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RESUMO 
 
Este artigo se propõe a investigar as expectativas e dificuldades dos graduandos de uma 
instituição de ensino superior particular em relação a graduação. A pesquisa bibliográfica 
fundamentou-se nas obras de Ricardo Rossato, Gaudêncio Friogotto, Paulo Freire e Luiz E. W. 
Wanderley, entre outros.  Para coleta de dados utilizou-se questionário abrangendo as 
populações do primeiro e do último ano de graduação dos cursos de ciências contábeis, 
administração, ciência da computação, engenharia da produção, psicologia e pedagogia. A 
investigação aponta como principais resultados: a) expectativa voltada ao mercado de 
trabalho, b) o custo da graduação como principal dificuldade econômica, c) dificuldade de 
aprendizagem associada a pressão psicológica. Constatou-se, também, que a universidade 
está em consonância com o sistema neoliberal e que a formação de profissionais com 
deficiências básicas de leitura e escrita para o mercado de trabalho pode constituir um 
empecilho para ascensão profissional. 
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ABSTRACT 
 
This article intends to investigate the expectations and difficulties of the graduates of an 
institution of private higher education in relation to the graduation. The bibliographical 
research was based in some works of Ricardo Rossato, Gaudêncio Friogotto, Paulo Freire and 
Luiz E. W. Wanderley, among others. For collection of data questionnaire was used embracing 
the populations of the first and of the last year of graduation of the courses of accounting 
sciences, administration, science of the computation, engineering of the production, 
psychology and pedagogy. The analysis points as main results: a) expectation returned to the 
labor market, b) the cost of the graduation as main economic difficulty, c) difficulty of 
associated learning the felt psychological pressure. It verifies, also, that the university is in 
consonance with the neoliberal system, even so the professionals' formation with basic 
deficiencies of reading and writing for the labor market it can constitute a difficulty for 
professional ascension.  
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INTRODUÇÃO 
 
Professores de diversos níveis de ensino têm apresentado queixas de dificuldades na leitura, 
na escrita e na interpretação de textos por seus alunos, despertando o interesse de melhor 
compreender tal situação, realizou-se uma pesquisa junto aos alunos do primeiro e do último 
ano de graduação de uma instituição de ensino superior na cidade de Cascavel, tendo por 
instrumento um questionário incluindo questões abertas que possibilitaram visualizar a forma 
escrita da população. Percebeu-se também a necessidade de resgatar os conhecimentos já 
produzidos historicamente sobre a função do ensino superior no sentido de entender as 
motivações do ingresso neste nível de ensino atualmente e identificar as dificuldades 
enfrentadas por estes alunos durante a graduação. 
 
 O ENSINO SUPERIOR: BREVE HISTÓRICO 
 
As instituições de ensino superior vêm enfrentando modificações ao longo do tempo. Na Idade 
Média (séc.V ao séc. XV) o poder político, econômico e cultural da Igreja Católica resultou na 
unificação do ensino em um único órgão denominado universidade. Seu principal objetivo era 
“preservar a unidade e a fé católica” (ROSSATO, 1998, p.17). Essa universidade era 
caracterizada, por dogmas e verdades divinas. O currículo da época englobava gramática, 
retórica e lógica para formação do homem; geometria, astronomia, música e aritmética para 
possibilitar a compreensão de mundo; teologia para explicar o sentido da vida ao homem, 
tendo por base a Bíblia Sagrada da Igreja Católica Apostólica Romana. 
 
Rossato (1998) aponta a coerência e a coesão como peculiaridades das universidades 
medievais, oriundas de um fenômeno denominado “internacionalização do conhecimento”. 



Fenômeno resultante de atos papais editados concernentes à organização universitária 
imprimindo nela um caráter universal; possibilitava assim, a livre circulação de professores e 
alunos entre quaisquer universidades sem obstáculos ou dificuldades, pois encontravam a 
mesma estrutura organizacional e de estudos. Os graus conferidos eram: a licenciatura, 
licença para ensinar; o bacharelado possibilitava participação ativa nas discussões e o 
desenvolvimento de habilidosa leitura. Após quatro ou cinco anos de exercício, o bacharel, 
poderia candidatar-se à licenciatura e posteriormente ao doutorado. Não obstante a 
universidade concedia alguns privilégios aos seus membros, a saber: permissão para ensinar 
em toda a cristandade, participação na renda de benefício eclesiástico, imunidades tributárias, 
além do direito a greve. 
 
[...] Algumas características das universidades medievais podem ser apontadas: seu caráter 
conservador, suas polêmicas teológicas e de outro teor, como as disputas entre realistas e 
nominalistas, o espírito universalista do professorado italiano, os cursos longos de teologia, o 
regime de internato, as aulas orais, a defesa de tese ao final dos estudos. Sua tônica estava 
voltada para o saber como um fim em si mesmo, o saber desinteressado(WANDERLEY, 2003, 
p.16). 
 
A Reforma Protestante que foi um movimento de ruptura em relação à autoridade eclesiástica 
da Igreja Católica Medieval iniciado pelo monge alemão Matinho Lutero em 1483 estendendo-
se até 1546, provocou a divisão propriamente dita da cristandade e ajudou a fortalecer a 
monarquia. A universidade não ficou imune a esta situação: perdeu seu caráter de 
internacionalização e sua autonomia, submetendo-se a vontade do rei que determinava 
inclusive a grade curricular. 
 
A Contra-Reforma da Igreja Católica (1540-1564), movimento de reação dos católicos frente a 
Reforma Protestante no sentido de renovar a espiritualidade, reorganizar a estrutura 
administrativa católica e moralizar o clero, trouxe elementos que colaboraram para decadência 
da Universidade. O primeiro elemento foi o humanismo, doutrina filosófica que defende ser o 
homem o centro do universo e o desenvolvimento integral da personalidade. Dentro desta 
ideologia a vinda de sábios de Constantinopla portadores de textos originais das Sagradas 
Escrituras, propiciou um confronto entre o ensino efetuado e a escrita original. Outro elemento 
é a fundação de colégios, que vieram a ter maior privilegio que as universidades. Apesar das 
inovações na estrutura administrativa, a conclusão do ensino e o fornecimento de grau não 
sofrem alterações, permanecendo como na Idade Média. De acordo com Rossato (1998), como 
a universidade deixa de ser um fim para tornar-se à conclusão do estudo proporcionado pelos 
colégios, reduz-se o tempo de duração de seus cursos em torno de um terço ou à metade. 
Acrescentar-se a esta situação uma facilitação nos exames, sua dispensa e também fraudes. 
 
O ensino no despontar do século XVIII estava voltado para filhos da nobreza. A elite não tinha 
preocupação com a preparação para o emprego ou com o desenvolvimento do conhecimento. 
As universidades passam a ser meras transmissoras da sabedoria greco-latina, pouco 
contribuindo para o avanço social. Para sobreviver algumas universidades comercializavam 
seus diplomas, fato que colaborou para sua derrocada. E as conseqüências deste período 
levam ao crescimento das academias, centro de novas idéias e difusão da cultura liberal, 
possuidora de prestigio superior ao da universidade. Além disso, houve a criação das escolas 
técnicas, que necessitavam um nível elevado de conhecimento; por fim, as universidades 
foram suprimidas pelos reis (ROSSATO, 1998). 
 
A universidade medieval é desvalorizada pela Revolução Industrial, período iniciado na 
segunda metade do século XVIII, em que o trabalho artesanal é substituído pelo trabalho 
assalariado baseado na utilização de máquinas e pelo surgimento da Universidade Imperial 
Napoleônica, na França, com o objetivo de atender a nova classe social emergente, a 
burguesia revolucionária, com vistas a profissionalização de seus alunos (CASTANHO, 2000). 
Como características fundamentais da Universidade Imperial Napoleônica, Rossato (1998) 
apresenta: seu atrelamento ao Estado, pois foi criado um corpo docente para todo o Império; 
sua falta de comprometimento religioso visto que pretendia a uniformidade comportamental a 
serviço do imperador; a constituição das antigas universidades em cinco faculdades (direito, 
medicina, teologia, ciências e letras) e a colação de grau, assim como o diploma, como 
caminhos prévios ao acesso a importantes hierarquias civil ou militar. Este modelo difundiu-se, 
apresentando-se na América Latina como uma educação voltada para elites através de 
faculdades profissionalizantes e reconhecida pelo governo; caminho este, de acesso a cargos 
políticos e burocráticos (WANDERLEY, 2003). 
 



De caráter bem diferente ao da Universidade planejada por Napoleão Bonaparte, surge em 
1810 em Berlim, na Alemanha, a Universidade Pesquisadora idealizada pelo filósofo alemão 
Guilherme Humboldt tendo como colaboradores expressivos intelectuais alemães, como Fichte, 
filósofo e Schleiermacher, Savigny, como juristas (ROSSATO, 1998). Os autores pesquisados 
assinalam o nacionalismo e a valorização da ciência e da pesquisa os traços marcantes da 
universidade alemã. O ensino e a pesquisa deixavam de ser um fim em si mesmos para serem 
os promotores do desenvolvimento da ciência, sob a concepção de que a universidade deveria 
oferecer especialização em todos os vieses do saber. 
 
O século XIX foi marcado pelo avanço do comércio, pelo desenvolvimento da técnica e da 
indústria. O conhecimento mais valorizado passou a ser o de aplicabilidade imediata. Para 
tanto, novas ciências como a geologia, química, biologia, eletricidade e cirurgia foram 
incorporadas pelas Universidades Técnicas ou Politécnicas, assim como o latim deu lugar a 
línguas modernas, tidas antigamente como vulgares (ROSSATO, 1998). 
 
O século seguinte não foi mais capaz de ignorar o crescimento da classe operária e sua 
pressão ao ingresso no ensino superior surgindo, na França, as Universidades Populares, numa 
tentativa de democratização cultural através de práticas culturais e intelectuais, estendidas de 
1898 a 1915. À frente deste movimento estava George Deherme, militante anarquista na 
juventude e que manteve estreitos laços com a classe operária entre 1893 e 1894 (ROSSATO, 
1998). 
 
No Brasil o ensino superior foi instituído oficialmente, em 1808, com a chegada da Família Real 
Portuguesa. As primeiras escolas foram criadas entre 1808 a 1810, havendo divergências por 
parte dos historiadores quanto a designação da primeira, citando-se como precursoras as 
Escolas de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e da Bahia, a Academia e a Escola de 
Engenharia e Artes Militares no Rio de Janeiro. Data do primeiro Império, em 1827 a criação 
dos cursos de Ciências Jurídicas em São Paulo e em Olinda. A história nacional aponta a 
criação e reformulação do ensino superior contextualizada a importantes acontecimentos 
políticos e econômicos. 
 
Em 1930, com Getulio Vargas na presidência da República, criou-se o Ministério da Educação e 
Saúde Pública, tendo a sua frente Francisco Campos, mentor de uma reforma em 1931, que 
levou o seu nome, a qual normatizou a organização do ensino superior brasileiro 
preferencialmente em universidades, originando o primeiro Estatuto das Universidades 
Brasileiras através do Decreto n º 19.851 de 11 de abril de 1931. 
 
Cabe destacar a profunda crise global decorrente da Grande Depressão de 1929. Esta crise 
ocorreu na segunda metade daquele ano como conseqüência da Primeira Guerra Mundial, dado 
que os Estados Unidos da América assumindo a hegemonia mundial, passam a fazer 
empréstimos de quantias consideráveis tanto aos países vencidos como aos países vencedores, 
aumentando suas exportações; com o fim da Guerra, os outros países voltam a produzir, 
reduzindo as exportações de produtos americanos contribuindo para o aumentando do 
excedente no país; esta situação agrava-se diante da retirada dos capitais investidos dos 
empresários americanos tendo em vista o quadro conturbado na Alemanha e da volta ao 
comércio internacional da Inglaterra e da França; O estoque interno de produtos provoca a 
queda de preços. A crise reflete-se na Bolsa de Valores de Nova York, com o valor das ações 
baixando tanto no preço real quanto no especulativo. O resultado foi a falência de empresários 
e banqueiros, os agricultores perderam as terras hipotecadas, o cultivo parou e o desemprego 
alastrou-se (ARRUDA, 1974). 
 
A Grande Depressão incidindo seus reflexos em todo o mundo iniciou lentamente a 
implantação de uma ideologia de intervenção estatal na economia, a chamada tese 
Keynesiana: 
 
[...] A teoria econômica desenvolvida por Keynes, que deu um novo sustento ao modelo do 
Estado Benfeitor a partir da chamada Grande Depressão, sustenta como um de seus pilares 
básicos a idéia de que o Estado deve intervir na economia de mercado com o fim de diminuir o 
desemprego involuntário e aumentar a produção, ou seja, que o objetivo da intervenção 
estatal na economia é o de “regularizar o ciclo econômico e evitar assim flutuações dramáticas 
no processo de acumulação de capital (BIANCHETTI, 1997, p.24 apud Isuani, 1991). 
 
Castanho (2000), discorre sobre um modelo de universidade para contemplar a 
transformações advindas da Crise dos anos 30 e da Segunda Guerra Mundial o modelo 



democrático-nacional-participativo. Democrático devido seu contexto político, nacional em face 
de urgência de desenvolvimento do Estado e participativo porque é através da prática 
participativa no seio universitário que seriam preparadas as gerações capazes de compreender 
e empreender as mudanças necessárias ao desenvolvimento nacional. Importante evidenciar 
que este modelo predominou nas universidades ocidentais na segunda metade do século XX, 
inclusive no Brasil, sendo acalentado de 1946 a 1961, quando promulgada a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. 
 
A década de 60 foi marcada por um período de turbulências nos Estados Unidos, em virtude de 
agitações político-sociais internas decorrentes da insatisfação popular frente a crueldade do 
capitalismo e sua ação imperialista (intervencionismo em outros países com a ideologia de 
proteger a liberdade). Neste mesmo período, externamente, a economia norte-americana 
passou a sentir os reflexos de políticas internacionais ofensivas como as tentativas de conter o 
avanço soviético, a invasão fracassada a Cuba e pela Guerra do Vietnã, conforme destaca 
Cotrim (1989). O ápice desta conjuntura determinou a criação da Aliança para o Progresso que 
consistia em uma ajuda financiada dos Estados Unidos aos países da América Latina como 
forma de equacionar o seu déficit de caixa. 
 
No Brasil, depois do governo anticomunista e aberto ao capital estrangeiro como o de Juscelino 
Kubitschek e da renúncia de Jânio Quadros a posse de João Goulart na presidência da 
República em 1961, dá à democracia brasileira continuidade ao espírito populista, herança de 
Getulio Vargas e que é, de certa forma, revestida de caráter socialista. Isto representou uma 
ameaça aos planos nacionais de aliança as idéias capitalistas norte-americana. Por isso o golpe 
militar ocorrido em março de 1964 que instaurou no país a ditadura militar veio ao encontro 
dos interesses dos Estados Unidos enunciados na Aliança para o Progresso, pois os militares 
retomam o modelo desenvolvimentista de Kubitschek apoiado no capital estrangeiro Rossato 
(1998).A influência na educação pode ser comprovada ao ler um trecho do Tratado da Aliança 
para o Progresso, assinado em 1961, em Punta Del Este, decorrente da ajuda sócio-econômica 
norte-americana para a América Latina: 
 
[...] Los programas nacionales de desarrollo deberán incorporar esfuerzos própios 
encaminados a: a) Mejorar los recursos humanos y ampliar lãs oportunidades, mediante la 
elevación de los niveles generales de educación y salud; el aperfeccionamento y la expansión 
de la enseñanza  técnica y la formación profissional, dando relive a la ciência y tecnologia 
(Apud FRIGOTTO, 2001, p. 125). 
 
Apoiando e alimentando esta ideologia, ganham destaque vários órgãos, entre ele as 
Organizações das Nações Unidas (ONU), o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), Fundação Rockfeller, Fundação Ford, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
 
A evolução dos monopólios levou a concentração de oligopólios em que se verificou uma 
grande concentração e acúmulo de capital, dada pelo aumento da produtividade determinante 
da inovação e progresso tecnológico. Com o avanço da tecnologia começa a ocorrer uma 
“abstratividade do trabalho” (Frigotto, 2001, p. 112) ou, melhor dizendo, um nivelamento por 
baixo da força de trabalho. Este quadro evolui com uma crise no sistema capitalista, oriunda 
do processo de concentração, acumulação e centralização, em que o excesso de mercadoria 
não encontra mercado consumidor. A lógica keynesiana também começa a ruir porque pregava 
que a ação reguladora do Estado impediria as crises cíclicas do sistema capitalista, no entanto, 
a realidade era um estancamento econômico com inflação. 
 
Neste contexto, desponta uma nova ideologia, o Neoliberalismo ou Neocapitalismo, que 
determina uma intervenção mais aguda do Estado para salvar o capitalismo, atuando em três 
frentes como bem descreve Gaudêncio Frigotto: 
 
[...] O Estado intervencionista, em suma, vai-se caracterizar como o patamar por onde passam 
os interesses intercapitalista, e cumpre a um tempo e de modo inter-relacionado: uma função 
econômica, enquanto cada vez mais se torna ele mesmo produtor de mais-valia ou garantindo, 
por diferentes mecanismos (subsídios, absorção de perdas), ao grande capital privado esta 
produção; uma função política, enquanto intervém politicamente para gerar as condições 
favoráveis ao lucro, e uma função ideológica enquanto se apresenta como um mediador do 
bem comum, uma força acima de qualquer suspeita e acima do antagonismo de classes 
(FRIGOTTO, 2001, p. 119). 
 



Uma particularidade do Neocapitalismo, abordada por Frigotto (2001) é a teoria do capital 
humano, a saber, é a concepção de que o trabalho é potencializado pela educação e pelo 
treinamento. Prega-se, então, que a superação das desigualdades quer entre nações, quer 
entre regiões ou indivíduos, dar-se-á pela educação e pela qualificação, desde que estes dois 
aspectos estejam voltados para a produção. É desta forma que o sistema educacional passa a 
ser tratado como uma empresa, na qual aplicam-se técnicas e máquinas que tiveram um 
ótimo desempenho no setor industrial. 
 
A partir de 1964, a universidade deixa de ser instituição para ser organização, ou seja, a 
instituição de ensino superior que antes tinha na sociedade seu princípio e referência, agora 
tem a si mesma como referência, num processo de competição e comercialização. Essa 
transformação dá-se aos poucos: na década de 70 houve uma abertura indiscriminada de 
cursos superiores com o intuito de formar profissionais rapidamente como mão-de-obra para o 
mercado de trabalho. 
 
Na década de 80 começa a ocorrer parcerias entre instituições de ensino superior e empresas, 
sendo que estas deveriam financiar as pesquisas de seu interesse. A consolidação destas 
parcerias vem na década de 90 com as seguintes características para o terceiro grau: 
 
[...] Definida e estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao conhecimento e à 
formação intelectual, está pulverizada com micro organizações que ocupam seus docentes e 
curvam seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho intelectual (CHAUÍ, 2003, p.5). 
 
Em análise mais detalhada percebe-se que os “acordos entre empresas, governos, 
universidades”, têm como objetivo “despolitizar” o ensino superior (WANDERLEY, 2003, p.33) 
e priorizar a quantidade em detrimento a qualidade; tal situação pode ser comprovada 
também nas reformas de currículo, nas reformas universitárias e na valorização da tecnologia. 
Associa-se a essa idéia, o fenômeno da massificação, continua Wanderley (2003), decorrente 
do movimento de democratização social como uma pressão das classes menos favorecidas ao 
ensino superior. Forma-se, dessa maneira, o quadro da realidade atual: a existência de 
número considerável de instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC, a maioria de 
caráter privado e um alunado diferente do qual as instituições de ensino superior estavam 
acostumadas, advindo de classes sociais inferiores economicamente que, salvo algumas 
exceções, trabalha para sustentar seu estudo. 
 
Esta situação é definida por Castanho (2000) como modelo universitário neoliberal-globalista-
plurimodal: neoliberal uma vez que a sua preocupação está em satisfazer o mercado e não a 
instrução de indivíduos para construção da sociedade; globalista, porque a prioridade reside na 
cultura global e não necessariamente no desenvolvimento da nação; plurimodal por assumir as 
formas que o mercado exige e continua: 
 
[...] O momento em que a emergência do modelo neoliberal-globalista-plurimodal de 
universidade se caracterizou no Brasil foi o da aprovação da nova LDB, a lei 9.394 de 
dezembro de 1996, e da copiosa legislação complementar, quer sob a forma de leis 
propriamente ditas, quer sob a forma de decretos, resoluções e portarias (CASTANHO, 2000, 
p.37). 
 
Colaborando para uma reflexão sobre a mercantilização do ensino superior: 
 
[...] A Universidade contemporânea está açodadamente se transformando, deixando de ser 
uma arma ideológica do Estado para tornar-se uma corporação burocraticamente organizada e 
orientada para o consumidor de modo relativamente autônomo. O sinal dessa transformação é 
a maneira como os apelos à noção de “excelência” brotam, a cada momento, dos lábios dos 
administradores universitários (READINGS, 1996, p. 19). 
 
É oportuna a consideração elaborada pelo autor desta citação sobre conceito de excelência na 
perspectiva universitária, sobre a distorção dos critérios avaliados para caracterizar uma 
instituição excelente ou não. Critérios de quantidade que servem como parâmetros para 
indicadores de qualidade. O autor questiona se quantidade de vagas no estacionamento do 
estabelecimento, o número de obras da biblioteca ou a verba destinada a aquisição de novos 
livros e o status profissional de seus ex-alunos são suficientes para o estabelecer a excelência 
de uma instituição. 
 



Resumindo, na Idade Média o foco do poder residia na quantidade de terras que alguém 
possuía e o conhecimento buscado nas universidades era desinteressado, porém colaborava 
para manutenção dos interesses da Igreja Católica. Na era industrial, os valores passaram a 
centrar-se na posse dos meios de produção e a universidade assume a função de formadora de 
mão-de-obra especializada para o trabalho nas indústrias e cargos públicos. Agora, na 
sociedade pós-industrial, em que vigora a ideologia neoliberal, na qual o ensino superior é 
tratado como empresa, a riqueza volta-se para as estruturas de produção e transmissão de 
informações, unindo a informática e o consumismo constituindo a sociedade da informação. 
Nesta sociedade, “a informação não carrega valores, não tem raízes culturais e, como o capital 
volátil que flutua pelos mercados financeiros do mundo, não tem pai, pátria, ou patrão” 
(GASINO, 2005). 
 
RELATOS E ANÁLISE DA PESQUISA 
 
Diante de todas as transformações pelas quais o ensino superior tem passado, o que os 
estudantes de hoje almejam ao optar ingressar no terceiro grau? Quais são as dificuldades 
econômicas, acadêmicas e psicológicas sentidas por esses alunos? Há fundamento nas queixas 
dos professores em relação às dificuldades de escrita correta dos discentes? 
 
Uma pesquisa realizada através de levantamento e amostragem por cota, no mês de outubro 
de 2005, com dez por cento da população dos alunos do primeiro ano e dos alunos do último 
ano dos cursos de ciências contábeis, administração, ciências da computação, pedagogia, 
psicologia e engenharia da produção, de uma instituição privada de ensino superior, na cidade 
de Cascavel, buscou esclarecer as dúvidas levantadas no parágrafo anterior utilizando um 
questionário, com questões fechadas e abertas com o objetivo de investigar os motivos que 
levam os graduandos a ingressarem no ensino superior, as influências do ensino superior na 
vida do graduando, as deficiências de escrita e as dificuldades quanto à graduação nos 
aspectos econômico, psicológico e acadêmico que serão analisados respectivamente nos 
próximos parágrafos. Por utilizar frases transcritas na íntegra das respostas obtidas, estas 
estarão, colocadas entre aspas. Importante ressaltar que a opção por questões abertas deu-
se, especialmente, em função de atingir um dos objetivos do presente artigo, que é perceber 
se os graduandos realmente possuem deficiência no uso da língua portuguesa na sua forma 
escrita, fato apresentado como queixa de alguns professores. Cabe destacar que o participante 
da pesquisa não precisou identificar-se e que o questionário foi aplicado e recolhido logo após 
o tempo necessário para cada estudante respondê-lo. 
 
Para tabulação das questões pôs-se em evidência respostas, palavras ou expressões comuns 
aos pesquisados e que foram sendo agrupadas para possibilitar quantificar o resultado da 
pesquisa. Vale ressaltar que considerou-se duas populações distintas: os ingressantes e os 
concluintes. Para investigação de dificuldades na forma escrita da língua portuguesa, optou-se 
por uma listagem dos erros encontrados, sem repeti-los expressos na Tabela 2. 
 
A Tabela 1, obtida em consonância com as respostas dos graduandos à primeira questão do 
questionário, expressa as razões para o ingresso no ensino superior: 
 
Tabela 1 – Motivos para ingresso no ensino superior 

 
 
O alto percentual de procura pelo ensino superior motivado pela colocação ou permanência no 
mercado de trabalho foi expresso em respostas como “Pela necessidade de se adequar ao que 
o mercado de trabalho deseja e necessita.” e “Porque o mercado de trabalho já não tem mais 
espaço para as pessoas apenas com ensino médio” ou ainda “Para ter uma carreira 
profissional, e porque a sociedade em que vivemos esta quase que cobrando de todos, e hoje 
na verdade você tem que estuda ou estuda.”. As frases transcritas demonstram o peso do 
mercado oriundo de políticas e práticas neoliberais, impostas pela teoria do capital humano 
criticada por Frigotto (2001).  



 
A maioria da população, 88,89% da população do primeiro ano e 84,38%, afirmaram que o 
seu ingresso no ensino superior influenciou em sua forma de comunicação através de 
respostas como: 
 
“Sim. Pois amplia conhecimentos”; “Sim eu passei a escolher melhor as palavras que falo, e 
procurei falar mais correto”; “Sim. O uso da linguagem formal na faculdade, a leitura também 
ajuda melhorar a comunicação”; “Sim, pelos conhecimentos adquiridos e pelas apresentações 
dos trabalhos.”; ”Sim. Aqui na faculdade se conhece pessoas importantes sentadas ao seu 
lado, como diretores de empresas, professores, etc..., diferente do colégio, onde se falam em 
gírias aqui mudamos nosso habito de falar e se comportar.”; ”Sem dúvida, o enriquecimento é 
cultural e de vocabulário que torna-se muito mais rico.”; ”Sim pois quando estamos no ensino 
médio não lemos quase nada e pouco buscamos. Já no superior a leitura e a escrita acontece a 
todo momento.”; ”Sim, bastante, me ensinou varias coisas novas coisas que no ensino médio 
e nem no ensino fundamental me prepararam, você muda todo o seu jeito de comunicar-se 
você amplia os seus conhecimentos.” 
 
Considerando a comunicação escrita, a Tabela 2 demonstra erros elementares da língua 
portuguesa na proporção de 27,7% no primeiro ano e 40,6% no último ano: 
 



Tabela 2 – erros da língua portuguesa escrita 

 
 



 
 
 Seja por um ensino pouco consistente no passado, ou pela maior facilidade de acesso ao 
ensino superior, é fato que muitos dos alunos que ingressam nos cursos de graduação 
apresentam dificuldades de escrita e leitura. Como demonstra dois textos de épocas distintas: 
 
[...] Os jovens universitários não lêem tão bem quanto deveriam e poderíamos supor. Muitos 
são lentos, outros não sabem variar a velocidade de acordo com o tipo de leitura que devem 
fazer, outros revelam baixo índice de compreensão e outros não levam em conta o propósito 
da leitura, aos quais devem estar subordinados aos procedimentos a adotar (MUNIZ, 1974, 
p.211). 
 
[...] Os alunos de universidades escrevem a todo o momento, ou pelo menos, deveriam 
escrever constantemente, então por que escrevem tão mal? Por que não conseguem escrever 
textos coesos e coerentes? Por que muitas frases parecem desconexas? Por que os erros de 
pontuação, de ortografia e de acentuação são freqüentes no nível universitário? Será por causa 
da pouca, ou nenhuma, leitura extra-escolar? Será pelas facilidades do computador, com seu 
corretor ortográfico e seus softwares de concordância e regência? Será pelo relaxamento dos 
chats e e-mails, que sucumbem as virgulas, os acentos e fazem uso de 
neologismos?(BARRETO, 2004, p.10). 
 
Com base nestas duas citações, percebe-se que são trinta anos (de 1974 a 2004) que, 
considerando a média de cinco ou quatro anos para término regular de um curso, formaram, 
pelo menos, vinte e sete turmas que entraram e saíram do ensino superior com a mesma 
deficiência. Seria improdutivo colocar a culpa no ensino fundamental, médio ou no sistema 
neoliberal, pois como afirma Paulo Freire (1993) “ em uma sociedade que exclui dois terços de 
sua população e que impõem ainda profundas injustiças à grande parte do terço para a qual 
funciona, é urgente que a questão da leitura e da escrita seja vista enfaticamente sob o ângulo 
da luta política”. 
 
Embora não seja responsabilidade do professor universitário lidar com os desníveis 
provenientes da educação básica e fundamental, conforme comenta Manzoli, professor 
universitário a vinte e nove anos, o não tratamento destas deficiências gera um ciclo vicioso, 
porque no ensino superior são formados professores que irão ensinar futuros professores 
perpetuando tais deficiências. 
 
Os erros ortográficos vêm confirmar as observações de Muniz (1974) e Barreto (2004) e 
inferem os reflexos do neocapitalismo na Lei de Diretrizes e Base, ou seja, não importa a 
época (desde 1970 até nossos dias) ou o local (Muniz-Brasilia, Barreto-Rio de Janeiro, atual 
pesquisa-Cascavel) o ensino superior esta cumprindo sua obrigação nas três frentes de 
Frigotto (2001), ideológica, política e econômica: como ação ideológica, o Estado democratiza 
o saber às classes menos favorecidas com custo acessível; como ação política e econômica o 
Estado não conseguindo atenuar deficiências elementares, defende o prolongamento da 
escolaridade através de cursos de aperfeiçoamento, especialização, entre outros que se 
constituem em artifícios para produção de lucro e manutenção do sistema capitalista.  
 
Considerando-se o atual contexto social, caracterizado pela revolução tecnológica-científica, 
onde o saber, a ciência e o conhecimento ocupam lugar central, segundo Santos e Andriolli, 
como deixar somente para o ensino fundamental e médio a resolução de deficiências básicas 
de linguagem? 
 
Ao pensar no ensino superior como mola propulsora de desenvolvimento científico, tecnológico 
e econômico não cabe aceitar um ensino com deficiências de linguagem e escrita. Não seria 
interessante que o professor da graduação considerasse na correção de suas atividades a 
regras ortográficas básicas?  Não se trata de corrigir ao rigor das normas gramaticais da língua 
portuguesa e super valorizar estas regras em detrimento ao conteúdo, mas não ignorar os 
erros grotescos. 
 
Quanto ao hábito de leitura dos estudantes, a Internet, jornais e revistas foram as fontes mais 
indicadas. De acordo com Santos e Andriolli fontes importantes, porém duvidosas enquanto 
meios de obtenção de conhecimento: “...a escola ainda está desafiada a enfrentar outras 
forças que também (des)”educam” como a Internet, a televisão, o rádio, os jornais e revistas” 
. Lima (2005), reforça este pensamento: “Internet significa, sim, mais informações disponível. 
Mas informação não é igual a conhecimento”. 



 
O Gráfico 1 refere-se a questão quatro do questionário que aborda as dificuldades sentidas 
pelos graduandos. 
 
Do universo que afirmou encontrar dificuldades econômicas 72,73% do primeiro ano e 91,30% 
do último ano, atribuíram ao custo da graduação como entrave econômico, conforme 
evidenciado nos depoimentos que seguem: “o valor da mensalidade”, “Alto custo nas 
mensalidades e materiais, locomoção”, “Salário não acompanhou o aumento da mensalidade.”, 
“as dificuldades de pagar as mensalidades e adquirir as apostilas solicitadas”. 
 
  
 
Gráfico 1 – Percentual das dificuldades econômicas, psicológicas e acadêmicas dos graduandos 
 

 
 
Esta realidade é o reflexo da teoria do capital humano, a qual permeia a educação brasileira a 
partir da segunda metade da década 60, Frigotto (2001) e que transferiu para a sociedade 
privada deveres inerentes do Estado, como saúde e educação, deixando a sociedade à mercê 
do mercado. Cabendo ao cidadão que almeja ingressar no ensino superior pagar por este 
serviço, tendo em vista o restrito número de vagas da rede pública e o quanto o seu acesso é 
restrito e difícil.  
 
Os discentes pesquisados apontam a pressão como principal dificuldade psicológica, conforme 
exemplifica a Tabela 3. Pressão essa característica de um ensino restrito voltado para o 
mercado de trabalho, bem distinto do saber desinteressado da universidade medieval voltada 
para três focos: a formação do homem, a compreensão do mundo e o sentido da vida. 
 
Tabela 3 – dificuldades psicológicas elencadas 

 
 
 
  
 



A necessidade de trabalhar e por vezes de sustentar a família, faz com que o estudante não 
tenha tempo suficiente para leituras, estudo de textos, discussões e reflexões sobre os temas 
abordados, um dos reflexos vividos hoje decorrente da redução dos currículos determinados 
pelos movimentos da reforma e da contra reforma. O tempo foi abordado pelos graduandos 
como uma dificuldade psicológica e Mosquera (2002), afirma que a pressão psicológica sentida 
pelo aluno pode desencadear dificuldades de aprendizagem, situação confirmada na pesquisa 
exemplificada na Tabela 4: 
 
  
 
Tabela 4 – Dificuldades psicológicas e acadêmicas. 

 
 
A descrição da dificuldade acadêmica (Tabela 5) apresentou como relevantes o tempo, a 
aprendizagem, as normas institucionais e os relacionamentos. 
 
 Tabela 5 – dificuldades acadêmicas elencadas. 

 
 
Assim como a universidade vem se modificando com o decorrer dos anos, a noção de tempo 
teve suas alterações: para os nômades e antigos gregos, o tempo era dado pela passagem das 
estações do ano e “... O homem do campo trabalhava em harmonia com os elementos, como 
um artesão, durante tanto tempo quanto julgasse necessário...”(Woodcock, apud Aranha, 
1993). No século XIX, com o advento do relógio instala-se “o modelo fabril” (Tardif, 2004, p. 
45), em que não se aproveitar o tempo é um pecado e a pontualidade passa a ser endeusada. 
Hoje o tempo é determinado pela velocidade da sociedade da informação, em que “o 
maremoto da informação distorce a percepção do mundo e desfoca o processo de auto-
referência” (GASSINO, 2005). A velocidade é tão exacerbada que valores e informações 
volatilizam-se e adaptam-se conforme as situações e conforme o ponto de vista de cada um. E 
os estudantes, cobrados por esta sociedade constatam: “falta de tempo p/ maior dedicação 
aos trabalhos e leitura”; “falta de tempo para me dedicar mais.” e “...falta de tempo para fazer 
outros cursos paralelos para estar melhorando o currículo.” 
 



A questão da aprendizagem ficou expressa pelos graduandos, além das já citadas, “dificuldade 
de entendimento sobre o método de ensino.”;”apenas dificuldades que surgem graças a 
professores que ao invés de ajudar apenas dificultam o aprendizado.”. 
 
As normas institucionais vêm em terceiro lugar descritas “por falta de integração com outra 
faculdade”, “muitas normas” e “vemos que tem falhas na estrutura do ensino sim, até uma 
certa exploração no meio particular, mas estudo para superar, e espero que os futuros 
estudantes tenham condições melhores, essas dificuldades as vezes deixam ou dão 
indignação, mas como todos estão vivendo, tento absorver o máximo, isso até faz esquecer as 
dificuldades”. Esta situação não é uma característica específica da instituição pesquisada, ela 
vem com o desenvolvimento, da perda do fenômeno da internacionalização que gozavam as 
universidades medievais e que só existiu naquela época e também pelo conceito de 
flexibilidade das universidades neoliberal-globalista-plurimodal, que segundo Chauí significa: 
 
[...]3) adaptar os currículos de graduação e pós-graduação às necessidades profissionais das 
diferentes regiões do país, isto é, às demandas das empresas locais (aliás, é sistemática nos 
textos da Reforma referentes aos serviços a identificação entre “social” e “empresarial”; 4) 
separar docência e pesquisa, deixando a primeira na universidade e deslocando a segunda 
para centros autônomos.” 
 
A população pesquisada usou expressões como “convivência em grupo”, “ninguém nos 
valoriza”; ”relação com os colegas de classe...” para expor seus problemas de relacionamento. 
Aranha e Martins (1993), destacam o fenômeno da “multidão solitária” que ocorre na 
sociedade contemporânea, onde se vive rodeado por pessoas em relações marcadas pela 
superficialidade, não obstante a sociedade capitalista estimula a individualismo e 
competitividade.  
 
O neocapitalismo sobressai-se formando técnicos que produzem em escala superior à 
remuneração, sem queixas de grande representatividade e que ainda consideram-se 
privilegiados pelo ingresso e conclusão de um curso superior e sob a pressão da necessidade 
de formação contínua. O ensino superior que evoluindo de uma história de formação humana e 
para o mundo, acaba se adaptando as exigências impostas pelo Banco Mundial e pelo Fundo 
Monetário Internacional. Há que se notar que o ensino superior no século XVIII ao 
despreocupar-se com sua essência ruiu a ponto de comercializar seus diplomas para 
sobreviver, caindo em descrédito até por fim ser suprimida pelos reis. 
 
Tanto instituições de ensino superior assim como seus professores devem pensar criticamente 
sobre todos os desconfortos proporcionados direta ou indiretamente pelo neoliberalismo e agir, 
atuar, propor, construir um novo contexto. Mesmo que a Lei de Diretrizes de Base 1996 
determine um ensino voltado para conhecimentos regionais, para serviços especializados e 
voltados para o mercado de trabalho, urge que o ensino superior repense seu papel conforme 
sugere Darci Ribeiro “esforço consciente para refazer as universidades tendo por meta dar-lhes 
a função adicional de não serem reflexos de um desenvolvimento geral, mas um dos motores 
de aceleração do desenvolvimento nacional pleno e autônomo” (RIBEIRO, 1991, p.46). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A proposta deste de investigar as expectativas e dificuldades do aluno em relação ao ensino 
superior foi atingida e possibilitou verificar que os reflexos das práticas neoliberais na 
educação brasileira são bastante contundentes. 
 
O não investimento do Estado em relação ao ensino superior abre um nicho de mercado às 
instituições particulares, uma vez que delega ao indivíduo a responsabilidade de amenizar ou 
tentar romper as barreiras das desigualdades sociais. Não obstante as intervenções 
internacionais como as exercidas pelo Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial focada 
em índices quantitativos colabora para que a formação (compreendida como capacidade de 
crítica e de pensamento) não seja prioridade nos planos de governo. A ênfase fica a cargo das 
quantidades de certificados emitidos ao término do ano letivo e não necessariamente na 
formação/aprendizagem efetiva do aluno. Esse quadro contribui para que as dificuldades 
elementares de escrita na língua portuguesa se prolonguem do ensino fundamental ao 
superior. 
 
Ao docente cabe compreender o processo de transformação do ensino superior de instituição 
para organização social e todos os dissabores por ele gerados. Se em sua prática o professor 



optar em buscar o resgate de alguns pontos fortes inerentes as instituições sociais com 
críticas, debates, estudo de pensadores, discussões abertas e defesa escrita de idéias, mesmo 
inserido no sistema neoliberal, formará alunos com capacidade de pensamento crítico.  
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