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Resumo: O artigo visa analisar como a lógica neoliberal influencia na motivação individual, 

no ingresso e permanência no ensino superior. Por meio de uma pesquisa, aplicada de forma 

on-line, utilizando-se o método qualitativo e quantitativo, o estudo buscou, com o uso de 

indagações como “qual foi sua principal motivação para a escolha do curso de graduação?” e 

“qual sua principal motivação para continuar a graduação?”, investigar quais são as principais 

razões para estar na universidade. A problemática surge em uma tentativa de compreender 

qual o papel da educação superior na vida dos indivíduos: seria uma ferramenta de 

conhecimento e progresso para a sociedade ou, tomada de maneira mais individualista, um 

meio para maximização de ganhos? Os resultados obtidos mostram uma forte tendência para a 

segunda opção. Desta forma, teceu-se uma análise dos perigos que esta premissa sinaliza para 

os regimes democráticos e como a busca pelo conhecimento perdeu espaço, dentro das 

universidades, para a tomada do conhecimento como um “produto de valor agregado” na 

sociedade atual. 
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Introdução 

Qual o sentido de frequentar uma universidade? Aquisição de conhecimento, 

influência da família, satisfação pessoal, interesse no diploma para ingressar no mercado de 

trabalho, impulsionar a carreira e garantir melhores salários. Muitos são os motivos que levam 

à vida acadêmica. Sem ter como finalidade fazer uma reflexão exegética, dada a amplitude do 

tema, este artigo, desenvolvido de forma transdisciplinar por pesquisadoras das áreas de 

Filosofia, Comunicação e Ciências Sociais, se propõe a lançar luz sobre o lugar que a 

universidade ocupa na vida de um estudante. Como nos faz entender Roque Moraes (2003), 

“a luz de uma tempestade só é possibilitada pela formação de um sistema conturbado de 

nuvens em permanente agitação e movimento. A desordem é condição para a formação de 

novas ordens” (MORAES, 2003, p. 196-197). Desta forma, sem a pretensão de propor novas 

ordens, queremos contribuir para o debate acerca do papel do ensino superior. 

A problemática que norteou o estudo girou em torno das perguntas "qual foi sua 

principal motivação para a escolha do curso de graduação?" e "qual sua principal motivação 
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para continuar a graduação?". Pensamos nestas indagações em função de acreditarmos que 

podem nos dar muitos dados, ainda que parciais, para podermos analisar qual é o sentido que 

um acadêmico atribui à universidade. 

  

Metodologia 

Por recorrer a modelos estatísticos para explicar os dados (BAUER, 2002), a pesquisa 

qualitativa e quantitativa foi a escolha metodológica para este trabalho. Aplicada de forma on-

line, foi realizada durante os meses de julho e agosto de 2018 e, para a entrega do questionário 

aos sujeitos da pesquisa, as autoras realizaram aquilo que a teoria aponta como transposição 

didática, com fins de facilitar o entendimento e o acesso de quem receberia as perguntas. A 

"mediação didática para tornar um conhecimento ensinável", defendida por Althaus (2004, p. 

102) como síntese do conceito de transposição didática, foi aplicada como ferramenta para o 

estudo, concebido e realizado em função do X CIDU – Congresso Ibero-americano de 

Docência Universitária, que elegeu como tema "O envolvimento estudantil". 

Na pesquisa foram utilizados recursos que a tecnologia atual nos oferece, e a 

investigação contou com a expertise das pesquisadoras, em função de suas trajetórias 

acadêmicas e profissionais. Dado o tempo exíguo que o estudo dispôs, optamos por 

entrevistar menos sujeitos para termos mais tempo para nos dedicarmos a um mergulho mais 

profundo nas reflexões acerca das respostas. Embora realizada virtualmente, a pesquisa foi 

feita de forma direcionada, alcançando 102 questionários respondidos por estudantes de 30 

cursos de graduação distribuídos em nove instituições. O fato de ser realizado para um 

congresso inclui valor agregado ao estudo, cuja motivação surgiu durante a disciplina de 

Metodologia do Ensino Superior, cursada por duas das autoras. Aceitar este desafio também 

para nós está sendo uma possibilidade de articular teias de conhecimento entre os 

aprendizados construídos nas diferentes disciplinas e nossos veios teóricos de pesquisa.  

  

O que motiva o ingresso na vida acadêmica 

Em uma amostra de 102 estudantes, 66,7% ingressam no ensino superior motivados 

pelo interesse em adquirir conhecimento. O percentual cai para 22,5% durante o transcorrer 

do curso (ver figuras 1 e 2).  O mercado e suas exigências, reconhecido como fundamental 

força reguladora na sociedade (CUNHA, 2013), tem ocupado papel de destaque no cenário 

acadêmico. Uma das linhas de investigação deste estudo, que será explorada mais adiante, é o 

avanço do neoliberalismo na metade dos anos 1990, redimensionando as bases do 

capitalismo. Por ora interessa refletir sobre o paralelo que a acumulação de capital, 



pressuposto básico do sistema, encontra na acumulação do capital científico, questão 

abordada por Pierre Bourdieu (1983). 

Figura 1 - Motivação para entrar na universidade 

 

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras do artigo 

Figura 2 - Motivação para continuar o curso 

 

Fonte: Pesquisa realizada pelas autoras do artigo 

Conforme o sociólogo francês, o campo científico, aqui entendido como a 

universidade, é um campo de forças, onde a luta é estabelecida entre os que detêm o capital 

científico, os professores, e os que desejam adquiri-lo, os estudantes. E não há escolha no 

referido campo “que não seja uma estratégia política de investimento objetivamente orientada 

para a maximização do lucro propriamente científico, isto é, a obtenção do reconhecimento 

dos pares-concorrentes” (BOURDIEU, 1983, p. 126-127), que podemos sintetizar na busca 

pelo diploma. Mais: a autoridade científica é “uma espécie particular de capital que pode ser 



acumulado, transmitido e até mesmo, em certas condições, reconvertido em outras espécies” 

(BOURDIEU, 1983, p. 130). Especulamos se estas outras espécies tenham relação com o 

ganho financeiro, em função de a pesquisa identificar o interesse econômico entre as 

principais motivações para estar na universidade.  Preocupação justa, mas que, desmedida, 

pode sobrepor-se às finalidades da educação superior, a primeira delas, "estimular a criação 

cultural e o desenvolvimento científico e do pensamento reflexivo” (BRASIL, 1996). 

As reflexões sobre o papel da universidade são antigas. Em análise do ensino superior 

norte-americano, Allan Bloom (1989) questiona as mudanças ocorridas a partir da segunda 

metade do século XX. “Sobre a década de 60 tornou-se moda dizer que, apesar dos excessos, 

muita coisa resultou de bom. No que diz respeito às universidades, porém, não sei de nada de 

positivo que tenha advindo daí: foi, para elas, um desastre completo” (BLOOM, 1989, p. 

314).  Este artigo concorda com tais ideias na medida em que o autor vê prejuízo em toda a 

área de ciências humanas a partir das reformas implantadas. Conforme Bloom, “a 

universidade tem de simbolizar alguma coisa” (1989, p. 336). A questão é: o quê? 

A divisão das disciplinas e a especialização, segundo o autor, contribuem para a crise 

política e social do Ocidente desde que filosofia e literatura perderam espaço (BLOOM, 

1989). E os intelectuais, conforme Michel Maffesoli (2015), analisando o cenário francês, se 

refugiam no que chamam de linguagem especializada, “esse jargão morfológico e sintáxico 

que frequentemente tem como objetivo essencial esconder o simplismo do que lhes serve de 

pensamento” (MAFFESOLI, 2015, p. 29). As preocupações se evidenciam nas manifestações 

dos estudantes. Dos 102 participantes, quase a metade fez questão de justificar suas respostas, 

embora não fosse necessário para avançar na pesquisa e assim concluir sua participação. 

Demonstrando interesse em falar sobre o tema, 50 apresentaram suas justificativas para a 

escolha do curso. Além dos motivos elencados na introdução, elegeram amor, paixão, prazer. 

Em 17 respostas a palavra “sempre” foi mencionada. "Sempre gostei da área...", "sempre me 

interessei...", foram expressões que apareceram, o que nos leva a inferir que o ingresso na 

vida acadêmica é a concretização de aspirações de toda uma vida. Nas alegações para 

continuar a graduação, 12 das 42 respostas neste item trazem a palavra “conhecimento”. 

A explicação pode estar nas ideias de Edgar Morin (2008), para quem “a vida não é 

viável nem passível de ser vivida sem conhecimento” (MORIN, 2008, p. 224, grifo do autor). 

Sendo este “um fenômeno multidimensional, de maneira inseparável, simultaneamente físico, 

biológico, cerebral, mental, psicológico, cultural, social” (MORIN, 2008, p. 18). Conforme o 

autor, “a própria organização do conhecimento, no interior de nossa cultura, racha esse 

fenômeno multidimensional; os saberes que, ligados, permitiriam o conhecimento do 

conhecimento são separados e esfacelados” (2008, p. 18). Apartar ciência e filosofia provocou 



uma ruptura entre espírito e cérebro. “Ambos são necessários, mas insuficientes 

isoladamente” (MORIN, 2008, p. 82). Assim como o cientista precisa estar apaixonado por 

aquilo que faz, o estudante precisa encontrar motivação naquilo que estuda. 

 

A mercantilização do ensino superior 

Um dos objetivos da pesquisa era coletar dados que fossem ao encontro da 

problemática da mercantilização do ensino, evidenciada na posição que o interesse econômico 

ocupa nas respostas. O termo é utilizado para ilustrar como a educação – ferramenta que 

conduz para uma sociedade mais compreensiva, ativa e democrática – passa a ser um produto, 

vendido e disponível para todos nós – com a ressalva de que “todos” se limita a uma pequena 

parcela da sociedade brasileira. Dado este pressuposto, trabalha-se com a ideia desenvolvida 

por Wendy Brown (2015), de que a racionalidade neoliberal de mercado impregnou-se de 

maneira tão aprofundada na sociedade ocidental, que houve uma mudança na premissa da 

educação. Antes disso, retoma-se o que Alfred Marshall (1873), em seu ensaio apresentado no 

Cambridge Reforme Club (The Future of the Working Classes – 1873), aborda: 

 
O problema (...) não é se, em última análise, todos os homens serão iguais – 

certamente que não o serão – mas se o progresso não pode prosseguir firmemente, 

mesmo que vagarosamente, até que, devido à ocupação ao menos, todo homem será 

um cavalheiro. Afirmo que pode e que isto acontecerá. (T. H. MARSHALL, 1967, p. 

59).  

 

 A. Marshall já trazia à tona a ideia de que existiria um cálculo, por meio do qual 

poderia esperar-se que os recursos mundiais e a produtividade “seriam suficientes para 

fornecer as bases materiais necessárias para capacitar todo homem a tornar-se um cavalheiro” 

(T. H. MARSHALL, 1967, p.61); ou seja, não havia limites para o progresso das classes 

operárias, pois seria possível arcar com o peso de oferecer educação universal, pela qual se 

eliminaria o trabalho excessivo e pesado. Para A. Marshall, a educação era o caminho pelo 

qual o homem aprenderia a ter capacidade de discernimento, podendo escolher – livremente – 

as coisas boas e ruins que “diferenciam a vida de cavalheiros daquela das classes operárias” 

(A. MARSHALL 1879 apud T. H. MARSHALL, 1967, p. 60). Como liberalista, ressaltava a 

necessidade de um Estado menos intervencionista, no entanto, salientava a necessidade de, em 

certas ocasiões, o Estado usar forças coercitivas em busca de concretizar seus ideais.  

 Este era o caso da obrigatoriedade de que as crianças frequentassem a escola, ficando 

o Estado “obrigado a compeli-los e ajudá-los a tomar o primeiro passo adiante; e está 

obrigado a ajudá-los, se desejarem, a dar muitos passos à frente”. (Idem). Alfred Marshall 

visualizava que apenas desta maneira todos os homens teriam algum grau de “cavalheirismo”; 

sua teoria era baseada na crença de que o traço característico das classes operárias – o 



trabalho pesado e excessivo – poderia ser consideravelmente e reduzido – consequentemente, 

a “brutalidade” dos homens seria contornada – e eles poderiam tornar-se cavalheiros. Era 

importante que todos os homens, independente do seu trabalho, tivessem a compreensão de 

sociedade
4
. A direção principal do pensamento de A. Marshall tomava como “(...) certo e 

adequado um raio amplo de desigualdade quantitativa ou econômica, mas condenava a 

diferenciação ou desigualdade qualitativa entre o homem que era ‘por ocupação, ao menos, 

um cavalheiro’ e o indivíduo que não o fosse” (T. H.MARSHALL, 1967, p. 61). 

 Ele acreditava e defendia que todos deveriam gozar das condições de ser um 

cavalheiro
5
; para T. H. Marshall, a palavra cavalheiro poderia ser substituída por civilizado e, 

assim, acaba-se por notar que a teoria de A. Marshall baseava-se na reivindicação para que 

“todos fossem admitidos como membros completos da sociedade, isto é, cidadãos”. (T. H. 

MARSHALL, 1967, p. 62). Toda a noção de cidadania
6
, ou seja, a própria forma como o 

indivíduo poderia vir a desenvolver a capacidade de diferenciação e atentar-se perante o 

conceito de cidadania, direitos e deveres, para os autores, é desenvolvida por meio da 

educação.  

 Neste sentido, Brown (2015) pontua que o ensino de qualidade, há pelo menos dois 

séculos, tem desempenhado a função – especialmente no Ocidente – de desenvolver 

ferramentas para a compreensão dos fatos (sociais, políticos, econômicos), incluindo no 

currículo norte-americano as artes liberais. Desta forma, os que não tinham a capacidade de 

governar, pois não possuíam capacidade de compreender o poder e os problemas que 

contornavam a sociedade (o que também dificultaria escolha de representatividade coerente, 

pelo voto), passaram a ter noção mais adequada e aprofundada da realidade, tornando-se, a 

educação, ferramenta útil, tendo como premissa formar homens e mulheres mais conscientes 

sobre a realidade que os cerca e capacitando-os para, como cidadãos/ãs plenos/as, gozando de 

capacidades de discernimento e críticas aguçadas, decidir democraticamente pelo melhor.  

 O ponto de quebra, no entanto, é quando esta premissa começa a ficar de lado e, em 

seu lugar, entra uma nova fórmula: educação como valor primário para o desenvolvimento do 

capital humano, no qual “capital humano” é o que o indivíduo, o mundo dos negócios e o 

Estado buscam para incrementar e maximizar suas competitividades. 
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De acordo com a amostragem da pesquisa, nota-se que a variável financeira muda no 

processo da graduação, principalmente quando se analisam  as justificativas, sendo transcrita 

por satisfação pessoal em alguns casos. Como pode ser percebido nas seguintes respostas 

obtidas no questionário: “ter uma formação acadêmica para conseguir um emprego que me 

sustente”; “já vejo que não é exatamente o que eu gosto, mas como estou há tanto tempo, 

agora vou terminar”; “levar o canudo pra casa”; “já que comecei o curso e paguei por isso, 

achei que era meu dever me formar”; “é um assunto pelo qual me interesso e também tem um 

retorno financeiro que me agrada”. 

 Por outro lado, salientaram-se justificativas como: “decidi entrar para a graduação pois 

me senti pressionado pela sociedade a ter um curso superior”; “amo história, quero ser profe e 

formar cidadãos com consciência histórica”; “não tinha a menor ideia do que fazer da vida”; 

“tornar o Brasil um lugar melhor”; “acreditava que por meio do Direito poderia atuar em 

questões sociais relevantes, tais como violência de gênero”; “eu acho que estar na 

universidade sendo a primeira mulher negra da família a fazer isso é uma questão de honra. 

Me mato trabalhando para conseguir pagar a mensalidade que não é barata porque quero ver o 

diploma e sentir orgulho do caminho trilhado”. 

 Com esses excertos e um tempo exíguo para analisar, esboçamos um resultado que 

aponta para duas vertentes: satisfação pessoal e retorno financeiro, ambas entrelaçadas. 

Associou-se, socialmente, que por meio da graduação obtém-se a satisfação pessoal – pois 

reconhecem-se as instituições de ensino superior como os locais provedores de conhecimento. 

O conhecimento, no entanto, por meio da racionalidade liberal é monetizado – tem um valor 

que varia dependendo da área, pois há uma lógica de mercado por trás das escolhas que levam 

indivíduos a buscarem nichos de emprego que maximizarão seus ganhos. Cada pessoa procura 

a educação superior por seus próprios motivos, mas é um fato que existe grande pressão social 

para que ocorra esse ingresso, pois tal fato é transcrito, no código de linguagem social, como 

o sucesso, traduzido em termos de remuneração salarial.  

 Com algumas das justificativas, vemos que, ao mesmo tempo, há pessoas que não se 

sentem mais confortáveis com o curso, viram que a escolha não é a mais complacente para 

consigo mesmo, mas a necessidade de finalizar a graduação é presente, porque a desistência 

da graduação é associada, socialmente, com o fracasso. Não finalizar o curso, para muitos, é 

sentido como o veredito final do insucesso. Aqui, relembramos de Durkheim (1895), quando 

o autor aponta – em linhas gerais – que o indivíduo, em seus atos corriqueiros, quando destoa 

do que é socialmente vislumbrado como “correto”, por mais que não sofra de uma penalidade 

legal, há de sentir-se tão julgado como se estivesse perante um tribunal. 



 Durkheim, sociólogo funcionalista, não apontava que plenamente o indivíduo sentiria-

se julgado pela sociedade como se sentiria perante um tribunal, se houvesse cometido um 

crime; a lógica é a de apontar que a sociedade tem esse julgamento perante atitudes que 

destoam das que ela própria lê como “normais”. Alfred Schütz
7
 (2012) pontua que existe a 

comunicação não verbal dentro dos grupos sociais, transcrita pela “pauta cultural”, na qual:  

 
Todo membro nascido ou educado dentro do grupo aceita o esquema estandardizado 

previamente elaborado na pauta cultural recebida de seus antepassados, professores 

e autoridades como um guia indiscutível do mundo”. Essa pauta contém receitas 

prontas da forma de dirigir as coisas “para obter os melhores resultados em cada 

situação, com um mínimo de esforço [mental], evitando consequências indesejáveis 

(SCHÜTZ, 2012: 32, tradução nossa).  

 

Sendo sua função eliminar indagações difíceis e substituir o discutível pelo 

autoexplicativo, quando alguém diverge do padrão esperado, o estranhamento social 

acontece
8
. Assim, em uma sociedade regida pelo sistema capitalista, todos buscarão 

incrementar seus conhecimentos para ter um maior retorno financeiro e, desta forma, galgar 

mais lugares na pirâmide da economia mundial. No entanto, a crítica é a partir do momento 

em que a lógica de mercado monetiza certas profissões em detrimento de outras, e as artes 

liberais – outrora vistas como as grandes disciplinas que serviam como ferramentas para uma 

sociedade mais crítica, com uma capacidade de discernimento mais aguçada e mais 

interessada em escolher mais conscientemente – são desvalorizadas e vislumbradas como 

áreas que não têm tanto valor acadêmico, pois não trazem um retorno financeiro tão desejável. 

 

A crise democrática 

Pensar a mercantilização do ensino superior é pensar, em grande medida, as 

consequências de tal situação para as sociedades democráticas, principalmente, nos séculos 

XX e XXI. O que sucede do advento e desenvolvimento da tecnologia é uma sociedade cada 

vez mais preocupada em como tais progressos geram benefícios econômicos aos Estados e à 

economia-mundo de uma forma mais ampla. Priorizar – unicamente e de maneira 

desproporcional – o lucro estatal, gera problemas gravíssimos para o campo político global, 

problemas os quais já estamos vivendo há alguns anos. Martha Nussbaum, em seu livro “Sem 

fins lucrativos: por que a democracia precisa das humanidades” (2015), dedica-se justamente 
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à questão do desenvolvimento tecnológico e da educação gradualmente mais voltada para o 

lucro, e as consequências desta mentalidade para os interesses democráticos dos estados 

modernos. 

Quando a ciência e a tecnologia passam a ganhar mais espaço mundialmente, muitos 

líderes estatais começam a compreender a importância econômica que o desenvolvimento 

dessas áreas provocaria aos seus países. Desse despertar para o progresso tecnológico e 

científico decorre o alvoroço competitivo característico de estados que visam sempre 

crescimento econômico e riqueza para suas nações. Sendo de interesse completamente natural 

das democracias modernas uma economia sólida e crescente (NUSSBAUM, 2015), a 

consequência indesejada do sentimento econômico expansionista é a competição e obsessão 

desses países tão somente com o mercado interno e global, e não mais com questões 

relacionadas à política e cidadania. Isso significa que é possível explicarmos grande parte das 

crises democráticas do último século a partir da não interferência e incentivo estatal para 

discussão destes problemas. 

É segundo esta lógica voltada para o lucro que pequenos e grandes Estados 

direcionarão seus fomentos educacionais para os setores científicos, tecnológicos e 

tecnicistas. Pensando a longo prazo, os governos estatais procurarão instigar nos cidadãos 

mentalidades que gerem desenvolvimento, em última instância, econômico para a sociedade. 

Esses fomentos e incentivos se dão, principalmente, no retorno financeiro e na aceitação 

social das atividades voltadas para expansão e crescimento interno e no sistema internacional. 

Qual o resultado disso? Cidadãos cada vez menos interessados em áreas como as 

humanidades e as artes e, portanto, progressivamente menos críticos e não evoluindo suas 

capacidades refinadas de raciocínio e reflexão. 

Parte desse desinteresse talvez não possa ser devidamente considerado a partir da 

pesquisa quantitativa, visto o limitado tempo e número de participantes do estudo. Contudo, é 

possível visualizar o interesse financeiro enquanto segundo fator decisivo de escolha de curso 

de graduação dentre as respostas coletadas. E mesmo que por meio de conversas informais 

nos corredores, é notável o constante descontentamento de colegas não vinculados às áreas 

cientificamente exatas e tecnológicas com a falta de investimento e incentivo estatal e social 

em seus estudos. 

O argumento de Nussbaum é o de que estamos passando por uma crise global, que não 

é econômica, mas democrática, e que aquilo que nos torna humanos e que torna nossas 

relações humanas e ricas está perdendo lugar para relações meramente utilitárias e 

manipuladoras. A democracia está fracassando porque se baseia em valores que estão se 

perdendo, valores que nos tornam cidadãos íntegros que podem pensar por si próprios, que 



são capazes de criticar a tradição e entender o significado dos sofrimentos e realizações dos 

outros, que são capazes de respeitar, considerar e perceber outros seres humanos, não como 

simples objetos. São estas as competências ligadas às humanidades e às artes que nos fazem 

transcender os compromissos locais e de natureza egoísta e nacional, e nos fazem abordar as 

questões mundiais como cidadãos do mundo;“[...] produzir crescimento econômico não 

significa produzir democracia. Nem significa criar uma população saudável, participativa e 

educada em que as oportunidades de uma vida boa estejam ao alcance de todas as classes 

sociais” (NUSSBAUM, 2015, p. 15).  

 

 Considerações finais 

Ainda que seja possível visualizar que alguns respondentes representam a “antiga 

premissa” da educação, pontuando que buscaram a graduação para poder auxiliar na 

construção de uma sociedade política e civil mais consciente, organizada, que relembre sua 

história – com pautas progressistas, como a luta contra a violência de gênero –, buscando 

cumprir um papel social por meio da sua escolha profissional, nota-se que a busca pelo 

conhecimento está perdendo espaço nas universidades. 

 Paradoxal é que em todas as cerimônias de colação de grau, seja em cursos de escolas 

de ciências, humanidades, negócios, saúde, direito, medicina, ou politécnica, em seus 

discursos, professores, paraninfos, reitores e mesmo graduandos, falam sobre emoções, 

afetividade, vida, responsabilidade. Falam sobre o que verdadeiramente importa para um ser 

humano, esteja ele em que grau estiver de sua caminhada, de seu conhecimento. A cerimônia 

não é uma aula, mas contém a síntese de ensinamentos profundos que muitas vezes ficam 

relegados ou mesmo apartados de toda vida acadêmica do estudante, vindo a emergir no cume 

de uma trajetória quase sempre marcada por muita dificuldade. O período da universidade na 

vida de um acadêmico não precisa ser doloroso, sofrido. Deve, sim, ser repleto de conquistas, 

de descobertas, feitas em um ambiente de crescimento, de acolhimento, se docentes, discentes 

e, principalmente, as universidades tiverem como pressuposto fundamental que o 

conhecimento é multifacetado e se dá por diferentes vias, todas elas importantes e necessárias. 

 Apesar de a monetização da educação ser – claramente – muito forte, a antiga 

premissa, pleiteada por autores como A. Marshall, T. H. Marshall, Wendy Brown e Martha 

Nussbaum, defensores da educação como valor humano, um dos baluartes para viver-se em 

uma sociedade mais coesa, consciente, crítica e humana, que não se veja mais apenas como 

máquinas produtoras, ainda é viva e latente. Um dos objetivos da aplicação dos questionários 

era obter essas respostas para, transcrevendo-as, poder alertar acerca da importância de 



relembrar o poder da educação como ferramenta humana para o progresso social, político, 

civil e (mas não apenas) econômico. 
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