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RESUMO 

 
 
O presente estudo tem por foco central analisar qual a importância da Educação 

Superior na vida do profissional da Educação. Para tanto, o estudo pautou-se em 
autores que discutem a formação docente, a Educação Superior, a formação 
humana e o neoliberalismo. O objetivo geral deste estudo é o de apresentar o 

processo histórico e atual da Educação Superior no Brasil, a fim de destacar sua 
importância da formação docente para a transformação social e profissional dos 
indivíduos, principalmente no Curso de Pedagogia de uma Universidade de grande 

porte do norte do Paraná. Como objetivos específicos, o estudo procurou coletar 
junto aos alunos da 4ª Série do Curso de Pedagogia a importância deste Curso para 
a vida social e profissional. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica 

que procurou auxiliar na compreensão de um problema a partir de referências 
publicadas em documentos, para esclarecimentos das contribuições, assim como de 
uma pesquisa descritiva em que a opinião foi o eixo central, em que se buscou saber 

informações sobre atitudes, pontos de vista e preferências que os indivíduos têm 
sobre a importância da Educação Superior. O principal instrumento utilizado foi o 
questionário, em que se analisaram as respostas feitas por 42 alunos do Curso de 

Pedagogia. Pode-se perceber pela análise feita que em todas as respostas as 
práticas neoliberais se fazem presente e que mesmo com as diferenças quanto ao 
nível de conhecimento dos participantes, seus pensamentos continuam impregnados 

de que a Educação Superior é essencial para a ascensão profissional e social do 
indivíduo. 
 
 

 
Palavras-Chave: Educação Superior; Formação Docente; Neoliberalismo. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A Educação Superior representa uma etapa significativa na vida do 

indivíduo, sendo visto culturalmente como um modificador no aspecto social e 

econômico, apesar de ser de criação tardia no Brasil em relação a outros países. 

Assume papel central na sociedade, como um meio de alavancar a economia do 

país e a condição financeira individual. Portanto, estudos sobre esse tema são 

sempre necessários, que contemple o processo histórico, para que sirva de base 

para o entendimento da conjuntura atual. 

 Assim, o presente Trabalho de Conclusão de Curso problematiza: Qual 

a importância do Curso de Pedagogia para a vida do indivíduo? Ele realmente é um 

curso que proporciona a transformação social e profissional? 

 Como vemos na atualidade, a Educação Superior é de suma 

importância, principalmente pela grande influência neoliberalista na vida das 

pessoas que mistifica o ideário de que, são responsáveis pelo seu sucesso e 

insucesso eximindo o Estado de suas responsabilidades perante a sociedade. Por 

esta razão, esta pesquisa busca identificar junto aos alunos do 4º ano do Curso de 

Pedagogia, o valor de ter cursado esta graduação para a sua vida social e 

profissional. 

O objetivo geral deste estudo é o de apresentar o processo histórico e atual 

da Educação Superior no Brasil, a fim de destacar sua importância da formação 

docente para a transformação social e profissional dos indivíduos, principalmente no 

Curso de Pedagogia de uma Universidade de grande porte do Norte do Paraná. 

Como objetivos específicos, o presente estudo procurou definir a importância 

do Curso de Pedagogia para a vida social e profissional de alunos em uma 

Universidade de grande porte do Norte do Paraná. Além de analisar o processo 

histórico e o atual da Educação Superior no Brasil, para avaliar as políticas 

educacionais para o âmbito da Educação Superior.  

A metodologia utilizada partiu de uma pesquisa bibliográfica para auxiliar na 

compreensão do foco deste estudo, a partir de referências publicadas em 

documentos, para esclarecimentos das contribuições. Segundo Cervo e Bervian 

(1983) a pesquisa bibliográfica busca conhecer e analisar as contribuições culturais 

ou científicas do passado sobre determinado assunto, tema ou problema. Também 
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foi utilizada no estudo a pesquisa descritiva onde a opinião foi o eixo central, em que 

se buscou saber informações sobre atitudes, pontos de vista e preferências que os 

indivíduos têm sobre a importância da Educação Superior. Tal pesquisa foi utilizada 

para identificar tendências, interesses e outros comportamentos. O principal 

instrumento utilizado foi o questionário, em que se analisaram as respostas feitas por 

42 alunos do Curso de Pedagogia (Apêndice B). 
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2 METODOLOGIA 

 

 

Para a análise de tais circunstâncias foi aplicado, um questionário com sete 

questões, realizado com 42 alunos do Curso de Pedagogia, sendo 12 da primeira 

série, 20 da segunda, 2 da terceira e 8 da quarta série, pessoas com níveis de 

conhecimento diferentes para analisar se o conhecimento adquirido ao longo do 

curso é um fator modificador, para a vida do indivíduo ou não, para a partir das 

respostas, identificar se o neoliberalismo se faz presente ou se este não exerce 

influência, visto que um dos principais objetivos da educação é desenvolver o 

pensamento crítico nos alunos.  

 Para elucidar o trabalho, o questionário aplicado teve como o objetivo 

conhecer primeiramente o motivo que levou os estudantes a cursar a Educação 

Superior, em especial o curso de Pedagogia, estendendo-se para questões que 

dizem a respeito da importância profissional e social que se dá ao Curso. Sendo 

essa parte três questões. 

Quanto aos conhecimentos adquiridos também foi questionado se a 

Educação Superior ofertou conhecimentos e quais foram esses conhecimentos. Para 

dar mais respaldo a pesquisa foi incluso uma questão sobre a importância das 

políticas públicas do Estado e como a Educação Superior pode ser um fator 

transformador na vida das pessoas, perguntando na última questão se os 

estudantes fariam outro curso superior e  por quê, com quatro questões, totalizando 

sete questões. 
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3 O PROCESSO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 

A Educação Superior constitui umas das últimas etapas do ensino, sendo 

dividido em público e particular. Segundo o Art. 45 da LDB (Brasil, 1996): “A 

educação superior será ministrada em instituições de Ensino Superior, públicas ou 

privadas, com variados graus de abrangência ou especialização”. 

Para uma melhor compreensão deste trabalho acerca da Educação Superior 

no Brasil, faz-se necessário um recorte histórico. Para tal, é necessário delimitar este 

recorte em três períodos. Sendo o primeiro de 1808-1920; o segundo de 1929-1990; 

e o terceiro de 1990 até os dias atuais. 

O primeiro inicia-se com a vinda da família real portuguesa para o Brasil que 

até o momento era colônia de Portugal, a carta régia do príncipe regente permitiu a 

criação do Curso de Medicina na Bahia e no Rio de Janeiro (1808), e em 1819 a 

cátedra de Engenharia, embutida na Academia Militar, destinada a formar oficiais na 

mesma região. A Educação Superior neste período foi de caráter repressivo, pois 

visava garantir a hegemonia portuguesa sobre a colônia, sendo administrado pelo 

governo, é possível identificar no transcrito a seguir “o controle do ensino superior foi 

privativo do governo central, e teve caráter repressivo, visto que visava garantir a 

hegemonia portuguesa sobre a colônia” (MATOS, 1985 apud MOROSINI 2004, 

p.304). 

Neste período, os cursos dividiam-se em duas modalidades, os isolados de 

caráter universitários e os profissionalizantes (RIBEIRO, 1981, apud MOROSINI 

2004, p.44), de caráter elitista, sendo destinado aos filhos da aristocracia colonial, 

que não podiam mais estudar na Europa devido ao bloqueio de Napoleão, 

assemelhando-se ao modelo francês que dissociava teoria da prática, devido a 

grande influência francesa, pois Portugal fora fundado por nobres e peregrinos 

franceses. 

Importante ressaltar que nesta fase da Educação Superior não houve a 

criação de universidades no Brasil, mas sim unidades de ensino isoladas, não 

contando com nenhum recurso financeiro por parte do governo, como mostra o 

excerto abaixo: 
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D. João VI não criou Universidades no Brasil, optando pelo sistema 
de cátedras, unidades de ensino de extrema simplicidade, formadas 
por professores que, com seus próprios meios, ensinavam seus 
alunos em locais improvisados, cobrando pelo serviço [...] (RAMOS, 
2011, p. 6). 
 

 

Em 1813, as cátedras evoluíram, originando as escolas, academias e 

faculdades especializadas, unidades de ensino superiores organizadas em torno, 

elas com seriação, meios de ensino e locais próprios e fixos (RAMOS, 2011). 

Houve a criação de doze a quinze cursos neste período, devido a pouca 

lucratividade para o governo, a dificuldade dos exames admissionais nas escolas 

militares. O maior influenciador para o não crescimento da Educação Superior neste 

período foi o de ordem econômica e política. 

Em 1827, foi fundada por D. Pedro I, a faculdade jurídica em São Paulo e 

Olinda. Em 1874, o curso de Engenharia foi desvinculado da instituição militar, 

sendo repassado à responsabilidade da administração para o ministro do império. 

Após a guerra do Paraguai, com a ascensão da economia cafeeira, a construção de 

ferrovias, levou a um crescimento significativo da população urbana, com a 

necessidade de serviços públicos, consequentemente sendo necessária uma  mão 

de obra especializada para a execução destes serviços, o que fez com que o 

governo instituísse a legislação específica para o acesso de profissionais 

capacitados a determinadas áreas de serviço público, fomentando assim, uma busca 

por cursos superiores, pois o emprego público passou a ser visto como um dos 

melhores empregos, fazendo com que a Educação Superior possuísse o poder de 

mudar a condição econômica e social de uma pessoa, alavancando ainda mais a 

busca pela Educação Superior essencialmente na área de Direito. Com a grande 

procura por cursos superiores, o Imperador criou os centros de livre docência, 

criando as faculdades de Direito, Medicina, Engenharia, Jornalismo, Arquitetura, 

Economia, Serviço Social e Odontologia. 

Um fator relevante na Educação Superior foi a mudança no sistema de 

avaliação, que passou a ser realizado na capital, dividido em etapas, o que facilitou 

significativamente o ingresso de alunos oriundos das camadas menos abastadas. 

Este regime manteve-se inalterado até a Proclamação da República, em 1889, 

quando o regime federalista incentivou a criação de faculdades estaduais públicas e 

privadas. 
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Com a influência do positivismo nas legislações no âmbito da Educação 

Superior, inseriu-se a concepção do direito a todos à Educação Superior e, 

consequentemente, as mesmas oportunidades. Neste mesmo período, as escolas se 

submeteram a fiscalização federal, seus estudantes teriam o direito automático de 

ingressar na Educação Superior sem a realização de exames admissionais. Em 

1901, este benefício se estendeu aos colégios particulares, impulsionando o 

surgimento de centros particulares de Educação Superior. 

Com a facilitação do acesso à Educação Superior, originou-se um grave 

problema reserva de mão de obra grande, e poucos empregos, o que 

consequentemente, acarretou a criação de uma legislação específica, que buscou 

amenizar este quadro, originando o Decreto nº 8.659 de 5 de abril de 1911 (BRASIL, 

1911), que: 

 

Art. 65. Para concessão da matrícula, o candidato passará por 
exame que habilite a um juízo de conjuncto sobre o seu 
desenvolvimento intellectual e capacidade para emprehender 
eficazmente o estudo das materias que constituem o ensino da 
faculdade. [...] 
§ IV. Taxas especiaes de exame de admissão serão cobradas, sendo 
do seu producto pagas às diárias dos examinadores. [...]  
Art. 69. Para matricular-se, o aluno terá de contribuir com as 
seguintes taxas: 
1ª taxa de matrícula; 
2ª taxa de frequência dos cursos, por ano escolar (BRASIL, 1911). 

 

 

Como vemos no escrito anterior uma forma de coibir, o livre acesso à 

Educação Superior foi à criação de taxas, e, consequentemente, o exame de 

admissão, passando a constar de uma única prova escrita sobre línguas e ciência, 

tendo novamente validade apenas imediata. 

Porém, há um paradoxo neste contexto, se a reforma buscou diminuir a 

quantidade de ingressantes na Educação Superior, por outro lado conduziu a um 

crescimento das faculdades particulares, pois a Educação Superior nesse momento 

se restringia ao público mais abastado, fazendo com que quem não conseguisse 

cursar a Educação Superior público optasse pelo particular, fato presente nos dias 

de hoje. O estudante que teve melhores condições de ensino, geralmente a camada 

mais abastada cursa a Educação Superior em instituições públicas e os que não 

tiveram um Ensino Médio adequado, acaba optando em sua maioria pelas 
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instituições particulares. O que levou a criação da Reforma Educacional Carlos 

Maximiliano, originando o Decreto nº 11.530 de 18 de março de 1915 (BRASIL, 

1915), que consistiu em exigir: 

 

A apresentação do certificado de conclusão do curso ginasial, o qual 
antes não era necessário, bastando à aprovação nos exames de 
admissão. 
Para expedir certificado de conclusão, os cursos ginasiais passaram 
a ser obrigados a realizar um exame final, o qual, instituições de 
ensino fixados em cidades com menos de cem mil habitantes não 
podiam realizar (RAMOS, 2011, p.12). 
 

 

Todavia, tais decretos na prática visaram elitizar o ensino, e na teoria não 

resolveram o problema pontuado na época, que foi o excesso de diplomas, o que 

posteriormente culminou no Decreto nº 16.782-A de 13 de janeiro de 1925 (BRASIL, 

1925), que consolidou ainda mais um ensino elitizado e fechado, criando assim 

quantidade de vagas por curso e turmas, o que, anteriormente, não ocorria. Antes 

qualquer pessoa que passasse no vestibular, ou no exame admissional, poderia 

adentrar na faculdade, atingindo o seu objetivo, diminuindo a procura pelos cursos 

mais concorridos.  

Somente no final do século XIX, ocorreram mudanças influenciada pela troca 

do regime político que se baseiam em princípios democráticos. Foi nesse período, 

que aconteceram os principais marcos na história brasileira, propiciando 

transformações significativas na estrutura da sociedade, dentre estas estão à 

abolição da escravatura, a introdução da mão de obra livre, a política imigratória e o 

primeiro impulso para a criação de indústrias (MOROSINI, 2004). 

Houve um crescimento significativo para a expansão do ensino (...), no 

entanto se comparado à população total do país para a época nota-se que é 

relativamente baixo. É importante ressaltar que a Educação Superior sofreu com a 

descontinuidade em suas políticas (MOROSINI, 2004). 

No período de 1930-1996, é caracterizado em seu primeiro momento 

(1930-1944) pela busca de um ensino democrático, que se baseou na concepção 

liberalista de que a educação é a mola propulsora para o desenvolvimento da 

sociedade em aspectos econômicos, concepção presente até os dias atuais.  
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O segundo período a partir de1945, foi marcado pela redemocratização da 

nação, pela efervescência social e a concomitante discussão de modelos de 

universidade, que consubstanciam em 1968 na reforma universitária (MOROSINI, 

2004).  

Neste período, imensas foram as mudanças, como a criação do Estatuto 

do Magistério Superior Federal, a extinção do sistema de ensino das cátedras, a 

criação do conselho federal de educação, que por sua vez contribuiu para a 

fragmentação do ensino público e o incentivo ao ensino privado e norteou para uma 

melhor preparação para o corpo docente. 

Na década de 90, as influências para a Educação Superior são de ordem 

neoliberal, visando à neutralização do Estado, que por sua vez institui novas leis 

para ampliar o acesso à Educação Superior, se eximindo de preocupações quanto 

ao oferecimento de políticas públicas eficazes para preparar o aluno para que o 

mesmo disponha de condições necessárias para a entrada nesta modalidade de 

Ensino, pois embora seja essencial a abertura da Educação Superior, e também é 

importante oferecer uma preparação para que este aluno possa ter condições 

suficientes de passar no vestibular, se equiparando aos alunos oriundos das classes 

abastadas que representam um número significativo entre os ocupantes das vagas 

da Educação Superior pública. 

Diante do exposto, o capítulo a seguir irá abordar a formação docente na 

Universidade. 
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4. LICENCIATURA E PEDAGOGIA 

 

 

A licenciatura está presente em todas as áreas da graduação, passando 

pelas Exatas, Humanas e Biológica, várias são as áreas de atuação. Este capítulo  

pauta-se em uma tese de doutorado intitulada “Desafios Da Formação Do Docente 

Universitário” (VASCONCELLOS, 2005), cuja problematização gira em torno da 

formação do docente universitário, por meio de pesquisa quantitativa e qualitativa. A 

tese baseia-se em um estudo na Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

A escolha em especial por esta tese se deu ao fato de que ao longo deste 

trabalho, o objetivo foi identificar se a Educação Superior é um fator transformador 

na formação docente. Assim, neste capítulo se pretende elucidar como é a formação 

quanto aos aspectos metodológicos nos cursos de graduação, para que no próximo 

analisemos um questionamento feito aos alunos de graduação em Pedagogia, foco 

central deste trabalho.  

Para Vasconcellos (2005), em cursos que oferecem a possibilidade de 

atuação do profissional na área de licenciatura, é escasso o trabalho com a 

disciplina de metodologias de ensino, que prevê ensinar ao futuro graduado, o 

exercício de sua profissão. Tais disciplinas são de extrema importância para os 

profissionais da área de licenciatura, seja ele da área de Exatas, Humanas e ou 

Biológicas. 

 

Embora de uma maneira geral, haja um reconhecimento de que, para 
saber ensinar, não bastam a experiência e os conhecimentos 
específicos, mas se fazem necessários os saberes pedagógicos e 
didáticos, [...] (VASCONCELLOS, 2005 p.22). 
 

 

Os saberes pedagógicos servem de parâmetro para a prática docente, 

evitando que os docentes se guiem pelo que acreditam que seja o correto. Neste 

processo é necessário que todos os docentes de todas as áreas se atentem ao quão 

importante é a sua prática em sala para a formação de futuros profissionais que 

sejam responsáveis por suas ações. É fundamental o professor universitário se ver 

como um profissional docente, pois os saberes constitutivos da profissão docente 

implicam consciência, compreensão e conhecimento e essas são as bases para 
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estabelecer a reflexibilidade e a perspectiva emancipatória da produção 

(VASCONCELLOS, 2005). 

A globalização associa a ideia de mundo sem limites, sendo uma forma de 

compra e venda de mercadorias, com a finalidade de obter lucro, privatização de 

serviços públicos, pois se tem a concepção de que o que é público não tem 

qualidade.  

Na educação, a globalização exerce influência, pois o conhecimento é um 

bem que consequentemente é utilizado para obtenção de lucros. Portanto, o 

conhecimento é visto como um bem, servindo a defender interesses econômicos, 

caso esse evidenciado pelos países em desenvolvimento que buscam por meio da 

ampliação do acesso as universidades formar mão de obra especializada e 

qualificada para o mercado de trabalho, para consequentemente se igualar as 

países desenvolvidos. 

Esse deslocamento do saber, que defende interesses da economia, 

regulados pela minoria dominante, nos remete a seguinte indagação: Qual é o real 

papel da universidade, é o de preparar mão de obra para o mercado de trabalho, ou 

formar um cidadão crítico reflexivo, que seja conhecedor de seus direito e deveres e 

faça o uso de seu direito democrático. Vasconcellos (2005) descreve essa 

universidade como: 

 

[...] essa universidade tem que oferecer conhecimento interessante e 

pragmaticamente uteis para o mercado, para responder as 
demandas de seus usuários e clientes (estudantes e agencias de 
financiamento de pesquisa) (VASCOCELLOS, 2005, p.62).  

 

Seguindo a lógica neoliberal muitas são as universidades que foram 

privatizadas, passaram a ser vistas como indústrias, pois tem o objetivo de preparar 

mão de obra, perdendo sua intencionalidade que consiste em oferecer 

conhecimentos e saberes.  

Para mudar o atual quadro onde escolas, universidades são fábricas, e 

pessoas (alunos) como mercadorias é necessário que os educadores se engajem, a 

favor de incentivar a construção de um cidadão crítico reflexivo, por meio da 

valorização da especificidade do mesmo, porém o direcionamento deve partir da 

realidade, evitando que valores morais se percam do processo de educação. 
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Portanto, o objetivo da educação sempre fora norteado pelos interesses da 

sociedade dominante. Diante do contexto atual, permeado pelas relações 

neoliberais, e as consequências da globalização, o papel da universidade é 

imprescindível, sendo a norteadora e condutora quanto ao conhecimento que se 

pretende construir para futuramente conduzir o indivíduo seu papel dentro da 

sociedade. 

Para melhor compreensão acerca da função da universidade, precisamos 

citar quais são suas delegações, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases nº 

9.394, de dezembro de 1996 em seu artigo 2° quando expressa: o plano 

desenvolvimento do educando, o preparo para a cidadania e a qualificação para o 

trabalho. Os objetivos do ensino superior estão expressos no artigo 43° da LDB 

(BRASIL, 1996) 

 

Art. 2° - a educação, dever da família e do estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e suas qualificação para o trabalho.  
Art. 43° - a educação superior tem por finalidade: 
– estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo; 
– forma diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais, para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira e para a colaboração na 
sua formação continua; 
– incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando 
ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão 
da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento dos homens e 
do meio em que vivem; 
– promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 
saber por meio do ensino, de publicação ou de outras formas de 
comunicação; 
– suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar concretização, integrando dos 
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
– estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
– promover a extensão, aberta a participação visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição (BRASIL, 1996). 
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Analisando a citação acima, identificamos três finalidades para a Educação 

Superior que são: o desenvolvimento do educando em todos os seguimentos, social, 

político, profissional, ético e intelectual; preparação para o exercício da democracia; 

e qualificação para o trabalho. Entretanto, com o atendimento às necessidades do 

mercado, o ato reflexivo que por meio do ambiente educacional tem deixado de ser 

importante, isso leva a educação a não ser mais um fator determinante da qualidade 

de valor dos programas de reforma social e do futuro (VASCONCELLOS, 2005). 

Em tais circunstâncias, o professor seria um dos pontos chave, a propiciar 

uma mudança significativa, através da sua prática, não se prendendo a um currículo 

truncado, apenas a títulos, mudando seus valores éticos, e contemplando uma 

prática: crítica-reflexiva; de criatividade e de técnicas. 

Sendo necessária uma prática que vá ao encontro da realidade, não se 

tornando algo inviável, mas sim modificando a atual estrutura, pautada em uma 

qualificação para o profissional da Educação Superior que contemple os saberes 

pedagógicos, juntamente com a valorização de suas especificidades, possibilitando 

que a ação educacional que se desenvolve na universidade, possa transpor as 

barreiras e torna-se efetiva e significativa na atual sociedade que é regida pelas 

relações neoliberais. 

Frente a essas complexidades o último capítulo faz uma análise dos 

questionários aplicados aos alunos do Curso de Pedagogia de uma Universidade de 

grande porte do norte do Paraná, para verificar a importância da Educação Superior 

na vida social e profissional dos acadêmicos, a fim de elucidar como as normas 

regulamentadoras influenciam na Educação Superior. 
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5 A INFLUÊNCIA DAS POLÍTICAS NEOLIBERAIS NA EDUCAÇÃO  SUPERIOR  

 

 

Este capítulo analisa alguns pressupostos neoliberais na Educação Superior, 

se estes se mantêm ao longo desta modalidade de ensino, ou não percebemos que 

por meio da educação ocorre a disseminação em massa e tais preceitos. 

Para melhor compreensão deste trabalho, é essencial falar dos efeitos 

sociais, que o neoliberalismo trouxe para a vida dos indivíduos, sendo que o primeiro 

fato que não pode passar despercebido é a desigualdade nas relações 

socioeconômicas entre os indivíduos.  

O neoliberalismo idealiza que todos os homens detêm as mesmas 

oportunidades, que o seu sucesso depende de si, isolando fatores estruturais que 

em suma são determinantes condicionais para o desenvolvimento do mesmo. 

Portanto, impossibilita a democracia que prevê a participação de todos nas tomadas 

de decisões na sociedade, acentuando cada vez mais a desigualdade. Marrach 

(1996) explica que o neoliberalismo atribui um papel estratégico para a educação 

com alguns objetivos são eles a preparação para o trabalho atrelado a educação 

escolar e a pesquisa acadêmica ao imperativo do mercado. 

Em suma, as formas de fortalecimento desta utopia de igualdade acontecem 

por meio da educação, esta serve de mola propulsora para o desenvolvimento a 

nível individual e coletivo, equiparando os indivíduos e, consequentemente, 

alavancando a economia do país, auxiliando na lógica do estado mínimo, atribuindo 

à educação a causa de todos os males e solução dos problemas na educação. Esta 

visão ganhou ainda mais forças no país, com a instauração do neoliberalismo na 

década de 80, que prevê a participação mínima do estado nas políticas públicas. 

Portanto, a educação pode ajudar a reduzir a desigualdade, pode proporcionar 

novas oportunidades de conhecimento e, consequentemente, aumenta a mobilidade 

social  (CRUZ, 2005). 

A desigualdade é um problema de ordem estrutural e histórica. Uma das 

modalidades de ensino, que vem sofrendo influência, é a Educação Superior, que 

assume dois papéis: primeiro o de formar cidadãos críticos e reflexivos e indo na 

contramão do objetivo capitalista e o neoliberal de apenas preparação de mão de 

obra qualificada para o mercado de trabalho. Fato este que pode ser analisado e 

comprovado por meio do questionário aplicado referente à pergunta que motivou os 
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participantes a escolha de cursar a Educação Superior em que a resposta foi 

unânime: todos apontaram como um meio de mobilidade social, visto que grande 

parte é oriunda de camadas menos abastadas, o que pode ser confirmado por meio 

da fala do participante A. 

 

Bom o motivo pelo qual eu escolhi cursar ensino superior, é que serei 
capaz de obter melhores condições de vida e consequentemente 
uma mobilidade social, e principalmente poderei ter uma condição de 
vida melhor visto que na minha família ninguém teve a oportunidade 
de cursar o ensino superior (Participante A). 

 

 

 Por meio desta fala na citação acima é possível supor alguns aspectos do 

neoliberalismo, que sustenta que o trabalho é imprescindível para a progressão 

social, em nenhum momento o participante, elucida a questão por cursar a 

Educação Superior pela aquisição de conhecimento. Há sim a busca pelo ensino 

para que obtenha um melhor trabalho e alcance seus interesses pessoais. No 

entanto, a busca pelo interesse individual reflete indiretamente no coletivo. 

 

Na verdade ele [o indivíduo] geralmente não pretende promover o 
interesse público, nem sabe em que medida o está fazendo (...) e ao 
imprimir à indústria uma orientação em virtude da qual os seus 
produtos podem ter o valor máximo, procura apenas um lucro para si. 
Neste, como em muitos outros casos, a mão invisível leva-o a uma 
finalidade à parte de suas pretensões, o que, aliás, para a sociedade 
nem sempre representará o pior. Na busca do próprio interesse, 
frequentemente promove o interesse social de uma maneira mais 
efetiva do que pretende fazê-lo intencionalmente (SMITH apud 
HUGON, 1969, p.98). 

 

Quanto à escolha pelo Curso de Pedagogia na Universidade de grande porte 

do Norte do Paraná, o que motivou os participantes pela busca do curso, foi por ser 

visto por quase todos os participantes como um curso fácil de ser aprovado no 

vestibular e entrar na Universidade, visto que grande parte deles pertence a classe 

social menos abastada e conciliam os estudos com o trabalho (GEPE/UEL, 2011). 

A importância social e profissional que os participantes indicaram para definir 

a escolha do curso são: as melhores oportunidades de emprego e, 

consequentemente, uma possível mudança de classe social. 
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A importância que vejo ao cursar o ensino superior é que terei 
melhores oportunidades de alcançar meus objetivos pessoais, e 
quanto ao profissional é que este curso me trará uma boa 
qualificação para a área que pretendo atuar (Participante F). 

 

 

Quanto ao conhecimento que os participantes estão adquirindo ao longo do 

curso, 42 participantes foram unânimes, afirmando que: estão adquirindo 

conhecimentos que são importantes à sua prática enquanto educador, referente ao 

cuidar e educar; as necessidades dos educandos; quais são seus direitos e deveres; 

e o papel das políticas públicas no âmbito educacional. 

Quanto às políticas públicas no âmbito da Educação Superior, variadas são 

as opiniões, como identificamos nos dizeres a seguir: 

  

 Políticas públicas se existem, não as conheço, como um 
professor que é responsável por formar cidadãos críticos 
reflexivos pode viver as mazelas do descaso, contando com 
condições de trabalhos precárias, salários vergonhosos e 
jornadas triplas de trabalho (Participante A); 

 Vejo que as políticas públicas, são um tanto ineficazes, servem 
para defender os interesses da elite, fato evidenciado na própria 
instituição, cujos cursos de maior prestígio e rentabilidade são 
ocupados por pessoas pertencentes a classes abastadas, ao 
meu ver deveria ser proibido o ensino superior público para que 
tem dinheiro  deveria haver cotas para rico e não pobres oriundos 
de ensino público, vemos que isso aumenta ainda mais a 
desigualdade entre as classes(Participante C); 

 Sou professora da Rede Pública de ensino, e vejo que as 
políticas públicas são nulas, e que consequentemente o maior 
responsabilizado no ensino é o professor, ou seja, o estado se 
torna cada vez mínimo (Participante E);  

 Vejo que as políticas públicas são eficazes, pois consegui passar 
no vestibular, algo inédito na minha família, e que hoje o jovem 
tem grandes possibilidades de cursar o Ensino Superior 
(Participante B). 

 

 

Conforme foram elucidados nas questões 1, 2 e 3 do questionário, os 

motivos pelos quais fizeram a escolha por cursar a educação superior, a escolha 

pelo curso de Pedagogia e a importância social e profissional que se dá ao curso, 

são os mesmos: a busca pela mobilidade e progressão social; pouco se fala no 

aspecto de aquisição de conhecimento para a própria modificação do indivíduo 

enquanto cidadão crítico reflexivo; há apenas a busca pelo conhecimento como um 

meio de alcançar uma ascensão social. 
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Quanto à escolha de outro curso, na sétima questão do questionário apenas 

três dos entrevistados optaram por não mudar de Curso, sendo eles: um do primeiro 

ano e dois do segundo ano. O do segundo ano é professor atuante. Quanto aos que 

demonstram o desejo de escolher outro curso, nenhum optou por cursos vinculados 

à licenciatura. Dentre os motivos pela não opção à licenciatura, o mais citado é a 

baixa remuneração e pouca valorização do papel do professor tanto no âmbito social 

e quanto econômico. 

Em todas as respostas vemos o quanto os pensamentos neoliberais se 

fazem presentes, e que mesmo com as diferenças quanto ao nível de conhecimento 

dos participantes, seus pensamentos continuam impregnados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Podemos observar que, o que influenciou esta pesquisa foi a necessidade 

de aprofundamento sobre a temática, e que serviu de mola propulsora para o 

interesse em escrever sobre o tema apresentado neste Trabalho de Conclusão. 

Originado da relevância do assunto para a minha formação, pois no campo 

profissional todo educador se depara com esta economia social, inclusive na  

Educação Superior com o objetivo de defender interesses da minoria, deslocando o 

saber e transformando em poder. Através das leituras, verificou-se que a visão 

quanto evolução da história da educação brasileira sofreu mudanças revelando 

situações que passaram despercebidas durante o trajeto na instituição pública. 

Contudo, as ações neoliberais, que acabam por ludibriar o indivíduo com um 

discurso fortalecendo a ilusão de que todos têm a mesmas oportunidades, que o 

sucesso do indivíduo será de acordo com o seu esforço, eximindo os aspectos 

estruturais que são determinantes na trajetória do mesmo, conduzem-no a ser 

responsabilizado pelo o seu sucesso e/ou fracasso, anteriormente quando eram 

apresentados casos isolados de pessoas que conseguiram uma ascensão social, 

tomava-a, como exemplo, de superação e esforço, e via-se  na Educação Superior a 

possibilidade de ascensão social. 

Essa visão concernida pela maioria dos indivíduos é desconstruída por 

grande parte daqueles que entram na Universidade e que conseguem perceber na 

sociedade como uma pequena minoria acaba por utilizar mecanismos de 

manipulação sobre a grande maioria, levando-os a uma concepção errônea de que 

há um estado igualitário, que oferece as mesmas oportunidades para todos 

independente de seu status e condições socioeconômicas. Essa visão só se realiza 

por meio da Educação Superior e que está de poder nas mãos da elite, a fim de 

defender interesses isolados, exercendo dominação sobre a camada trabalhadora.  

 A Educação Superior se instalou no Brasil acerca de 200 anos, e neste 

período um dos fatores a serem destacados como positivo foi a sua ampliação, 

prevendo oportunizar o acesso a todos. No plano individual, propiciou as mesmas 

oportunidades a todos. No entanto, este discurso é utópico, a real intencionalidade 

do Estado é ludibriar a população com este discurso para que esqueçam os fatores 

estruturais e que o poder se concentre nas mãos da elite, prova disto é o último 
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capítulo deste trabalho, que se apresenta nos dizeres dos participantes, que ao 

longo dos anos de graduação tem sua visão ampliada, percebendo que a Educação 

Superior não é o único fator que pode mudar a sua vida.   

Conclui-se que a Educação Superior é um dos caminhos de mudança do 

pensamento do sujeito, podendo torná-lo crítico-reflexivo, por meio do conhecimento 

adquirido ao longo da graduação, que também pode ser transformador de forma 

pessoal e profissional. 
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APÊNDICE A 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 
 

Prezado (a) aluno (a)  

Sou estudante do 4°ano de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina – UEL 
- e estou fazendo uma pesquisa para a Conclusão do TCC. Necessito de sua atenção para 
preencher este formulário. Com este questionário pretendo verificar qual a interferência do 
Ensino Superior na vida das pessoas.  

Desde já agradeço a colaboração e garanto o sigilo dos dados. 
 

QUESTIONÁRIO 

1) Por que você decidiu cursar a Educação Superior? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2) Qual o motivo de ter escolhido o Curso de Pedagogia? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3) Qual a importância social e profissional que dá ao Curso? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4) A Educação Superior lhe ofertou conhecimento? Quais? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5) Como você classifica a importância da Educação Superior nas políticas públicas do 

Estado? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

6) Qual a importância da Educação Superior em sua vida e como este pode ser um 
fator transformador? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

7) Você faria outro Curso Superior hoje? Qual? Por quê? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 


