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O descaso com as disciplinas de formação coloca as universidades frente a estudantes mal-
preparados. 
 
Em 2008, completarei dez anos de experiência em sala de aula, como professora de Português 
e de Produção Textual. Gostaria de ter o que comemorar, mas infelizmente, a cada dia me 
sinto mais decepcionada não apenas com a qualidade do que vejo, mas com o descaso que 
governo e sociedade nutrem pelo ensino de base e pelas disciplinas de formação, sejam elas 
ministradas nas séries iniciais ou na universidade.  
 
Refiro-me àquelas disciplinas que nenhum aluno sabe para quê servem, mas sem as quais não 
seria capaz de ler uma bula de remédio, orientar-se no tempo e no espaço, entender como 
funciona a sociedade da qual faz parte. O que dizer então da capacidade de compreender 
textos sobre Marketing ou Administração ou ser capaz de estruturar um projeto bem 
argumentado que conquiste um cliente?  
 
Há muitos governos, a educação básica brasileira é deixada à própria sorte. Desde o governo 
Fernando Henri-que, presenciamos uma abertura das faculdades a um público cada vez maior. 
Se por um lado isso representa uma maior democratização da ascensão ao ensino superior, 
por outro, revela quão desastroso é o quadro de profissionais que o futuro de curtíssimo prazo 
nos aguarda.  
 
Hoje, vejo problemas seríssimos de leitura e interpretação entre os textos de alunos 
universitários. Problemas que não se restringem à ortografia ou à falta de conhecimento 
gramatical, mas que beiram o iletrismo. Ou seja, os estudantes são mal orientados na escola 
de base por falta de investimento nesse período escolar; sofrem por onze anos, achando que 
aprender Português, Matemática, Biologia, Química, etc. é decorar coisas que não servem para 
nada; e são empurrados ano a ano, até desaguarem nas universidades.  
 
E agora as universidades é que devem decidir o que fazer com esse estudante mal-preparado 
que, mais provavelmente, não conseguirá recuperar em dois, quatro ou cinco anos o atraso de 
uma vida inteira. 
 
A situação é mais alarmante ao ver que muitas faculdades optam pela extinção de cursos de 
licenciatura das disciplinas básicas alegando que o custo-benefício não vale a pena. Outras 
faculdades reduzem cada vez mais a carga horária de disciplinas de base em todos os cursos. 
Muitas instituições já aboliram a disciplina de Português do currículo de vários cursos.  
 
Hoje, os professores se deparam com alunos de Patologia ou de Enfermagem, por exemplo, 
que não sabem fazer uma regra de três nem calcular proporção. Ou que têm dificuldades em 
entender um texto simples. São esses alunos que vão acabar no mercado de trabalho, 
incapazes de identificar a composição de um remédio ou a dose adequada para cada paciente.  
 
As disciplinas básicas, sobretudo o Português e outras relativas à linguagem e ao 
desenvolvimento humano, são as primas pobres do ensino superior. Na hora de cortar custos, 
são as cabeças delas que rolam primeiro. Ética, Sociologia e Filosofia estão no mesmo barco.  
 
Não, eu penso pequeno... Penso no básico. Penso no simples aprendizado de ler/escrever e 
fazer conta. Idealizo que os estudantes saiam da faculdade capazes de ler um texto qualquer e 
identificar quem o escreveu, para quem, com que finalidade, em que ocasião e outras 
questões menores.  
 
Se conseguirem identificar metáforas, ironias e duplos sentidos, melhor ainda. E que, na 
escrita, ao menos escrevam uma frase coerente, lógica, que faça sentido e que tenha um 
artigo seguido de um verbo e um complemento qualquer, em vez de lançarem um monte de 
palavras soltas. Pontuação? Nem precisa. Se fizerem o mínimo já está bom.  
 



Mas esse é o problema. Querer o mínimo, o básico. O Brasil é um grande país, de imensas 
proporções. É preciso pensar grande!  
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