 

liderança ( ) 
c. desejo de alcançar status e prestígio social 

mais elevados ( ) 
d. oportunidade de trabalhar mais e melhor pelo 

bem comum ( ) 
e. oportunidade de cursar uma faculdade sem 

grandes despesas ( ) 
f. conhecimento de certas facilidades ofereci

das, ao aluno, pela Escola ( ) 
g. conhecimento de amplo mercado de trabalho 

e posições bem remuneradas para os Técnicos 
em Administração Pública graduados pela 
EBAP ( ) 

h. oportunidade para a utilização adequada de 
minhas aptidões ( ) 

i. oportunidade de trabalhar mais com pessoas 
do que com coisas ( ) 

18 - Que é que você mais aprecia em nossa Escola? 

19 - Que sugestões pode oferecer para que a Escola 
melhore sua atuação educativa? ------

20 - Você já teve oportunidade de indicar esta Escola 
para amigos. colegas e/ou familiares? 

( ) nunca 
( ) algumas v êzes 
( ) muitas vêzes 
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21 - A. Você desejaria ver acrescentada alguma ma
téria ao atual currículo? 

( ) sim 

Indique qual(is) 

( ) não 

B. Você desejaria ver retirada do atual currículo, 
alguma das matérias que você estudou? 

()sim ()n~ ~ 

Indique qual(is) 

22 - Observações - Você dispõe do espaço para re
gistrar comentários, apreciações, observações 
sôbre o Curso realizado, porventura omitidos 
r ~ste questionário. 

Sugerimos ce você volte e verifique se respondeu a tôdas 
as perguntas. 

Mais uma vez muito obrigada pela colaboração prestada. 

RIVA BAUZER 
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