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Resumo : O presente artigo tem por objetivo apresentar as percepções dos 
funcionários públicos federais que frequentam o Ensino Superior em Brasília, junto 
do significado das políticas de financiamento da Educação Superior a esse público e 
o efetivo benefício social para a comunidade em geral. A pesquisa é de abordagem 
qualitativa com o uso de técnicas analítica-descritivas. Por fim, cada iniciativa de 
política pública visa a estabilidade e equilíbrio social, por meio do incentivo à 
atualização de conhecimentos e saberes dos trabalhadores tanto os já inseridos no 
mercado de trabalho como os que ainda não estão inseridos e virão a ser inseridos 
em habilidades e competências profissionais específicas. 
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Resumen : El presente artículo tiene por objetivo presentar las percepciones de los 
funcionarios públicos federales que frecuentan la Enseñanza Superior en Brasília, 
junto al significado de las políticas de financiamiento de la Educación Superior a ese 
público y el efectivo beneficio social para la comunidad en general. La investigación 
es de abordaje cualitativo con el uso de técnicas analíticas-descriptivas. Por último, 
cada iniciativa de política pública apunta a la estabilidad y el equilibrio social, a 
través del incentivo a la actualización de conocimientos y saberes de los 
trabajadores tanto los ya insertados en el mercado de trabajo como los que aún no 
están insertados y se van a insertar en habilidades y competencias profesionales 
específicas. 
 
Palabras clave : Política pública. Percepción. Funcionarios públicos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A reflexão sobre o processo formativo profissional em instituições públicas é 

necessária para que se possa continuar a compreender o retorno social do 

investimento em políticas de financiamento da Educação Superior aos funcionários 

públicos federais. O recorte da pesquisa está delimitada em algumas instituições da 

administração federal em Brasília-DF. Diante do significativo número de servidores 

públicos federais beneficiados pela política pública de formação superior.  

Este trabalho foi construído como um modo de analisar a necessidade de 

revisar as atuais modalidades existentes nas políticas públicas de incentivo ao 

servidor público federal em participar de cursos superiores no sentido de analisar a 

efetivação social dos conhecimentos construídos. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

As tentativas de estruturação e linhas do processo educacional brasileiro 

surgiu com pensadores ou estudiosos que aplicaram técnicas que atendiam ao 

desenvolvimento do pensamento científico do País. Dentre esses pensadores, 

podem ser citados: 

Freire (1997), cujo pensamento e ações fundamentavam-se na crença de que 

o educando assimilaria o objeto de estudo faria uso de uma prática dialética com a 

realidade, em contraposição por ele denominada educação bancária, tecnicista e 

alienante.  
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Ainda segundo Freire, o educando criaria sua própria educação, fazendo ele 

próprio o caminho e não seguindo um previamente construído. Libertando-se de 

chavões alienantes, o educando seguiria e criaria o rumo do seu aprendizado. 

Não basta só ficar no campo da teoria, importante se faz que esses 

pensamentos possam ter como introspecção a consciência da importância de aplicar 

os conhecimentos em prol da essência do objeto de formação.  

Outro pensador brasileiro, Gadotti (2007), cuja linha de pensamento está 

moldada nos ideais de Freire, mas que procura na sua obra “Educar para outro 

mundo possível”, apresenta uma análise de como as várias edições do Fórum Social 

Mundial teriam contribuído para um suposto engrandecimento da sociedade, 

fazendo críticas políticas e sociais resultantes das edições dos respectivos fóruns. 

O fato é que o Fórum Social Mundial tem sua significância do objeto da 

pesquisa, quando uma sociedade só poderá ser considerada grande quando tem em 

seus objetivos principais a relação de importância entre os seus indivíduos e suas 

responsabilidades sociais. 

Saviani (2007) é um estudioso que participou ativamente, no final da década 

de 70, como sócio fundador de diversos organismos a partir do seu trabalho 

desenvolvido na UNICAMP, como o Centro de Estudos Educação e Sociedade 

(CEDES) que passa a editar a Revista Educação e Sociedade e que promove, em 

1978, o I Seminário sobre Educação Brasileira. 

A partir desse Seminário é organizada a Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) que realiza, também em 1978, sua 

primeira Reunião Anual. Em 1979, funda-se a ANDE (Associação Nacional de 

Educação) que, a partir do ano seguinte, começa a editar a revista do mesmo nome. 

Foi um dos articuladores do Centro de Estudos da Cultura Contemporânea 

(CEDEC), entidade também recém-criada, com o processo de organização do 

campo educacional. 

A importância desse trabalho demonstra a preocupação em entender como foi 

processado o estudo junto à sociedade beneficiária, cujo foco principal é a 

aplicabilidade dos incentivos do Governo e a contrapartida dos financiados para com 

a sociedade, onde está inserido. 
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Aos administradores e fundamentalmente aos supervisores cabe a 
obrigação de garantir o espaço para a comunicação dialógica 
problematizadora na educação brasileira contemporânea. Só assim haverá 
possibilidade da produção de um ensino de qualidade para as grandes 
camadas da população, que se concretiza pela difusão do saber, que supõe 
a solidariedade e encaminha a igualdade entre as pessoas; por isso, a ação 
do professor em sala de aula passa a ser parte integrante de um projeto 
educacional resultante da vontade coletiva e que deve ser organizado, 
apoiado, administrado, controlado e supervisionado. (MACHADO, 2000, 
p.56). 

 

Demo (2002) argumenta que, apesar do conhecimento ser monitorado mais 

pelo poder que pelo bem comum, é o fator central de mudanças na espécie humana. 

Transcorre sobre o conhecimento sob o ponto de vista político do poder. Afirma que 

o poder faz parte da arqueologia do conhecimento. As duas principais áreas de 

atuação, segundo o autor, são a Epistemologia e a Política Social, incluindo nessa 

última: Educação e Cidadania; Emancipação e Redistribuição; Exclusão social e 

Sociedade capitalista.  

Com base nessa formação, surge o ponto de vista do autor a respeito do 

poder e da emancipação lançados sobre o tema da evolução histórica do 

conhecimento. O ponto de vista do conhecimento é o mais privilegiado para 

entendermos a dinâmica não linear da sociedade humana. 

Daí resulta a importância do conhecimento construído pelos estudos de 

graduação e/ou pós-graduação como alavancas que impulsionam mais qualidade de 

vida à população em geral. É compromisso do poder público e de seus funcionários 

contribuírem para a inovação e intervenção alternativa em diversos fatores, mas o 

mais estratégico parece ser o conhecimento. As sociedades que melhor o manejam, 

mais evoluíram ou pelo menos mais se civilizaram, no sentido raso da proliferação 

das tecnologias. “A vantagem comparativa mais decisiva entre os povos é, 

certamente, a capacidade sempre renovada de conhecimento inovador.” (DEMO, 

2002, p. 127). 

Outra autora não menos importante é Freitag (1989) afirma que para estudar 

a problemática das políticas no Brasil, devem-se observar as seguintes situações: 

 

A política social brasileira precisa – como qualquer política social – ser 
compreendida não em termos assistencialistas, mas sim em termos 
econômicos e políticos, como um instrumento usado pelo Estado para 
manter as bases de funcionamento do sistema de acumulação. (FREITAG, 
1989, p. 56). 
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A pesquisa busca entender o significado das políticas de financiamento da 

Educação Superior aos funcionários públicos federais, basicamente em Brasília-DF, 

diante do significativo número de servidores públicos beneficiados e o efetivo 

benefício social para a comunidade em geral.  

Com isso investigado, abre-se a possibilidade de rever as atuais modalidades 

existentes nas políticas públicas no sentido da efetivação social dos conhecimentos 

construídos. Mesmo que o universo pesquisado tenha sido com um número reduzido 

de servidores uma vez que o foi escolhido apenas alguns órgãos públicos para a 

realização da mesma. 

Essas problemáticas apresentadas caracterizam que a responsabilidade da 

política deve estar aliada as bases do sistema político e financeiro. Também é 

importante frisar que as constantes iniciativas formuladas para apresentar todas as 

particularidades sobre a aplicação dos conhecimentos no retorno social, deve haver 

uma mudança de postura e conscientização do estudante sobre sua 

responsabilidade para com a sociedade e com o País. 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa realizada foi embasada nos princípios da abordagem qualitativa, 

analisando e discutindo sobre os dados coletados nos diferentes instrumentos 

aplicados. 

A expressão “pesquisa qualitativa”, segundo Maanem (1979) apud Neves 

(1996) assume diferentes significados no campo das Ciências Sociais. Compreende 

um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que a descrevem e a 

decodificamos componentes de um sistema complexo de significados. Tem por 

objetivo traduzir e expressar os sentidos dos fenômenos do mundo social; trata-se 

de reduzir a distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto 

e ação.  

A abordagem qualitativa como opção do investigador, justifica-se, sobretudo, 

por ser uma forma adequada de entender a natureza de um fenômeno social. 

No que diz respeito à análise qualitativa, devemos considerar que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 
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números. A ênfase é dada ao processo e não ao produto e a análise se dá de forma 

indutiva. 

Dentro ainda com do enfoque qualitativo, utiliza-se o método de entrevista em 

profundidade. Roesch (2009, p. 159), coloca que “a entrevista em profundidade é a 

técnica fundamental da pesquisa qualitativa.” Ela ainda cita que seu objetivo primário 

é entender o significado que os entrevistados atribuem às questões e situações em 

contextos que não foram estruturados anteriormente. 

Ainda segundo Roesch (2009, p. 154): “A pesquisa qualitativa é apropriada 

para a avaliação formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de um 

programa ou plano, ou mesmo quando é o caso de proposição de planos.” 

Para tanto, foi empregada a realização de 05 (cinco) Instrumentos de Coletas 

de Dados, que diagnosticou e proporcionou ao pesquisador chegar a conclusões 

sobre a aplicação dos mesmos e verificar os resultados alcançados, de acordo com 

o universo estudado, que serviu de base para fazer inferência sobre o contexto em 

geral no ambiente estudado, diante da amostra estudada. 

 

3.1 Métodos Utilizados 

 

O conceito de método vem do grego methodos, caminho ou via, refere-se ao 

meio usado para alcançar um fim. Os métodos científicos referem-se, portanto, ao 

conjunto dos passos/trâmites necessários para a obtenção de conhecimentos 

válidos (científicos) por meio de instrumentos confiáveis.  

Os métodos científicos baseiam-se na reprodutibilidade, como capacidade de 

repetir uma determinada experiência em qualquer lugar e por qualquer pessoa e na 

falseabilidade/refutabilidade onde todas as propostas científicas são susceptíveis de 

serem falseadas ou refutadas. (ROESCH, 1999). 

Os métodos utilizados no desenvolvimento da pesquisa foram: o analítico, 

descritivo. 

A seguir, caracteriza-se cada método e como foram utilizados na pesquisa 

realizada: 

a) Método Analítico : com fundamentação de Lakatos e Marconi, é o método 

onde existe o hábito de usar a análise, ou seja, separando um todo intelectual ou 

substancial em suas partes elementares ou princípios básicos. Enquanto, o método 
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de análise é característico da filosofia analítica contemporânea, o seu estado 

continua a ser uma fonte de grande controvérsia mesmo entre os filósofos analíticos. 

Além disso, o método analítico depende de algum tipo de estrutura de 

definição de conceitos, de modo que podem dar condições necessárias e suficientes 

para a aplicação do conceito. 

O método de análise provém, principalmente, das críticas dos psicólogos da 

intuição.Uma parte fundamental do método analítico envolve a análise de conceitos 

através de testes de "intuição".Os filósofos tendem a motivar várias análises 

conceituais apelando para suas intuições sobre experiências de pensamento. 

Este método foi usado no desenvolvimento da pesquisa para caracterizar a 

análise dos instrumentos de coletas de dados, aplicados durante sua realização. 

Utilizado após a aplicação dos Instrumentos de Coletas de Dados, onde se 

procurou separar os aspectos importantes em cada instrumento, fazendo separação 

do que era e o que não era útil para a realização da pesquisa. 

b) Método Descritivo : caracterizam-se frequentemente como estudos que 

procuram determinar status, opiniões ou projeções futuras nas respostas obtidas. A 

sua valorização está baseada na premissa que os problemas podem ser resolvidos 

e as práticas podem ser melhoradas através de descrição e análise de observações 

objetivas e diretas. As técnicas utilizadas para a obtenção de informações são 

bastante diversas, destacando-se os questionários, as entrevistas e as observações. 

A utilização desse método na pesquisa serviu para perceber como ocorrem os 

fatos que justificaram a problemática proposta, além do que foi utilizado para separar 

os questionamentos entre cada Instrumento de Coleta de Dados aplicado. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

A análise a seguir apresenta o detalhamento dos dados coletados, aliado 

a triangulação que mostra a interpretação dos mesmos pelos pesquisadores e 

consequente discussão com os autores que sustentam o Marco Teórico. 

Os dados coletados com a aplicação do ICD 01/11 foram analisados e são 

apresentados sob a forma de gráficos que relatam as respostas dos 

participantes da pesquisa. 

a) Instrumento de Coleta de Dados 01/11: Questionár io Híbrido 

Questionário com perguntas abertas e fechadas, com a finalidade de 
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identificar as respectivas percepções quanto ao desenvolvimento da pesquisa junto 

aos estudantes de ensino superior no Distrito Federal. 

Em um primeiro momento foram distribuídos 100 questionários aos 

estudantes de cursos superiores de graduação e pós-graduação em instituições 

de ensino superior no Distrito Federal, nas seguintes IES: União Pioneira de 

Integração Social - UPIS; Instituto IES de Brasília; IESPLAN – Instituto de 

Ensino Superior Planalto; e Grupo de Professores do Centro de Ensino Médio 10 

de Ceilândia/DF. Mas, somente 43 estudantes responderam ao ICD aplicado, 

conforme demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Resultado Geral da Pesquisa 

 
Fonte: Autores da pesquisa 

 

Existe uma grande falta de comprometimento ou de entendimento da 

importância de apresentar dados que correspondam à perspectiva de busca de 

conhecimento sobre algo estudado.  

 

Figura 2 - Pergunta 1 

 
Fonte: Autores da pesquisa 
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As respostas à questão 1 evidenciam que 58,14% exercem ou pretendem 

exercer as atividades de sua área de formação. Conforme Carvalho (2002), a 

batalha para garantir um bom lugar no mercado de trabalho começa cada vez mais 

cedo. Após a fase de ensino fundamental e médio que é a fase de aprendizado, o 

primeiro desafio é o vestibular, quando jovens de aproximadamente 17 anos se 

deparam com a difícil decisão de escolher a carreira a seguir.  

Depois de escolhida, o egresso passa a conviver com um novo modelo de 

ensino e muitas vezes, longe da família e amigos. Mas nem sempre chegar ao fim 

de quatro ou cinco anos de faculdade é sinônimo de tranquilidade, estabilidade e 

emprego certo.  

A partir deste momento, o recém-formado encontra-se em meio a enormes 

desafios, responsabilidades e riscos, onde terá a seu favor, todo o conhecimento 

adquirido desde a sua infância. Eles não são mais estudantes, já são profissionais, 

mas ainda não têm aquela palavra... no curriculum: experiência. 

De acordo com Vasconcelos apud Carvalho (2002), uma das alternativas para 

o universitário seria o estágio realizado no período da faculdade, onde aluno passa a 

conviver com algumas situações adversas do mercado de trabalho, apesar de que o 

estágio nem sempre dá a real dimensão do dia a dia de um ambiente de trabalho e 

das funções que realmente serão realizadas. 

A figura 2 representa o resultado do questionamento formulado com a 

pretensão do aluno em exercer a profissão da qual está formando ou se 

especializando. Do total de respondentes, 18 alunos não pretendem exercer a 

profissão por já estarem realizados com a primeira graduação, ou por hobbie ou por 

já trabalharem em outra área. A maioria dos estudantes se preocupa apenas em 

poder receber ascensão funcional no emprego em que atuam, tendo em vista que 

esse é o maior propósito de muitos, quando resolvem fazer um curso superior ou 

realizar uma pós-graduação.  

 

Figura 3 - Pergunta 2 

 
Fonte: Autores da pesquisa 
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A figura 3 representa as respostas dos questionados quanto ao mercado de 

trabalho, se atende ou não as necessidades dos graduandos. Das 43 respostas 

recebidas, 21 pessoas consideram que o mercado não atende as necessidades dos 

indivíduos que concluem seus cursos, tendo em vista que, na maioria, a teoria e a 

prática estão desarticuladas. 

Segundo Pastore (1998), o futuro exigirá profissionais competentes, 

multifuncionais, alertas e curiosos, os quais precisarão ter passado por uma 

educação que lhes tenha equipado com lógica de raciocínio; compreensão dos 

processos; capacidade de transferir conhecimentos; prontidão para antecipar e 

resolver problemas; conhecimento de línguas; habilidade para tratar pessoas e 

trabalhar em equipe; ou seja, um tipo de educação que dá às pessoas as condições 

de apreenderem continuamente. 

Conforme Hauptamn (2011)4, “os empréstimos estudantis se tornaram um 

recurso disponível em muitos países por todo o mundo. Entretanto, poucos 

programas de crédito funcionam bem ou se mostram eficazes no cumprimento das 

próprias metas, e muitos apresentam também uma proporção inaceitavelmente alta 

de inadimplência. Uma forma de melhorar a eficácia do crédito estudantil é restringir 

seu uso às taxas de ensino e a outras despesas, bem como limitar ou eliminar as 

quantias que podem ser solicitadas para arcar com o custo da moradia. Em países 

que carecem de recursos ou da tradição cultural de apoio ao crédito estudantil, uma 

boa alternativa seria aumentar as taxas de ensino para todos e, então, adiar o 

aumento nas taxas para os estudantes que não podem arcar com elas.” 

 
Figura 4 - Pergunta 3 

 
Fonte: Autores da pesquisa 

 

                                                           
4 Arthur M. Hauptman - Consultor de políticas públicas especializado no financiamento do ensino 
superior. Seu artigo publicado na International Higher Education. Unicamp, 2011. 
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O resultado desta questão está baseado na utilização de recursos oriundos 

de programas do Governo Federal, os quais financiam a educação brasileira em sua 

maioria, os acadêmicos consultados não utilizam tais recursos, sendo os mesmos 

financiadores dos seus estudos. No resultado, apenas 12 estudantes utilizam de tais 

recursos, conforme demonstrado na figura 4. 

De acordo com Corbucci (2001)5, “o entendimento de que a análise dos 

gastos com a Educação Superior não deve ter como parâmetro apenas uma das 

missões da universidade - o ensino - , na medida em que extensão e, sobretudo, 

pesquisa constituem campos de atuação, cujos benefícios para a sociedade são 

fundamentais, a despeito da complexidade que envolve qualquer tentativa de 

mensurá-los. Nesse sentido, um indicador do tipo gasto per capita, que não leve em 

consideração tanto a produção científica, quanto o envolvimento comunitário das 

instituições de ensino superior, deveria ser evitado como critério único, ou principal, 

de avaliação.” 

 

Figura 5 - Pergunta 4 

 
Fonte: Autores da pesquisa 

 

Na figura 5 estão representadas as respostas dos estudantes no tocante ao 

montante dos recursos aplicados na realização do curso. Da maioria que 

responderam, cerca de 19 pessoas aplicou algo em torno de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) na realização dos seus cursos, sendo que 22 pessoas aplicaram recursos 

próprios para custear seus estudos, conforme levantamento realizados nos 

formulários respondidos, em poder o autor da presente tese. 

                                                           
5 Paulo Roberto Corbucci - Mestre em Educação pela Universidade de Brasília (UnB); doutor em 
Sociologia pela UnB; técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica e 
Aplicada (Ipea) e professor da Universidade Católica de Brasília (UCB). 
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Ainda conforme Hauptamn (2011): “As políticas de financiamento costumam 

proporcionar poderosos incentivos para os estudantes e funcionários de uma 

instituição, de modo a maximizar o volume de recursos recebidos.”  

A necessidade de utilização dos recursos públicos torna-se maior quando os 

governos não controlam as operações das instituições ou quando o auxílio é 

oferecido aos alunos com base na distribuição de cartas de crédito. Assim, para 

conter os abusos do mercado, os setores de ensino superior que dependem de 

instituições privadas costumam ser mais rigorosos no controle de qualidade. Quando 

as instituições públicas são as principais provedoras de ensino superior, esse 

controle é menos rígido. 

Backer (1993, p. 25) faz a seguinte observação: 
 

Muito se sabe hoje, sobre os efeitos da educação nos salários, na 
ocupação, no emprego e desemprego de homens e mulheres de várias 
raças e grupos étnicos de muitos países. Também é muito conhecida a 
ligação entre taxas de natalidade e investimentos em educação e 
treinamento, além da influência das famílias no capital humano e no 
progresso econômico.  
 

Figura 6 - Pergunta 5 

 
Fonte: Autores da pesquisa 

 

A figura 6 representa as respostas ao questionamento sobre a relação 

formação e qualidade de vida, como os valores investidos na formação está ligado à 

essa qualidade de vida dos participantes. 53,49% dos questionados, o que 

representa 23 pessoas consideram que “sim”, em decorrência dos seguintes fatores: 

busca da qualidade profissional, melhoria salarial, abertura de novas portas no 

mercado de trabalho, aumento do conhecimento e dos valores sociais. Por outro 

lado, ressalta-se a diminuição dos gastos com o lazer; a redução da compra de 
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vestuários e a oneração financeira. Reconhecem que interfere favoravelmente nas 

atividades intelectuais e profissionais. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA realizou, em abril de 

2011, um importante estudo sobre a educação. Os resultados mostram que, entre os 

investimentos na área social, os que apresentam maior taxa de retorno para a 

economia são os destinados à educação. 

 

Figura 7 - Pergunta 6 

 
Fonte: Autores da pesquisa 

 

A figura 7 vincula-se diretamente ao problema da pesquisa, a qual investiga 

se realmente os alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos na sociedade como 

foco do retorno social. As respostas mostram que 17 pessoas, do total de 43, que 

representa o percentual de 23,26%, não aplicaram esses conhecimentos ou 

desconhecem se aplicarão os mesmos em prol da sociedade e/ou no seu ambiente 

profissional. 

Backer (1993) desenvolveu estudos empíricos sobre o papel do investimento 

em educação. Sua análise inicial do capital humano está em parte incentivada por 

um desejo de avaliar as propostas para melhorar a qualidade da força de trabalho 

por meio da educação.  

Com base em uma vasta investigação empírica sobre o papel da educação e 

do treinamento na elevação salarial dos indivíduos, ele compreende que as 

diferenças de salários entre pessoas, áreas ou períodos de tempo são concebidas, 

normalmente, como o resultado de diferenças em capital físico, em potencial 

científico tecnológico, em habilidades, ou de diferenças em tipos de instituições, 

como sindicatos ou cooperativas. 
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A discussão prévia indica, porém, que o investimento em capital humano 

também tem um efeito importante nos salários observados, pois os salários tendem 

a ser o líquido de custos de investimento e o total de lucros de investimento. 

Muriel (2011), em seu artigo publicado na Gestão Universitária, salienta:  

 

Os investimentos públicos em educação devem ser avaliados e 
confrontados com os benefícios que a sua ação educacional proporciona 
para o conjunto da sociedade. Para o investimento público o que mais 
importa é a eficiência na utilização dos recursos, pois a meta deve ser a de 
fazer o máximo possível com os recursos que são disponibilizados, o que 
implica em fazer da melhor maneira. 

 

O autor aborda a necessidade de avaliação da empregabilidade dos recursos 

públicos com a educação, de forma a buscar e avaliar sua eficiência na aplicação da 

sua finalidade. 

O mesmo autor ainda faz referências aos investimentos dos recursos 

privados, a saber: 

 

A mesma lógica e os mesmos resultados sociais devem ocorrer na gestão 
de investimentos privados no ensino superior, pois sem qualidade a 
empresa educacional não se justifica para a parceria com o Estado e nem 
sobrevive ao mercado concorrencial. Mas para o investimento privado a 
rentabilidade deve compor a análise de benefícios, pois é dela que se 
remunera o capital investido e que se fortalece a atividade econômica em 
torno da educação. (MURIEL, 2011, p. 79). 

 

Aqui o autor salienta a mesma lógica para o emprego dos recursos privados, 

uma vez que será a forma mais coerente de recuperação do capital investido. 

 

Figura 8 - Pergunta 7 

 
Fonte: Autores da pesquisa 
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A figura 8 traz a pergunta que foi direcionada para saber o entendimento das 

pessoas sobre o termo “retorno social”. As respostas apresentadas proporcionou 

identificar que ainda existem pessoas que desconhecem tal termo, mesmo numa era 

de tecnologia aberta aos cidadãos, principalmente numa sociedade que está na elite 

do poder. 

Gentili (1998, p. 96) afirma: 

 

[...] a desintegração da promessa integradora não tem suposto a negação 
da contribuição econômica da escolaridade, e sim uma transformação 
substantiva em seu sentido. Passou-se de uma lógica da integração em 
função de necessidades e demandas de caráter coletivo [...], a uma lógica 
econômica estritamente privada e guiada pela ênfase nas capacidades e 
competências que cada pessoa deve adquirir no mercado educacional para 
atingir uma melhor posição no mercado de trabalho.  
 
 

Figura 9 - Pergunta 8 

 
Fonte: Autores da pesquisa 

 

A figura 9, cuja resposta corresponde a questão 8 identifica se as IES possuía 

algum tipo de convênio com instituições que incentivassem a colocação ou o 

ingresso após a conclusão do curso no mercado de trabalho. Este gráfico 

possibilitou caracterizar que existe uma igualdade entre o conhecer e o não 

conhecer quanto à questão da possibilidade de integrar o aluno no mercado de 

trabalho. 

Schwartzman, Durham e Goldemberg (1993), no trabalho conjunto realizado 

para o Projeto sobre Educação na América Latina do Diálogo Interamericano, 

informam: 
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A responsabilidade pela educação no Brasil se divide entre os governos 
federal, estadual e municipal, e existe uma grande presença do setor 
privado. O Governo Federal se ocupa, fundamentalmente, com o ensino 
superior, embora exerça uma função redistributiva de recursos para os 
demais níveis; os governos estaduais se encarregam do ensino público de 
primeiro e segundo graus; os municípios também se encarregam do ensino 
de primeiro grau, e participam de maneira significativa do ensino pré-
escolar; o setor privado predomina no ensino superior e tem participação 
significativa no segundo grau, com presença relativamente menor na 
educação básica de primeiro grau. (SCHWARTZMAN; DURHAM;  
GOLDEMBERG, 1993, p. 45). 
 

Os autores nessa citação reforçam a ideia de que as responsabilidades 

devem ser divididas entre as três esferas de governo, além da grande participação 

da iniciativa privada, sendo a preocupação maior do Governo Federal com a 

Educação Superior, foco de objeto desta pesquisa.  

Analisando Schwartzman, Durham e Goldemberg (1993, p. 49): 

 

O Governo Federal brasileiro através do Ministério da Educação, é 
diretamente responsável pela administração direta de uma rede de 
universidades e instituições de ensino superior, que consome a maior parte 
dos recursos oriundos dos 18% da receita de impostos destinados à 
educação. Além disso, mantém também uma pequena rede de escolas 
técnicas de segundo grau. Uma parcela pequena desses recursos é 
dispensada em programas destinados ao apoio ao primeiro e segundo 
graus.  

 

Além da administração direta de sua rede de estabelecimentos de ensino 

superior, o Ministério da Educação é responsável por um programa nacional de 

apoio à pós-graduação, administrado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), que avalia os cursos de pós-graduação e dá 

bolsas de estudo para o País e para o exterior, e pelo Programa de Crédito 

Educativo, que, no seu apogeu, funcionou como uma forma indireta, mas bastante 

significativa de subsídios ao ensino superior privado. 

 

Figura 10 - Pergunta 9 

 
Fonte: Autores da pesquisa 
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A figura 10 demonstra a grande falta de conhecimento dos alunos quanto ao 

retorno social dos cursos ministrados pela IES, isso se nestes estão presentes o 

retorno social. As respostas ao questionamento demonstram que 32 pessoas 

desconhecem tal relação dentro de suas unidades educacionais, o que representa 

74,42% do total dos que responderam o questionário. 

Ainda para Muriel (2011, p. 45): 
 

Para os alunos o valor de uma IES é determinado pelo montante de 
benefícios percebidos menos os custos envolvidos no consumo do serviço 
educacional. Esta valorização dá-se prioritariamente pela preparação para o 
mundo do trabalho, pois há, na cultura educacional universitária brasileira, 
forte correlação entre ensino superior e empregabilidade. De um modo geral 
os alunos buscam o serviço educacional para conquistar um emprego ou 
para melhorar suas perspectivas quanto à carreira profissional.  

 

Na visão dos alunos, a valorização das instituições de ensino superior se dá 

pela oportunidade que estas lhes proporcionam para o mercado de trabalho. Ainda 

para Muriel (2011, p. 47): 

 

Em segundo plano, são também percebidos como benefícios os cursos que 
habilitam para a continuidade de estudos acadêmicos, os que legitimam por 
meio da diplomação ou da certificação uma competência já adquirida ao 
longo da vida ou simplesmente os que proporcionam uma autossatisfação.  

 

Outro fator importante para os alunos são os cursos que os habilitam para a 

continuidade dos estudos acadêmicos, como os de lato e stricto sensu, que é o foco 

principal desta pesquisa.   

Analisando a visão de Muriel (2011), o mesmo considera que na  perspectiva 

dos alunos os custos dividem-se em duas categorias. A primeira são os custos de 

financiamento dos próprios estudos por meio de mensalidades ou empréstimos com 

terceiros. A segunda são os custos não financeiros, que não são claramente 

avaliados, mas interferem significativamente no valor percebido pelo aluno. 

A análise acima é feita uma comparação entre as formas de financiamentos 

dos estudos superiores com recursos próprios ou do Governo, por intermédio das 

instituições financiadoras, bem como a dificuldade de avaliar os custos não 

financeiros, que são aquelas aplicações que se faz fora das mensalidades, como 

transporte, alimentação, despesas com livros, cópias e outros meios necessários ao 

desenvolvimento dos estudos. 
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Figura 11 - Pergunta 10 

 
Fonte: Autores da pesquisa 

 

Na figura 11, procurou-se analisar se o acadêmico estava satisfeito com o 

curso que havia concluído. Dez pessoas responderam que não estavam satisfeitos 

ou não quiseram responder. Isso demonstra a existência de um número expressivo 

de pessoas que estão cursando algum tipo de graduação ou pós-graduação para 

outra finalidade, que não aquela para a qual está se formando ou se especializando. 

Conforme Muriel (2011, p. 72): 

 

Os serviços educacionais constituem-se em uma ação com grandes 
impactos sobre a sociedade e devem ser considerados como atividades 
sociais, independente da natureza dos investidores. O capital privado deve 
se estabelecer para compor, em conjunto com o capital público, uma oferta 
educacional de boa qualidade, pois sem este benefício sua participação não 
será valorizada pela sociedade. Como parceiro do Estado na educação a 
iniciativa privada deve contribuir realmente para o desenvolvimento social e 
esperar mais do que apenas regulação, avaliação e supervisão por parte do 
Ministério da Educação.  
 

No tocante à questão 11, onde os pesquisados trabalham foi obtida as 

seguintes respostas das 43 pessoas que responderam o instrumento, a saber: 

• 29 trabalham em órgãos públicos;  

• 10 trabalham em iniciativas privadas; e  

• 04 são autônomos  

Referente às respostas da questão 12 - qual a formação acadêmica do 

pesquisado, foi obtida as seguintes respostas: 

• 07 são Administradores; 

• 06 são Pedagogos; 

• 09 são formados em Letras; 

• 06 são Médicos; 
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• 04 são Dentistas; 

• 03 são Advogados; 

• 03 são Psicólogos; 

• 05 são Contadores; 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A concepção de que toda política pública tem em vista a força de trabalho, 

sua finalidade visa dar sustentação à manutenção e atualização dos conhecimentos 

requeridos para a atuação profissional dos trabalhadores e mantê-los em 

permanente estado potencial de (re)inserção no mercado de trabalho. Ela faz com 

que a força de trabalho esteja preparada para ser mobilizada, e ao estar 

disciplinada, significa que está preparada para atuar com habilidades e 

competências correspondentes, e apta a responder com qualidade de atuação na 

produção, diante de quaisquer mudança no panorama socioeconômico. 

Sendo assim, uma política pública atua tanto em razão das populações 

trabalhadoras inseridas no mercado de trabalho quanto as que são potenciais à 

inserção, às que estão inseridas e preparando-se para novas inserções como às que 

não estando inseridas no mercado de trabalho, e para esse fim estejam preparadas 

para inserir-se. 

Ao final deste trabalho pode-se propor que uma política pública se realiza 

para manter a estabilidade do sistema social e diminuir possíveis confrontos sociais 

e as decorrentes incongruências do sistema social. Em razão disso a política pública 

responsavelmente acompanha o sistema político e financeiro. Diante disso, cada 

iniciativa tem suas especificidades referentes à aplicação dos conhecimentos e 

retorno social do mesmo. Por sua vez implica em uma alteração das atitudes e 

comportamentos decorrentes da atualização formativa de cada profissional, ou seja, 

ele precisa estar consciente de seu compromisso social com seus pares e com o 

Estado. 
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