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Resumo: Este trabalho versa sobre a Educação Superior, discutindo o viés elitista 
da trajetória deste nível de ensino no Brasil, e focando a influência dos paradigmas 
neoliberais no âmbito da universidade pública. Para tanto, toma-se como referência 
os cursos de Pedagogia e Fisioterapia da UESB, Campus de Jequié. Através de 
uma pesquisa descritiva de abordagem qualiquantitativa, conjecturou-se e concluiu-
se que este nível de ensino, ao longo de sua história em solo brasileiro, pautou-se 
por uma vertente preponderantemente elitista, e que os princípios neoliberais têm 
desempenhado uma forte influência no seio da universidade pública  no sentido de 
estar levando-a a priorizar uma formação técnica em detrimento de uma formação 
comprometida com o bem-estar da coletividade. Na efetivação de tal discussão 
procurou-se contribuir, com base em autores que possuem sólidos trabalhos a cerca 
desta temática, a exemplo de Cunha (1986), Silva (1999), Rinesi (2001), dentre 
outros, para que a universidade pública, de um modo geral, e o objeto de estudo 
específico desta pesquisa, de modo particular, possam vir a desenvolver suas ações 
antenados com uma proposta comprometida com a resolução dos problemas sociais 
que assolam a comunidade local e nacional. 
 
Palavras-chave:  Universidade Pública. Elitização. Paradigmas neoliberais. 
 
 
Abstract: this paper focuses on higher education, discussing the elitist bias of the 
trajectory of this level of education in Brazil, and focusing on the influence of the neo-
liberal paradigm in the context of the public University. To both take as reference the 
courses of pedagogy and Physiotherapy of UESB, Campus of Jequié. Through a 
descriptive research-quantitative approach, conjectured and concluded that this level 
of education, throughout its history on Brazilian soil, was mainly an elitist, and shed 
that neoliberal principles have played a strong influence within the public University 
to be leading her to prioritize technical training at the expense of a committed to the 
well-being of the community. On the effectiveness of such discussion sought to 
contribute, on the basis of authors who have solid works around this area, such as 
Cunha (1986), Silva (1999), Rinesi (2001), among others, for the public university in 
General and the specific study object of this research, in particular, may develop their 
actions connected with a proposal committed to solving the social problems that 
plague the community, local and national levels.   
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Introdução 
 
 

O presente estudo foi construído objetivando investigar a realidade da  

universidade pública brasileira, na perspectiva de se identificar e discutir possíveis 

indícios do ideário neoliberal neste espaço, afim de se problematizar o papel destas 

instituições  no que tange à  resolução ou mitigação de problemas de ordem social 

que vitimam uma parcela expressiva da população do nosso país. 

Parte-se da idéia de que esses problemas são reforçados pelo caráter elitista 

que tem caracterizado o ensino superior brasileiro desde outrora, tanto no que se 

refere às barreiras que historicamente foram/são colocadas para limitar o acesso 

das classes menos favorecidas ao mesmo, quanto no que diz respeito ao projeto de 

ser humano que por ele é orientado e construído; projeto este que se acredita estar 

legitimando princípios neoliberais a exemplo da competitividade e do individualismo, 

os quais concorrem para a manutenção das dessemelhanças sociais entre os seres 

humanos. 

Deste modo, se busca discutir o viés elitista do ensino superior na realidade 

da universidade e cursos citados com vistas a situar estes na problemática da vida 

local e nacional, as quais são marcadas por uma ascendente desigualdade social, e 

podem ter na prática universitária uma perspectiva de agravamento ou de superação 

dos problemas que as assolam.  

Acreditando que a universidade pública não pode se omitir diante de tal 

problema ou, pior que isso, contribuir para o fortalecimento das carências de bens 

materiais e simbólicos das pessoas que são colocadas à margem destes, é que este 

estudo ganhou forma, numa tentativa de vir a se constituir um instrumento propulsor 

de discussões e ações que venham a direcionar o ensino superior brasileiro de um 

modo geral, e da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, campus de 

Jequié – Bahia, nos cursos em questão, de um modo particular, para a edificação de 

profissionais comprometidos com o bem comum, e não apenas com a satisfação dos 

seus interesses individuais. 
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Para efetivar esta discussão nos apoiamos em autores como Cunha (1986), o 

qual traça um histórico do ensino superior e da universidade no Brasil, destacando o 

seu direcionamento por uma proposta de manutenção do status quo, bem como pela 

perpetuação de uma elite dominante na direção do nosso país; e como Silva (1999), 

Frigotto (1999) e Rinesi (2001) os quais refletem sobre a inserção dos paradigmas 

neoliberais no âmbito educacional e, particularmente, na universidade pública, e 

entendem que esta instituição deve se constituir em um espaço de resistência a 

estes paradigmas, contribuindo para a emancipação e melhoria de vida das 

pessoas. 

 

 Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa e quantitativa 

concomitantemente, aportando-se, portanto, na triangulação que, segundo 

Goldenberg (1997, p.63) “tem por objetivo a máxima amplitude de descrição, 

explicação e compreensão do objeto de estudo”. Assim, buscou-se superar a 

dicotomia entre aspectos quantitativos e qualitativos de maneira a entendê-los como 

complementares e interdependentes para o estudo e apreensão da realidade em 

questão. 

Esta metodologia foi utilizada para se construir a fundamentação teórica e 

para se proceder à apresentação e análise dos dados coletados. Para a obtenção 

desses dados foram aplicados 50 questionários no curso de Fisioterapia da UESB, o 

que equivale a 22% de uma população de 224 alunos, e 60 questionários no curso 

de Pedagogia, o que equivale a 18.75% de uma população de 320 alunos. Optou-se 

por tomar os cursos de Pedagogia e Fisioterapia como objeto de estudo por 

entender que o fato de serem de áreas diferentes (Ciências humanas/Licenciatura e 

Saúde respectivamente), as quais são preponderantes no Campus de Jequié, numa 

perspectiva de se aproximar ao máximo da realidade deste Campus. 

O presente trabalho é fruto de uma  pesquisa referente à  conclusão do curso 

de Pós-graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino Superior pelo seu autor, 

tendo sido realizada no ano de 2004. 

 

Referencial teórico 
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O ensino superior brasileiro tem se pautado preponderantemente por um viés 

elitista. Segundo Cunha (1986), as bases deste ensino em nosso país estão ligadas 

à vinda da família real para cá em 1808, quando foram criadas as faculdades de 

Engenharia, Medicina e Direito destinadas a formar burocratas para o estado. 

Conforme este autor os formando destas escolas superiores desempenhavam 

papéis de “mandarins” pois assumiam altos cargos na burocracia estatal por 

indicação do imperador. Neste momento histórico, chamado de “período imperial”, 

começou a existir o receio que o diploma oriundo dessas escolas perdesse o valor e 

viesse a quebrar o status quo de quem já o possuía e, por isso, o estado não 

liberava o ensino superior para ser oferecido por particulares, o que Cunha ratifica 

quando diz que: 

Mesmo que não se professasse doutrinas estranhas e adotassem 
práticas ilegítimas ou menos valorizadas (como a homeopatia), o 
aumento do número de diplomados poderia produzir, pela diminuição 
da raridade, a perda do valor intrínseco do diploma, em termos de 
poder, prestígio e remuneração para os grupos corporativos 
compostos por indivíduos oriundos das classes dominantes ou 
cooptados por elas e interligados com os níveis mais elevados da 
burocracia do estado. (CUNHA, 1986, p.94) 
 

Tal favorecimento das classes dominantes foi fortalecido pela criação dos 

exames preparatórios, como uma forma de seleção para o ingresso nas escolas 

superiores estatais. Os estudantes do ensino secundário que estudavam nos 

seminários episcopais e em aulas régias ao término dos estudos teriam que se 

matricular em aulas preparatórias para, posteriormente, serem submetidos ao exame 

preparatório. Só que, ainda conforme o autor citado, em 1837, com a criação do 

Colégio D. Pedro II, os alunos que tivessem estudado neste colégio não precisariam 

passar por esse exame, já tinham vagas garantidas no ensino superior. E, como era 

de se esperar, estudavam neste colégio apenas os filhos das famílias abastadas. 

No período conhecido como primeira república, houve certa flexibilização no 

acesso ao ensino superior. Entretanto, em 1910 foram criados, segundo Cunha 

(ibdem), os exames de admissão, os quais mais tarde recebem o nome de 

vestibular.  

Esta breve incursão na história do ensino superior brasileiro leva a crer que o 

fato de o mesmo ter sido conduzido através de diversos mecanismos de exclusão no 

que concerne ao ingresso, fez com que ele servisse quase que exclusivamente aos 
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filhos das classes abastadas e, desse modo, mantivesse a dominação dos 

possuidores dos bens materiais sobre aqueles que não os possuíam.  

Na transposição destas questões para a contemporaneidade, percebe-se que 

aquele viés elitista ainda se faz presente sob nova configuração, e agora é 

fortalecido pelas mudanças de ordem político-econômicas que temos vivenciado, as 

quais estão imprimindo na sociedade a necessidade crescente de qualificação para 

a inserção no mercado de trabalho. O que tem tornado a seleção para o ingresso no 

ensino superior ainda mais excludente, uma vez que quem dispõe de maior poder 

aquisitivo tem uma educação básica mais direcionada para os vestibulares, tendo, 

portanto, melhor desempenho nos mesmos, em detrimento de uma maioria 

economicamente desfavorecida, não obstante as atuais políticas de reparação social 

por meio de cotas de acesso. 

A situação atual é ainda mais grave devido ao crescimento do modo de 

produção capitalista, o qual sob o prisma da lucratividade, fomenta o individualismo 

e a competitividade extrema, características marcantes do neoliberalismo.  

Este movimento é entendido como oriundo do liberalismo, o qual, conforme 

Cunha (1986, p.256), 

é um sistema de idéias construído por pensadores ingleses e 
franceses nos séculos XVII e XVIII utilizado como arma ideológica da 
burguesia nas lutas contra aristocracia. Este sistema se baseia em 
cinco princípios: o individualismo, a liberdade, a propriedade, a 
igualdade e a democracia. 

 
Na visão de Perry Anderson (1995), o neoliberalismo tem suas raízes no 

liberalismo clássico. Segundo ele, este sistema nasceu logo depois da segunda 

guerra mundial na região da Europa e da América do Norte, e trata-se de uma 

reação teórica e política veemente contra o estado intervencionista de bem estar. 

Em sua visão este sistema político-econômico extrapola tal objetivo, vindo a 

influenciar as diversas esferas da realidade social. Ele chega a afirmar que: 

 

Tudo que podemos dizer é que este é um movimento ideológico, em 
escala verdadeiramente mundial, como o capitalismo jamais havia 
produzido no passado. Trata-se de um corpo de doutrina coerente, 
autoconsciente e militante, lucidamente decidido a transformar todo o 
mundo à sua imagem, em sua ambição estrutural e sua extensão 
internacional. (ANDERSON, 1995, p.23) 
 

Para o pesquisador Tomaz Tadeu da Silva a educação tem papel importante 

no projeto neoliberal. 
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Neste projeto a intervenção na educação com vistas a servir aos 
propósitos empresariais e industriais tem duas dimensões principais. 
De um lado é central, na reestruturação buscada pelos ideólogos 
neoliberais, atrelar a educação institucionalizada aos objetivos 
estreitos de preparação para o local de trabalho. No léxico liberal 
trata-se de fazer com que as escolas preparem melhor seus alunos 
para a competitividade do mercado nacional e internacional. De 
outro, é importante também utilizar a educação como veículo de 
transmissão das idéias que proclamam as excelências do livre 
mercado e da livre iniciativa. (SILVA, 1999, p.12) 
 

Na visão de Frigotto (1999) esta perspectiva de utilização da educação  já tem 

se materializado no setor público. Segundo ele existe uma pressão neoconservadora 

para que a escola pública e a universidade se estruturem e sejam avaliadas dentro 

do parâmetro de produtividade  e eficiência empresarial.  

Esta constatação é feita também pelo pesquisador Eduardo Rinesi. Ele 

compara a dinâmica da universidade contemporânea com a dinâmica de um banco. 

Assim afirma que: 

A universidade está deslocando do velho modelo disciplinador da 
cadeia (Foucault) para o modelo disciplinar do banco. Isto se 
confirma com a linguagem que a universidade está começando a 
usar: crédito, pontos, interesse do conhecimento, utilidade do que se 
ensina ou do que se escreve. Não é raro que alguns bancos tenham 
se lançado a fundar universidade. Faz tempo que nas universidades 
fala-se como nos bancos. (RINESI, 2001, p.93) 
 

Se apenas as terminologias utilizadas nas universidades públicas fossem 

parecidas com aquelas usadas em empresas não teríamos muito com o que nos 

preocupar. O problema é que já se extrapolou os termos, e essa comparação já é 

possível abordando as práticas presentes nas instituições públicas de ensino 

superior. É o que nos lembra Santos (2001), quando aponta que dentro das 

universidades públicas já existem procedimentos como cobrança por seminários, 

cursos de extensão e afins. Segundo ela alega-se falta de recursos, o que na sua 

visão não justifica tal prática, cabendo questionar se é legítimo que o espaço público 

da universidade só possa ser frequentado por quem tem condição de pagar para 

participar das atividades disponibilizadas. 

O ideário neoliberal nas universidades públicas também é percebido pelo 

educador Divino José da Silva (2001). Ele aponta que nos dias atuais existe um 

predomínio da racionalidade instrumental, que tem a preocupação de adequar meios 

a fins, sem se perguntar pelo valor ético dos fins e dos meios. Entende que o 

processo de cientificização da universidade é fácil de ser constatado, observando-se 
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o fato de que os cursos teóricos estão cada vez mais cedendo espaço para as 

ciências práticas. Nesta perspectiva, o que tem se buscado com esse tipo de 

formação não é formar o indivíduo que pensa, mas o funcionário que assiste aos 

fatos científicos sem especular sobre as suas finalidades. 

A inserção do ideário neoliberal é notada ainda no campo da pesquisa 

acadêmica, a qual deixa de ser direcionada pelo viés do atendimento às 

necessidades da coletividade para atender aos interesses estritamente mercantis. 

Este ponto de vista é compartilhado por Couto (2003, p.05), autora que entende que 

a pesquisa universitária está passando por uma mudança que prioriza o estado. Ela 

afirma: 

São evidências empíricas imediatas desta mudança: a aceleração do 
ritmo do trabalho dos professores; o darwinismo social em sua 
versão acadêmica publish ou perish (...) e o produtivismo triunfante 
que não recua ante à troca da qualidade da produção pela 
quantidade, fórmula que garante a manutenção do funcionamento da 
pesquisa, sendo esta a condição necessária para assenhorar-se do 
controle da capacidade de trabalho dos na- doutores , tanto docentes 
como discentes; e por fim, a instrumentalização dos projetos de 
pesquisa a serem financiados pela indústria. É este processo que, no 
limite, garante a expropriação do produto do trabalho intelectual dos 
educadores no seio da mesma universidade pública. Numa palavra, 
vivemos o acosso do neoliberalismo, a taylorização da academia. 
 

O autor citado reforça a existência dos princípios neoliberais norteando os 

rumos das universidades em geral, e nas universidades públicas de modo particular, 

enfocando o quesito pesquisa acadêmica. Outros autores, a exemplo de Rinesi 

(2001), identificam a presença desses princípios também no que diz respeito ao 

engajamento político-social das pessoas que frequentam a universidade, incluindo aí 

os docentes e os discentes. Este autor aponta que a inserção do neoliberalismo na 

sociedade como um todo, e na universidade especificamente , tem levado as 

pessoas a se voltarem mais para os seus interesses individuais, em detrimento das 

necessidades coletivas.  

O que se nota com as proposições enunciadas é que o espaço da 

universidade está sendo invadido por valores de cunho utilitaristas e desumanos, 

que não são aqueles que se espera e nem se admita que uma universidade, 

principalmente uma universidade pública, fomente. Neste sentido, acredita-se que 

esta instituição precisa repensar os seus objetivos e práticas, no sentido de 

desenvolver suas atividades mais antenada com o interesse de contribuir para a 

ampliação e propagação do conhecimento produzido pela humanidade, e 
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canalizando este conhecimento não  para o imediatismo utilitarista ou para produzir 

riquezas para grupos privilegiados, mas antes para promover a igualdade social. 

 

Resultados e discussão 

 

A discussão realizada através dos estudos feitos evidenciou que o ensino 

superior brasileiro ao longo de sua história se pautou por uma tendência elitista haja 

vista o fato de ter tido diversos mecanismos de exclusão das pessoas de classes 

menos favorecidas no que concerne ao ingresso no mesmo. Esse processo de 

elitização além de acontecer no acesso se apresenta também quando se analisa os 

tipos de cursos que são frequentados por indivíduos de melhor poder aquisitivo em 

relação aos que são frequentados por pessoas de baixo poder aquisitivo. Esta 

realidade é percebida quando se revela neste estudo o perfil sócio-econômico dos 

alunos dos cursos de Fisioterapia e Pedagogia do Campus de Jequié, conforme 

explicita a tabela que segue: 

Tabela 1: Situação dos alunos dos cursos  de  Fisioterapia e Pedagogia da UESB- 
Jequié em relação a trabalho 

 

Situação Pedagogia 
             % 

Fisioterapia 
              % 

Não trabalha e recebe ajuda 
financeira da família 

28,3% 84% 

Trabalha e recebe ajuda 
financeira da família 

11,6% 10% 

Trabalha e não recebe ajuda 
financeira da família 

13,3% 4% 

Trabalha e contribui 
parcialmente com o sustento da 
família 

40% 2% 

Trabalha e é responsável pelo 
sustento da família 

6,6% 0% 

                 Fonte: Pesquisa realizada na UESB- Jequié entre os dias 8 e 19 de novembro de   2004. 
 

Estes dados demonstram que os alunos do curso de Fisioterapia  pertencem 

a  famílias de melhores condições financeiras em relação aos alunos do curso de 

Pedagogia, dado que possui relação com o tipo de curso que frequentam, o qual 

além de dar um retorno financeiro maior, é mais valorizado socialmente também por 
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está ligado ao mito do doutor presente em nossa sociedade. Situações que não 

acontecem com o curso de Pedagogia. 

Tais dados permitem inferir que o acesso a cursos de maior prestígio social, e 

que possibilitem uma melhor remuneração mesmo nas universidades públicas, está 

reservado principalmente para os filhos das classes dominantes, enquanto que 

aqueles que não oferecem boas vantagens salariais têm como clientela os filhos das 

classes economicamente menos favorecidas, o que configura, em nosso 

entendimento, uma elitização do ensino superior na universidade pública. Não 

queremos dizer aqui que o ideal é que todos ingressem nestes primeiros cursos, 

haja vista que consideramos ambos os cursos de ímpar importância para a 

sociedade. O nosso interesse é enfatizar que os primeiros, onde se inclui o curso de 

Fisioterapia, no momento são os mais valorizados, e o acesso a eles se restringe 

principalmente aos membros dos grupos sociais  abastados. No caso dos últimos 

mencionados, onde se situa o curso de Pedagogia, entendemos que os profissionais 

e alunos envolvidos com o mesmo devam lutar para que ele venha a ter a sua 

merecida valorização, uma vez que este curso pode contribuir para formar indivíduos 

atentos à sua realidade social e comprometidos com a edificação de um mundo 

menos desigual. 

O outro viés de discussão desta pesquisa diz respeito ao objetivo de 

identificar e analisar a visão de mundo dos alunos dos cursos estudados e a 

influência dos paradigmas neoliberais na definição dessas visões, de modo a 

perceber se tais cursos possuem direcionamento voltado para a formação de 

indivíduos comprometidos com uma positiva mudança social. 

Analisando-se o projeto de implantação de ambos os cursos constatou-se  

que estes dois cursos possuem uma conotação social no sentido de destacarem em 

suas propostas a necessidade de se contribuir para formar indivíduos 

comprometidos com a resolução dos problemas sociais de onde vivem. Esta 

preocupação parece estar vigorando no âmbito prático no sentido de está sendo 

debatida nos dois cursos, haja vista que ao serem indagados a cerca de como está 

a discussão sobre problemas sociais no seu curso 40% dos alunos de Fisioterapia 

responderam que se discute sobre estas questões constantemente, 27% que se 

discute eventualmente e 6% disseram que não se discute; no caso de Pedagogia 
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70% dos alunos que responderam ao questionário afirmaram que se discute 

constantemente e 30% que se discute eventualmente. 

Conclui-se desses dados que, somando-se as opções “discute-se 

constantemente” com “discute-se eventualmente”, está existindo nos cursos em 

questão uma considerável discussão sobre os problemas sociais. Vê-se, desse 

modo, que os cursos estudados possuem uma proposta que releva a necessidade 

de uma postura crítica da universidade frente aos problemas enfrentados pela 

comunidade local e nacional e, consequentemente, a necessidade de que os alunos 

dos mesmos venham a se posicionar coerentemente diante dessas mazelas; o que 

significa dizer que os mesmos devem se comprometer, no âmbito de suas 

profissões, a desenvolver ou se envolver em ações que possam colaborar na 

diminuição dos problemas sociais. 

Neste sentido, é pertinente discutirmos a concepção dos alunos  acerca da 

função ou funções que devam assumir no espaço social os cursos dos quais 

participam. Veja-se a tabela 3: 

 

Tabela 3: Função dos cursos de Pedagogia e Fisioterapia na visão dos alunos que 
os frequentam 

Funções Pedagogia % Fisioterapia % 

Formação técnica 33% 36% 

Formação humana 67% 64% 

Total 100% 100% 

 Fonte: Pesquisa realizada na UESB- Jequié entre os dias 8 e 19 de novembro de   2004. 
 

 

Percebe-se nestes dados que a maioria dos alunos dos cursos de Pedagogia 

parecem concordar com a idéia de que em  seus cursos  deve prevalecer uma 

formação crítica e antenada com os problemas sociais de nosso país, o que é em si 

um indutor que os levariam a uma efetiva participação em algum movimento que 

buscasse a mudança da situação de miserabilidade em que uma parcela 

considerável da população deste  país se encontra. 

Esta participação, no entanto, conforme dados obtidos na pesquisa, não vem 

acontecendo, como mostram as tabelas que seguem: 
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Tabela 4: Participação dos alunos dos cursos de Pedagogia e Fisioterapia no 
movimento estudantil da UESB 
 

Itens Pedagogia % Fisioterapia % 

Participam 28% 26% 

Não participam 72% 74% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa realizada na UESB- Jequié entre os dias 8 e 19 de novembro de  2004. 
 

 

Tabela 5: Participação dos alunos dos cursos de Pedagogia e Fisioterapia em 
movimentos políticos sociais 
 

Itens Pedagogia % Fisioterapia % 

Participam 15% 28% 

Não participam 85% 72% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa realizada no Campus de Jequié entre os dias 8 e 19 de novembro de 2004. 

A partir destes dados, os quais apontam uma contradição, pode-se inferir que 

as discussões sobre problemas de ordem política que envolvem “o outro” está 

acontecendo nos referidos cursos, e que as concepções dos alunos quanto à 

principal função que deve ter a universidade e os cursos que frequentam estão 

afinadas com esta discussão. No entanto, pouca prática política, no sentido de 

efetiva ação, tem sido desencadeada por tais discussões, o que mostra que no 

âmbito do Campus de Jequié, nos cursos em questão, a política, numa acepção 

mais abrangente, não tem sido desenvolvida como deveria. Sobre esta questão 

Rinesi ( 2001, p.96) faz uma importante afirmação. Ele diz que: 

O espaço que, na sua saída do centro da cena, a política deixa 
vácuo, é rápido e vorazmente ocupado por outras forças, distintas e 
exteriores a ela, que são as forças da economia e do mercado. São 
essas forças enormes e poderosíssimas que na ausência de 
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cidadanias fortes e engajamentos políticos intensos, de lutas 
ideológicas importantes, de espaços públicos ativos, estão tomando 
as decisões (dissemos éticas e civilizatórias)  que devem governar a 
nossa vida coletiva. 
 

Entendemos que esta esfera política de que fala o autor, quando não existe 

no espaço universitário dá vasão para que valores utilitaristas e individualistas 

preponderem neste espaço. É o que, de certo modo, vemos acontecer na realidade 

estudada, visto que, apesar de se discutirem sobre problemas sociais percebe-se 

que a preocupação discente envereda-se mais pela necessidade pessoal. Isto 

transparece quando os mesmos fazem, no questionário respondido, uma hierarquia 

dos problemas sociais que mais lhes preocupam no Brasil. Vejamos no gráfico 1 e 2 

como ficou este resultado. 

Gráfico 1 
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                     Fonte: Pesquisa realizada na UESB-Jequié entre os dias 8 e 19 de novembro  2004. 
 

O que se observa nestes gráficos é que, na ordem de hierarquia dos 

problemas sociais, o desemprego é o que mais preocupa os alunos de ambos os 

cursos; 48,3% dos alunos de Pedagogia entendem assim, e 48% dos alunos de 

Fisioterapia da mesma forma. Não podemos afirmar com convicção que estas 

respostas estão ligadas só a uma preocupação individualista, visto que este 

resultado pode ser decorrente do fato de que aqueles que colocaram o desemprego 

como 1ª opção entenderam que o principal problema seria este porque a existência 

do mesmo pode desencadear os problemas das demais opções. Entretanto, diante 

da aludida contradição a primeira opção parece-nos mais factível. 

 

Considerações finais 

 

Ao realizar este estudo, perseguimos como objetivo investigar e discutir sobre 

o fazer universitário no âmbito público na perspectiva de a contribuir para que este 

fazer possa priorizar como fim a construção de uma realidade menos desigual e 

mais humana. 

Para empreendê-lo elegemos como foco de análise o processo de elitização 

do ensino superior no Brasil, e a influência do discurso neoliberal na dinâmica da 

universidade pública com vistas a perceber se realmente a história do ensino 

superior brasileiro se deu de forma elitizante e se o é até os dias atuais; e em que 

medida os princípios neoliberais influenciam os rumos e vivências da universidade 

pública. 

Em resposta a estes questionamentos conjecturou-se, primeiro, que a 

trajetória do ensino superior no Brasil aconteceu de forma elitista no sentido de o 

mesmo ter priorizado principalmente a satisfação dos interesses de uma elite 

dominante que sempre desejou se manter no poder e, para isso, procurou 

inviabilizar de variadas formas o ingresso de indivíduos de classes populares neste 

nível de ensino, o que se confirmou ser verdadeiro. No caso específico da UESB, 

Campus de Jequié acreditou-se que o mesmo também possui um viés elitista no 

sentido de que não oferece vagas suficientes para atender a demanda regional, e 



 14

também pelo fato de que aqueles cursos intitulados “cursos de ponta”, como é o 

caso do curso de Fisioterapia, o qual no momento oferece melhor possibilidade de 

colocação social, são freqüentados por indivíduos provenientes de famílias de maior 

poder aquisitivo, enquanto que os cursos de menor demanda,  que é o caso do 

curso de Pedagogia, o qual oferece menos possibilidades de um bom 

posicionamento (financeiro) na sociedade é freqüentado por indivíduos de menor 

poder aquisitivo, o que, no nosso ponto de vista se configura uma seletividade 

elitista. 

A outra hipótese levantada diz respeito ao fato de que o discurso neoliberal 

tem penetrado maciçamente no interior da universidade pública influenciando no 

direcionamento de suas ações, ou legitimando suas omissões. No que concerne à 

relação desta questão com a realidade do Campus de Jequié chegou-se à 

conclusão de que este discurso tem sido combatido em seu espaço. Contudo, na 

prática é ele que tem vigorado; o que é traduzido em uma significativa apatia política 

do seu corpo discente, no sentido de este não estar efetivamente envolvido em 

ações que visem prioritariamente a construção de um mundo mais digno. 

Não se teve a pretensão de esgotar a discussão sobre a temática pesquisada, 

haja vista a sua incomensurável amplitude. Buscou-se sim, fomentar uma reflexão 

sobre a universidade pública, e sobre o Campus de Jequié especialmente, de modo 

a influenciar para que a mesma canalize seu fazer educativo para atender às 

urgentes necessidades da população brasileira. 
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