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RESUMO 
 
 
O ensino superior tem atendido à necessidade do indivíduo que busca, na 
formação em nível superior, uma ascensão socioeconômico-financeira que lhe 
garanta sobrevivência, status e realização. Da mesma forma, o ensino superior 
tem se empenhado na colaboração para o fomento do desenvolvimento nas 
comunidades. Este estudo apoia-se no entendimento de que o 
desenvolvimento serve às liberdades e deve estar ao alcance de todos, de 
forma a garantir-lhes dignidade, emancipação e desenvolvimento humano. A 
partir desta visão, este estudo visa refletir, através de pesquisa qualitativa, a 
contribuição de uma IES – Instituição de Ensino Superior - pública municipal – 
o Centro Universitário de Franca Uni-FACEF, para o desenvolvimento local, a 
partir da observação da alavancagem promovida pela produção de 
conhecimento em cursos de graduação e que se efetiva no mercado de 
trabalho, junto a ingressantes e egressos do Centro Universitário de Franca, 
através da identificação da expectativa do ingressante e da realização do 
egresso, via análise do Conteúdo e do Discurso. O método de pesquisa 
utilizado contemplou revisão bibliográfica e, em etapa seguinte, a aplicação de 
pesquisa qualitativa com: a) alunos ingressantes no ano de 2013, no Uni-
FACEF, a fim de que se conheça seu perfil e as expectativas que o levaram a 
buscar o acesso ao ensino superior no Centro Universitário de Franca Uni-
FACEF; e b) com alunos egressos, para que se conheça seu perfil e suas 
realizações na comunidade, a fim de que se verifique se a capacitação 
recebida o preparou para devolver, à sociedade, uma participação profissional 
e pessoal emancipatória no sentido do desenvolvimento humano. Conhecidas 
as expectativas do Ingressante 2013 e as realizações do Egresso do Uni-
FACEF, verificou-se que o Ingressante tem sua visão de mundo constituída 
pelo discurso consagrado pela sociedade capitalista, ecoado pela família, que 
leva o indivíduo entender o ensino superior como rito de passagem para o 
mercado de trabalho, sem demonstrar uma compreensão acerca da função 
social da universidade e da produção de conhecimento. O Egresso, que 
passou pelo mesmo processo, demonstrou ter adquirido plena capacidade 
profissional, mas não demonstrou o mesmo vigor para com as ações sociais 
capacitadoras, reservando-se o papel de sujeito de mercado e não de sujeito 
da comunidade. 
 
 
Palavras-chave: Estudo de caso. Uni-FACEF. Pesquisa qualitativa. Análise do 
Discurso. Análise do Conteúdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
Higher education has responded to the need of the individual who seeks, in 
training high level, socioeconomic and financial rise which guarantees survival, 
status and achievement. Similarly, higher education has been engaged in 
collaboration to foster development in the communities. This study is based on 
the understanding that the development serves the freedoms and should be 
accessible to all, in order to guarantee dignity, empowerment and human 
development. From this point, this study aims to reflect, through qualitative 
research, the contribution of a public Higher Education Institution - the Centro 
Universitário de Franca Uni-FACEF, for local development, from the 
observation of leverage promoted the production of knowledge in 
undergraduate and made effective in the labor market by freshmen and 
graduates of the Centro Universitário de Franca, by identifying the expectations 
of the entrant and the realization of egress through analysis of Content and 
Discourse. The research method used included literature review , and the next 
step, the application of qualitative research: a) students entering in 2013, the 
Uni-FACEF in order to know that your profile and the expectations which led to 
seeking access to higher education in the Centro Universitário de Franca, and 
b) with former students , so that they know your profile and achievements in the 
community , in order to test whether the training received prepared him to return 
them to society, a professional staff participation and emancipatory in the sense 
of human development. Known entrant 's expectations and achievements of 
Uni-FACEF’s beghiners, it was found that the entrant has his worldview formed 
by speech enshrined in capitalist society, echoed by the family, which leads the 
individual to understand higher education as a rite of transition to the labor 
market, without demonstrating an understanding of the social function of the 
university and the production of knowledge. The Egress, who went through the 
same process, demonstrated to have acquired full professional capacity, but 
showed the same effect for the enabling social actions for local development, 
reserving the role of subject market and not subject to the community. 
 
Keywords: Case study. Uni-FACEF. Qualitative research. Discourse analysis. 
Content analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação, apresentada ao Programa de Pós-

Graduação Mestrado em Desenvolvimento Regional, para atingir seu objetivo 

principal, verificou, por meio de pesquisa qualitativa, a contribuição do Centro 

Universitário de Franca Uni-FACEF, uma IES – Instituição de Ensino Superior – 

pública municipal -, no desenvolvimento local, a partir da observação da 

alavancagem promovida pela formação de estudantes, em cursos de 

graduação e que se efetiva no mercado de trabalho. O público pesquisado 

foram ingressantes e egressos do Centro Universitário de Franca, por meio de 

questionários, buscando a significação dos discursos, analisados à luz da 

Análise do Conteúdo e da Análise do Discurso. 

O desenvolvimento local é compreendido, conforme Sen (2000), 

como um processo que não se limita à questão econômica, mas contempla 

também as questões sociais, políticas, culturais, tecnológicas, entre outras, 

pois é necessário que se considere o homem em suas múltiplas facetas e 

possibilidades. À luz de Sen (2000), partiu-se do entendimento de que o 

homem, personificado em cada ingressante e em cada egresso do Uni-FACEF, 

deve ser o agente, o sujeito de sua história e, em consequência, de sua 

comunidade. 

Apresentado o objetivo geral deste trabalho, seguem os objetivos 

específicos: a) identificar o perfil do ingressante no Centro Universitário de 

Franca Uni-FACEF, suas expectativas e fatores que o motivaram a buscar o 

acesso à IES; b) identificar o perfil do egresso e a realidade por ele encontrada 

no mercado de trabalho; c) identificar o impacto da atuação do egresso do Uni-

FACEF na realidade de sua comunidade; d) contribuir com elementos que 

possam incrementar o impacto do Uni-FACEF Centro Universitário de Franca, 

no desenvolvimento local; e) identificar aspectos, elementos e valores sociais 

que possam promover, na sociedade, a compreensão do real papel da 

educação, em especial da universidade e do ensino superior; f) identificar 

aspectos, elementos e valores sociais que possam promover o acesso 



consciente, ao ensino superior, por parte daquele que busca uma titulação 

acadêmica; g) identificar aspectos, elementos e valores sociais que possam 

contribuir para o desenvolvimento local, através de uma capacitação cada vez 

maior do egresso, que, dessa forma, poderá devolver para a sociedade, os 

benefícios da produção de conhecimento realizada através de sua relação com 

a universidade; e h) contribuir para a consolidação do Uni-FACEF, como centro 

de excelência na construção do conhecimento. 

Constituem-se objeto desse estudo de caso, o ingressante, seu 

perfil e as expectativas que o levaram a buscar o acesso ao ensino superior no 

Centro Universitário de Franca Uni-FACEF, bem como o perfil e a realidade 

encontrada pelo egresso desse Centro Universitário, no que diz respeito à 

empregabilidade e ao quanto a capacitação recebida o preparou para devolver 

à sociedade uma participação profissional e pessoal emancipatória. 

Para que a observação e análise do objeto estudado se traduzam 

em conhecimento, inicialmente foi adotada uma pesquisa bibliográfica sobre 

Educação; Universidade; Ensino Superior; Desenvolvimento e 

Desenvolvimento Regional / Local; a relação entre Ensino Superior e 

Desenvolvimento Local; o Uni-FACEF Centro Universitário de Franca e o 

ensino superior em uma IES pública municipal e não gratuita. Entendidos estes 

elementos, essenciais para esse estudo, faz-se necessário conhecer o perfil do 

ingressante do Uni-FACEF e suas expectativas em relação ao ensino superior, 

bem como conhecer o perfil do egresso e a realidade por ele encontrada na 

empregabilidade e no impacto no desenvolvimento local, através de entrevistas 

qualitativas, analisadas com a utilização de duas ferramentas da Linguística: a 

Análise do Conteúdo e a Análise do Discurso. 

Conhecer os perfis do ingressante e do egresso, a contribuição do 

Uni-FACEF à comunidade, traz à superfície, a questão do próprio conhecer. 

Nas palavras de Minayo (2000), o homem, desde tempos imemoriais, busca 

conhecer a realidade. Histórica e hegemonicamente, a ciência constituiu-se 

como autoridade na forma de conhecer e de responder a questões técnicas e 

tecnológicas. Fourez (1995) alerta que, ao construir o conhecimento, via 

pesquisa, é preciso ir além da subjetividade; é preciso o suporte da ciência, 

que insere o pesquisador na cidadela pública e organizada de teorias 



instituídas. Diante da riqueza do papel da ciência e da pesquisa na construção 

do conhecimento e para que a necessidade de compreensão da realidade, 

optou-se pelo estudo de caso do Uni-FACEF. Conforme Yin (2005, p. 33) o 

estudo de caso é uma “estratégia de pesquisa” de uso frequente na produção 

de conhecimento na área de Ciências Sociais e das Ciências Sociais 

Aplicadas. Realizada a pesquisa bibliográfica, iniciou-se a aplicação da 

pesquisa. Inicialmente, no mês de agosto de 2013, em um pré-teste, foram 

entregues, em salas de aula, cento e cinquenta (150) questionários impressos 

com perguntas abertas e fechadas, em uma abordagem qualitativa, para 

alunos ingressantes no ano de 2013, no Uni-FACEF, e outros 50 questionários 

impressos, com o mesmo viés, para egressos do Uni-FACEF, em duas 

empresas de Franca (SP). De todos os questionários enviados, três semanas 

depois, apenas cinco questionários foram devolvidos, respondidos por alunos 

ingressantes. A etapa seguinte constituiu-se da aplicação do questionário 

definitivo. Utilizando-se a ferramenta Google Docs (www.docs.google.com), 

foram enviados, por correio eletrônico, e com base no banco de dados da IES, 

457 questionários para alunos ingressantes (ANEXO A) de todos os cursos de 

graduação do Uni-FACEF, para que fossem respondidos online. Do montante 

de questionários enviados, foram respondidos e devolvidos 70 (setenta) 

questionários, que correspondem a 15,31% do total enviado. É importante 

destacar que, embora este estudo adote a abordagem quantitativa, não são 

trabalhadas análises estatísticas amostrais. Considerou-se, desde o início, que 

o maior número de respostas possíveis permitiria uma melhor visão da 

realidade pesquisada. Em relação ao egresso, na etapa seguinte ao pré-teste, 

quando nenhum questionário foi devolvido respondido, foram enviados, por 

correio eletrônico, utilizando-se a mesma ferramenta Google Docs, 135 (cento 

e trinta e cinco) questionários para o egresso (ANEXO B), a partir do banco de 

dados da IES. Deste montante, 124 (cento e vinte e quatro) foram enviadas 

para ex-alunos. Esse envio aleatório, para alunos egressos, contemplou uma 

média de 14 (catorze) ex-alunos por curso. Além destes 124 questionários, 

foram enviados outros onze, por meio do mesmo procedimento, para egressos 

à época funcionários e docentes do Uni-FACEF, totalizando 135 (cento e trinta 

e cinco) questionários destinados ao Egresso. Até o mês de novembro de 



2013, quando encerrou-se o prazo para o recebimento das respostas, verificou-

se o retorno de 33 (trinta e três) questionários respondidos pelo Egresso (o que 

corresponde a 24,44% do total enviado). 

Entendendo-se que, conforme Minayo (2000), a abordagem 

qualitativa consegue apreender, das profundezas e dos implícitos, as 

significações que escapam ao quantum, os explícitos regulares e os implícitos 

todos revelam aquilo que nem mesmo o objeto tem consciência. O estudo de 

caso é, portanto, um olhar completo sobre o objeto, visto em sua totalidade e 

de forma contextualizada. Verificou-se, de forma pacífica, que o estudo de caso 

colabora para a construção do conhecimento de forma contributiva e solidária. 

É característica desse método de pesquisa, que o investigador dele lance mão 

sempre que desejar não somente a discussão teórica, mas, aprofundar-se 

naquela realidade, investigando o fenômeno de forma socialmente 

contextualizada. 

E, nessa arena, teoria e dados observáveis dialogaram, 

permitindo que, desse jogo de forças, surgisse uma compreensão. Afinal, ao 

encontrar, no outro, uma informação, um elo se forma e, dessa relação, uma 

outra informação surge: um novo saber, um novo conhecimento. E o 

conhecimento, em seu moto contínuo, continua a provocar e estimular outras 

buscas e olhares, dos quais novos conhecimentos surgem e, destes, novas 

realidades e relações. 

No capítulo 1, a partir do suporte teórico de Castells (2005), Demo 

(1994;2000), Dowbor (1996), Juliatto (2010), Karvalics (2013), Luckesi (1998), 

Morais (1995), Oliveira (2007), Santos (2012), Scaglione e Nitz (2013) e 

Teixeira (1998), entre outros, são apresentados marcos históricos da 

educação; a função social da Universidade e do ensino superior; a educação 

na sociedade do conhecimento; o mercado do ensino superior; a evolução do 

ensino superior (evolução dos ingressantes, dos egressos e das IES). No 

capítulo 2, a partir de Barquero (2001), Furtado (1964), Kliksberg (1998) e Sen 

(2000;2010), Kliksberg (são estudados os aspectos que envolvem o 

desenvolvimento, suas vertentes, a defesa do desenvolvimento humano e a 

relação com o ensino superior. No capítulo 3, apresentam-se o Uni-FACEF e 

suas peculiaridades e, em seguida, os resultados encontrados a partir da 



aplicação, aos questionários, da análise do conteúdo (BARDIN, 1997) e da 

análise do discurso (CÍRCULO DE BAKHTIN, 1993;2006). Ao final deste 

capítulo, é apresentada uma análise geral de cada um destes integrantes. Nas 

Considerações Finais, são apresentados aspectos concludentes e relativos aos 

objetivos específicos. 

Compreender os liames e os meandros das expectativas do 

Ingressante 2013 e as realizações do Egresso, permitirá fundar outras 

compreensões e, a partir daí, (re)construir-se o próprio pensamento sobre o 

ensino superior, sobre o desenvolvimento, sobre as aspirações humanas. 

 

 

1 PAPEL E FUNÇÃO DA EDUCAÇÃO: alguns marcos históricos 

 

 

Identificar e analisar as forças que determinam ou influenciam o 

processo de tomada de decisão de um candidato ao ingresso no ensino 

superior, especificamente nos cursos de Graduação do Centro Universitário de 

Franca Uni-FACEF, assim como identificar e analisar a contribuição desse 

Centro Universitário para o desenvolvimento local, a partir da compreensão da 

relação do aluno egresso com o desenvolvimento de sua comunidade, 

constituem-se desafios, cujo processo de análise e compreensão deve partir 

inicialmente do questionamento da própria Educação e, em especial, da 

relação entre a universidade e o desenvolvimento de uma localidade. Essa 

discussão encontra suporte no entendimento da importância da educação e da 

universidade para o desenvolvimento humano, como fim último de uma 

sociedade que busca o desenvolvimento econômico, social, cultural, 

tecnológico e político. 

Elemento fundamental para a promoção do sujeito e da 

sociedade, a educação, para Durkheim (1973, p. 41), “consiste numa 

socialização metódica das novas gerações”, formando suas consciências e 

dando suporte a comportamentos, plenos de significação e valores, que se 

queira estabelecer. Durkheim (1973) defende que o indivíduo não é 



naturalmente social e não se desenvolve espontaneamente, necessitando de 

diretrizes, valores e direcionamentos cuja formação e consolidação dependem 

da sociedade. Por este entendimento, a educação é dada pela sociedade para 

que os indivíduos se socializem e se integrem à realidade. 

Vanguardista, Teixeira (1988, p. 98) já defendia que “o grande 

objetivo da educação é formar a consciência nacional”. Por esse entendimento, 

a educação é o condutor da cultura de uma nação e só se realiza se estiver 

plenamente tomada pela cultura e pelos valores daquela nação. Daí que, para 

aquele célebre protagonista da educação brasileira, conferia-se, à educação, o 

caráter de elemento consolidador de uma cultura, acima das questões de 

capacitação de mercado e trabalho. 

Para Paulo Freire (1985, p. 46), “a educação é comunicação, é 

diálogo”; é elemento que coloca, no mesmo tempo e espaço, educador e 

educando, de forma que se encontrem e, juntos busquem a significação e a 

construção de seus saberes, de forma a libertarem-se e alcançarem o Ser 

Mais. A educação, na obra de Freire (1985), é dialógica, libertadora, criativa, 

conscientizadora e possibilita ao homem integrar-se ao mundo e cobra do 

mundo, que inclua o homem de forma integral. 

Para Demo (1994), a educação, que “não se reduz a 

conhecimento” (1994, p. 17), é condição necessária para a formação da 

consciência crítica, formação do conhecimento e para a própria participação 

social. A partir daí, no entendimento de Demo (1994), viabiliza-se a 

oportunidade do desenvolvimento humano. 

Uma força autônoma e contestadora, que permita ao cidadão 

consolidar uma visão crítica e reflexiva; isso é educação, para Dowbor (1996). 

O autor defende que cabe, à educação, um caminho dicotômico: ou reforçar a 

posição de grupos privilegiados; ou resgatar a cidadania dos marginalizados, e 

promovê-la. 

A UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (1996, p. 11) defende a educação como “um trunfo 

indispensável à humanidade na sua construção dos ideais da paz, da liberdade 

e da justiça social”, além de 

 



afirmar a sua fé no papel essencial da educação no desenvolvimento 
contínuo, tanto das pessoas como das sociedades. Não como um 
“remédio milagroso”, não como um “abre-te sésamo” de um mundo 
que atingiu a realização de todos os seus ideais mas, entre outros 
caminhos e para além deles, como uma via que conduza a um 
desenvolvimento humano mais harmonioso, mais autêntico, de modo 
a fazer recuar a pobreza, a exclusão social, as incompreensões, as 
opressões, as guerras... (UNESCO, 1996, p. 11). 

 

Em seu relatório “Educação: Um tesouro a descobrir”, a UNESCO 

(1996, p. 12-16) alerta para o cenário de que, a despeito das “notáveis 

descobertas e progressos científicos” e de certa parcela de países que 

“libertaram-se do subdesenvolvimento” trazendo, a reboque, melhoria de vida, 

há sentimentos generalizados de desencanto e tensão. O cidadão é chamado a 

viver em ligação com o todo e, segundo a UNESCO (1996), ele corre o risco de 

não ser capaz de viver, simultaneamente, conectar-se à sua própria 

comunidade, mantendo uma participação nas problemáticas e na busca de 

soluções. O cidadão contemporâneo flagra-se em um cenário de aumento de 

desemprego e de exclusão social; de resistentes desigualdades de toda 

espécie; e de tensões. E, diante de cada problema, a educação surge, então, 

como uma possibilidade de superação; por exemplo: a) na tensão entre o 

global e o local: a educação deve estimular a participação na vida do país e do 

mundo sem que o cidadão perca ou desvalorize suas próprias raízes e as 

questões referentes à sua comunidade; b) na tensão entre o universal e o 

singular: a educação deve estimular a preservação das particularidades, das 

potencialidades, das tradições e dos valores de cada um, mesmo após a 

absorção e a compreensão da cultura universal; c) na tensão entre a tradição e 

a modernidade: em face da evolução e, especialmente, do avanço tecnológico, 

a educação deve colaborar para que o cidadão preserve sua origem e garanta 

sua autonomia e sua liberdade; d) a tensão entre as soluções a curto e a longo 

prazo: frente aos problemas que necessitam de “estratégia paciente”, a 

educação deve capacitar o cidadão - contaminado pelo espírito desse tempo: 

efêmero, instantâneo e imediato – para que ele exercite a concentração e a 

estratégia nas ações sobre problemas imediatos ou não; e) a tensão entre a 

competição e a igualdade de oportunidades: a educação deve possibilitar, ao 

cidadão, condições plenas de realização em todas as oportunidades; f) a 



tensão entre o conhecimento e a capacidade de assimilação: frente aos 

programas escolares que sobrecarregam crianças, jovens e adultos, é preciso 

preservar-lhes a saúde, a qualidade de vida e a possibilidade de construção da 

cultura pessoal de forma integral; g) a tensão entre o espiritual e o material: 

cabe à educação despertar e valorizar as tradições e os valores de cada um, 

numa visão pluralista, para a “sobrevivência da humanidade” (1996, p. 16). 

Para que as sociedades sejam capazes de transformar 

informações em “saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização 

cognitiva”, a educação deve possibilitar-lhes a profunda submersão nas 

informações para que, daí, emerjam projetos individuais e coletivos a caminho 

do desenvolvimento humano (UNESCO, 1996, p. 89-90). Para tanto, a 

UNESCO (1996, p. 90-99) propõe os quatro pilares da educação: a) aprender a 

conhecer: o cidadão deve ser o agente da produção de conhecimento, de sua 

realidade e para sua realidade; b) aprender a fazer: aprender envolve encontrar 

os próprios caminhos na busca de respostas e soluções para sua realidade, 

negando a mera transmissão de conhecimento; c) aprender a viver juntos, 

aprender a viver com os outros: aprendizagem, resolução de conflitos, busca 

de soluções se faz com o Outro, com objetivos comuns; e d) aprender a ser: a 

educação deve contribuir para o desenvolvimento pleno, integral, total do 

cidadão, para que ele se torne autônomo, crítico, reflexivo e seja capaz de 

tomar decisões conscientes e voltadas para a promoção humana. 

A partir da forma pela qual a UNESCO (1996) concebe a 

educação - uma força capaz de mobilizar o sujeito, capacitando-o para a 

prática da autonomia, da liberdade e da promoção humana -, verifica-se, por 

conseguinte, a capacidade da educação de ser o grande agente transformador 

das sociedades, haja vista que, conforme Weber (1991), a sociedade é 

formada por indivíduos mobilizando-se e interferindo no comportamento de 

outros indivíduos - a Ação Social, “uma ação que quanto ao sentido visado pelo 

agente ou os agentes, se refere ao comportamento de outros, orientando-se 

por este em seu curso” (WEBER, 1991, p. 3). 

A OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, em sua publicação “Panorâmica da Educação 2010: Indicadores 

da OCDE” destaca como uma das funções da educação a de “manter os 



trabalhadores na ativa por mais tempo” e, dessa forma, colaborar para o 

fomento da empregabilidade, haja vista que, pelas taxas médias de 

desemprego nos países participantes da OCDE, entre as pessoas com nível 

superior o desemprego é da ordem de até 4% e entre as pessoas sem nível 

superior esse índice é superior a 10%. 

A educação, essa ferramenta libertadora que transforma e 

promove o sujeito que, por seu turno, terá mais condições de promover sua 

comunidade em direção ao desenvolvimento humano, é um dos três 

indicadores do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, ao lado de saúde e 

renda. Entretanto, a educação tem sido, conforme Juliatto (2010), alvo de 

preocupação em vários aspectos: baixa qualidade; falta de atenção do 

governo; má distribuição e utilização dos recursos; ingerências; excessivos 

controles estatais; enfraquecidos padrões éticos, entre outros. Santos (2010, p. 

40) alerta para o fato de que 

 

na última década se começaram a alterar significativamente as 
relações entre conhecimento e sociedade e as alterações prometem 
ser profundas ao ponto de transformarem as concepções que temos 
de conhecimento e de sociedade. [...] A comercialização do 
conhecimento científico é o lado mais visível dessas alterações. 

 

Uma educação que necessita de melhoras urgentes e padece do 

efeito da mercantilização do conhecimento, conforme críticas de Santos (2012); 

e uma significativa parcela da sociedade que vê, na educação, caráter 

meramente pragmático como se sua única função fosse levar o indivíduo que 

adquiriu o conhecimento sacramentado em um diploma a transpor barreiras 

econômicas e sociais, alocando-se em graus hierárquicos superiores. Este é o 

cenário em que a sociedade se relaciona com a educação: um cenário de 

mercantilização do conhecimento, através da mercantilização do diploma, 

como solução para as transformações ocorridas no mundo do trabalho e que 

geram a busca por uma “forma de conseguir uma vida melhor”, segundo a 

pesquisa realizada com ingressantes (Cap. 3). 

A educação, no Brasil, pelo senso comum que se formou ao longo 

das décadas, desenhou-se pelo viés da universidade, que prepara para a 

cultura e, sobremaneira, para o ofício (TEIXEIRA, 1988). Apoiado em 



entendimento da UNESCO (2003), que credita ao ensino superior a capacidade 

estratégica de produzir conhecimento com a finalidade libertadora e promotora 

dos sujeitos e das sociedades, este estudo contempla a educação e a 

universidade como elementos de uma relação simbiótica, muito além de 

meramente sinonímica. 

Para uma melhor compreensão da educação e, simbioticamente, 

da universidade, é preciso contemplar, ainda que de forma breve, o processo 

histórico ocorrido desde a Idade Média, culminando nos dias atuais, quando se 

verifica o caráter comercial que ronda a relação da sociedade com a educação. 

Na contemporaneidade, a busca do conhecimento - própria do ser humano, 

está profundamente ligada à figura da escola (LUCKESI et al, 1998). A 

instituição escola remete a todas as instituições educativas, que, nas palavras 

de Ragazzini (1999) se alargam para os conceitos de educação e universidade. 

E, para que se compreenda o cenário atual da educação/universidade, é 

preciso conhecer essa trajetória, desde os primórdios, a fim de que se possa 

compreender 

 

[...] a universidade que temos e de clarear a nossa tentativa de 
construir a universidade que pretendemos, ou seja, não uma mera 
consumidora e repetidora de informações importadas para 
‘profissionalizar’, mas sim um recanto privilegiado onde se cultive a 
reflexão crítica sobre a realidade e se criem conhecimentos com 
bases científicas (LUCKESI et al., 1998, p. 29-30). 

 

Na Antiguidade Clássica, conforme Luckesi et al. (1998) 

especialmente na Grécia e em Roma, discípulos se reuniam em torno de 

mestres, com saber e moral inquestionáveis. Aos mestres, cabia a função de 

transmitir o conhecimento e o modelo de conduta ético-moral daquela 

sociedade. Em cada mestre reconhecia-se uma tradição de pensamento. Após 

esse período, já na Idade Média, por volta do século X, surge a universidade, 

responsável pela “elaboração do pensamento medieval” (SUCUPIRA apud 

LUCKESI et al., 1998, p. 30) e pela “unificação intelectual do pensamento 

humano” (TEIXEIRA, 1998, p. 84). Dada a presença austera da Igreja Católica, 

essa universidade era marcada pelo dogmatismo e pela imposição de 

verdades, num modelo depositário de ensino. Mas, ao mesmo tempo, havia o 



debate e a discussão das ideias, embora vigiadas por um professor que se 

incumbia da moderação e da conclusão. Baseada na escolástica, a 

universidade era feita, então, pelas verdades da fé, da religião e da filosofia, 

mas 

 

[...] é nesses tempos que nasce e se cultiva, nas escolas 
universitárias, o hábito das discussões abertas, dos debates públicos, 
das disputas como elementos integrantes do currículo e 
especificidade de certas disciplinas. É claro que tais debates sempre 
aconteciam sob a vigilância do professor que, além de moderador, 
garantia a ortodoxia das ideias e eventuais conclusões (LUCKESI et 
al, 1998, p. 31). 

 

É nesse momento, segundo Luckesi et al. (1998), que começaram 

a ser sistematizados os elementos característicos do trabalho científico (rigor; 

seriedade; criticidade, lógica do pensamento etc). Grandes pensadores 

surgiram e se destacaram, mas a Igreja Católica ainda mantinha sua habitual 

vigilância sobre a produção intelectual da época. Teixeira (1988) destaca que, 

na Idade Média, cabia ao próprio feudalismo, às corporações e à Igreja a 

concessão de direitos e privilégios, mas o surgimento da universidade nesse 

cenário gerou certo enfrentamento perante aquelas instituições, uma vez que a 

universidade demonstrava já alguma autonomia, o que lhe permitia subtrair à 

Igreja e ao Estado as funções até então exercidas por ambos, possibilitando-

lhe, dessa forma, angariar uma posição de igualdade frente a eles. 

No século XV, o embate entre a burguesia e a enfraquecida 

sociedade medieval consolida o advento da Idade Moderna. Nesse cenário, a 

universidade medieval conheceu certa transformação, a partir da Revolução 

Francesa, quando é fechada a Universidade de Paris, que havia conciliado a 

Teologia e a Filosofia. A derrocada continua e as Universidades de Oxford e 

Cambridge entram em crise. Apesar de sua valiosa contribuição, com a 

unificação do pensamento ocidental, a universidade medieval deu lugar à 

universidade da era moderna, que, afirmam Luckesi et al. (1998), ainda 

manteve uma postura de defesa de verdades, de forma definitiva e dogmática. 

Na universidade da Idade Moderna, o ensinamento se dava através do repasse 

de dogmas. Qualquer contestação recebia desaprovação e sanções, como a 

perda da cátedra, a excomunhão; a prisão, a fogueira, conforme Luckesi et al. 



(1998), que apontam uma semelhança entre o ensinamento daquela época e o 

dos dias atuais, quando alguns professores assumem postura de detentores da 

verdade, cabendo ao aluno simplesmente repetir o que ouvira, tornando 

impossível o debate de ideias. 

Mais tarde, por volta do século XVIII, o movimento Iluminista vem 

abalar as estruturas da universidade dogmática, ao questionar suas “summas 

medievais” (LUCKESI et al., 1998, p. 32). A universidade napoleônica vem, 

então, ocupar o lugar do que restara da universidade medieval, travestida em 

universidade da Idade Moderna, e traz consigo, conforme Luckesi et al. (1998, 

p. 32), uma postura “na linha do espírito positivista, pragmático e utilitarista do 

Iluminismo”. Era uma universidade dividida em escolas isoladas, voltada para 

atender às profissões. A necessidade da pesquisa científica ganha força nesse 

momento, quando se assiste ao fenômeno da industrialização. Segundo 

Luckesi et al. (1998, p. 33), “a universidade, então, tenta retomar a liderança do 

pensamento para tornar-se centro de pesquisa”. Teixeira (1988) destaca o 

surgimento, nesse momento, da Universidade de Humboldt, de Berlim, 

Alemanha. Essa universidade, ainda em Teixeira (1988), representa o marco 

da universidade contemporânea, sendo marcada pela valorização da pesquisa 

e da descoberta do conhecimento científico. Com ela, se opera uma grande 

renovação na instituição universidade, que volta a ser o centro fomentador da 

busca da verdade, da investigação e da pesquisa. Ela vem valorizar o 

conhecimento novo, em detrimento do mero repasse do conhecimento já 

existente. Assiste-se, nesse momento, a universidade, que até aquele 

momento focava apenas o passado, voltar-se para o futuro, apoiando-se, para 

isso, na pesquisa. 

No Brasil, desenvolve-se, no raiar da história da educação 

brasileira, uma educação clássica, ministrada principalmente pelos jesuítas. A 

educação, no Brasil, desde a Colônia, e assim seguindo por muito tempo, 

afirma Teixeira (1988), foi pensada à imagem e semelhança da Universidade 

de Coimbra, em Portugal, uma “universidade de escolas profissionais” (1988, p. 

92). Daí, tradicionalmente, a educação brasileira veio configurando-se pelo viés 

da universidade que prepara o aluno para um ofício e para a cultura geral. 

Dessa forma, historicamente, nossa elite formava-se em escolas de ensino 



superior que abasteciam os quadros profissionais. Nesse cenário, não se 

produzia conhecimento, resumindo-se a educação superior à transmissão do 

conhecimento vindo do passado e da cultura europeia; o Brasil e sua realidade 

eram ignorados. 

A partir de 1922, quando surgem os primeiros esforços para que, 

através da universidade, a educação transformasse a consciência nacional, 

observa-se que o processo histórico da universidade no Brasil passa a 

caminhar ao lado do entendimento de que à universidade cabe a missão de 

transformar pessoas, permitindo-lhes, com uma titulação acadêmica, o acesso 

à condição de cidadania; a realização pessoal, profissional e financeira; e a 

ampliação de horizontes culturais e sociais próprios e de sua comunidade. 

Conforme o relatório de 2010, “Síntese de Indicadores Sociais”, 

do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013, p. 45), “o 

sistema brasileiro de ensino regular compreende a educação básica, formada 

pela educação infantil, pelos ensinos fundamental e médio, e pela educação 

superior”. 

Movido pelo crescimento do País, incrementou-se o movimento 

para que se concretizasse o pleno atendimento da crescente demanda por 

acesso ao ensino superior, segundo Scaglione e Nitz (2013). Para tanto, 

continuam Scaglione e Nitz (2013, p. 43), situações funcionaram como 

facilitadores dessa nova realidade do ensino superior: a) classes menos 

favorecidas passaram, a partir da década de 1970, a subir os degraus do 

acesso às IES; b) aumento da oferta de vagas; c) aumento do número de IES; 

d) intensificação de ações, por parte do Governo, para avaliar, regular e 

supervisionar as IES; e) criação de indicadores e conceitos, como ENADE - 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, IDD – Indicador de 

Diferenças entre o Desempenho Esperado e o Observado, CPC – Conceito 

Preliminar de Curso e IGC – Índice Geral de Cursos, para avaliar a qualidade; 

f) criação e divulgação de rankings, embora sem um aprofundamento para a 

compreensão de seus significados; g) mudanças socioeconômicas e culturais 

que, impulsionadas pela tecnologia da informação, incrementaram a educação 

superior; e h) a iniciativa privada expande o setor, no final da década de 1990, 

transformando o mercado educacional brasileiro. 



Demo (2000, p. 21) afirma que o acesso universalizado à 

educação permite, a todos, “condições de participar e produzir”, que por seu 

turno é o “patrimônio mais precioso e seguro que a educação proporciona”. 

Esse cenário, a despeito do crescimento da oferta de vagas, não 

apresenta, segundo Scaglione e Nitz (2013, p. 45), melhora qualitativa, mas 

evidencia um crescente grau de competitividade, principalmente na captação 

de alunos. Uma das estratégias é a redução de preços. Entretanto o lado cruel 

dessa realidade reside no fato de que menor aporte em anuidades gera 

reflexos na gestão financeira, que desembocará em menores investimentos 

tanto em pessoal quanto em infraestrutura. Captar e manter alunos, ao mesmo 

tempo em que, sem ceder aos apelos da mercantilização, oferece, à 

sociedade, ensino de qualidade, através do tripé ensino – pesquisa – extensão, 

é um dos maiores desafios da universidade, segundo Scaglione e Nitz (2013). 

Oferecer qualidade, através do ensino, em suas múltiplas 

possibilidades, é função da universidade, que consolida sua posição de 

responsabilidade frente ao cidadão e à sociedade; não de forma depositária e 

determinante, mas de forma libertadora e emancipatória. O ensino e as 

respostas oferecidas à sociedade, lastreados pelo compromisso expresso pela 

UNESCO (1996, p.11), que defende a educação como “trunfo indispensável à 

humanidade na sua construção dos ideais da paz, da liberdade e da justiça 

social”, devem conduzir ao desenvolvimento humano, que faz “recuar a 

pobreza, a exclusão social, as incompreensões, as opressões, as guerras”. 

A educação, a universidade, o ensino superior são faces de um 

mesmo poder; o poder que, nas palavras de Teixeira (1988, p. 98), vem para 

“formar a cultura nacional e ensinar essa cultura”. Esse poder, concretizado na 

universidade, faz dela uma instituição de cujo cerne emana a força 

empoderadora e transformadora de sujeitos e comunidades. No entanto, no 

Brasil e no mundo, é crescente a preocupação com a realidade da educação: 

 

Cresce no Brasil a preocupação com a qualidade da educação. 
Propõe-se até uma lei de Reforma Universitária. Isso representa, 
simultaneamente, sintoma e esperança. Sintoma, porque é um 
indicativo de que as instituições e o sistema não estão dando 
respostas à altura das expectativas da sociedade e do país. 
Esperança, porque esta tomada de consciência assinala o primeiro 



passo para o advento de uma nova situação. [...] A preocupação com 
a qualidade da educação não ocorre apenas no Brasil. Ela existe 
como crescente desafio mundial [...] recebendo bem mais atenção em 
praticamente todos os sistemas educacionais (JULIATTO, 2010, p. 
78). 

 

A educação no Brasil, mais precisamente o ensino superior, é 

jovem, pois tardiamente o Brasil conheceu o surgimento de sua primeira 

Universidade em definitivo. Duas situações comprovam essa afirmação: a 

Universidade do Paraná, fundada em Londrina/PR, foi criada em 1912, e 

dissolvida pouco tempo depois pelo governo federal; e a Universidade do Rio 

de Janeiro, implantada em 1920, e dissolvida logo após a concessão do título 

de Doutor Honoris Causa ao Rei Leopoldo da Bélgica, quando em visita ao 

Brasil no mesmo ano. Enquanto que em outros países verifica-se a existência 

de instituições de ensino multicentenárias, no Brasil as jovens instituições de 

ensino superior também devem cumprir o dever da qualidade, mas se tal não 

ocorre não se deve entender como fase histórica natural cujo remédio seria o 

esperar, como alerta Fávero (2000). 

Se a juventude do ensino superior brasileiro explica - ainda que 

em parte - não justifica a situação de “paquiderme moroso e caro, com risco de 

fossilização permanente” (DURHAM, 1992, pág. 207). Com o desafio de 

produzir conhecimento próprio (FÁVERO apud DEMO, 2000, p. 127), de forma 

a gerar saberes e promover a cidadania e o desenvolvimento social de um 

povo, a educação e o ensino superior no Brasil nem sempre se mantiveram na 

rota dessa função. Para dar conta do compromisso do Estado em democratizar 

o acesso ao ensino superior, assistiu-se ao agravamento da situação da 

educação, em virtude do conflito quantidade x qualidade. A expansão do 

número de instituições, como se viu desde a década de 1970, gerou uma 

massificação com a criação de novas instituições, que culminou na 

incompatibilidade entre esses dois polos, pois “parece razoável que a 

expansão, sem o adequado investimento na infraestrutura e na preparação dos 

quadros docentes, tenha reflexos negativos na qualidade da educação” 

(JULIATTO, 2010). Além disso, a demanda atendida, ainda que expandida, é 

pequena. Dados de 2009 apontam que não chega a 11% da população 

brasileira, a parcela com ensino superior completo, com idade de 25 a 64 anos, 



conforme a OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico. Dessa forma, como lamenta Juliatto (2010, p. 95): 

 

O que se verifica no Brasil, é forçoso reconhecer, é que nós não 
temos o dilema da qualidade ou quantidade a vencer. Nós temos dois 
problemas a superar: o da qualidade e o da quantidade. Importa 
cuidar de ambos ao mesmo tempo, uma vez que a solução de 
nenhum dos dois pode ser postergada. 

 

A demanda a ser atendida pelo ensino superior, apesar do 

elevado número de instituições de ensino que têm sido criadas e a despeito de 

qualquer universalização de acesso, corre o risco de ser vítima do que previa 

Teixeira (1988): da expansão do ensino pelo número de escolas e não pelo 

crescimento / desenvolvimento das instituições de ensino já existentes. O 

debate parece manter-se atual e mantém aceso o calor do embate quantidade 

x qualidade. Já, na sua época, Teixeira (1988, p. 102) demonstrava 

preocupação com o “desmedido crescimento” do ensino superior no Brasil, 

dizendo que essa expansão é: 

 

[...] o resultado da explosão de aspirações em que vivem os que hoje 
buscam o ensino superior e que isso pressiona a universidade a 
adaptar-se às novas necessidades da sociedade em transformação, 
de modo a evitar que a sua expansão venha a constituir, para os que 
a procuram, uma paradoxal frustração. Estagnada, ou não, a 
educação superior tradicional representava o que havia de mais 
significativo no País, no sentido de valorização e prestígio social 
(TEIXEIRA, 1988, p. 102). 

 

Resgatando e confirmando as preocupações vanguardistas de 

Teixeira, vem Morais (1995, p. 29) afirmar que a universidade, responsável 

pelo ensino superior, acaba por resumir-se a “escolas profissionais expedidoras 

de mais vistosos diplomas”. 

O momento histórico atual força o reconhecimento de que, de 

fato, o ensino superior tem sido “factor importante de competitividade 

econômica no contexto de uma economia mundial cada vez mais dependente 

do conhecimento” (OECD, 2013). No entanto, uma urgente melhoria na 

qualidade do ensino superior acaba por trazer, por consequência, uma melhor 

capacitação profissional. Entretanto, é fundamental que essa melhoria caminhe 



ao lado de uma produção de conhecimento construída pelos atores ali 

envolvidos, evitando-se, dessa forma, o conhecimento “aprendido” através do 

repasse meramente depositário. Em suas obras, Teixeira e Freire já defendiam 

a produção de conhecimento que capacita e liberta, tornando professor e aluno 

atores de um mesmo processo. Defendiam, ambos, a produção de 

conhecimento em lugar da mera transferência. 

 

A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, 
oferecer, doar ao outro, tomado como paciente de seu pensar, a 
intelegibilidade das coisas, dos fatos, dos conceitos. A tarefa coerente 
do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a 
irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se 
comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão do que 
vem sendo comunicado. Não há inteligibilidade que não seja 
comunicação e intercomunicação e que não se funde na 
dialogicidade. O pensar por isso é dialógico e não polêmico (FREIRE, 
2013, p. 21). 

 

Verifica-se que ampliar a capacidade o número de vagas do 

ensino superior não basta. Faz-se necessária uma renovação do próprio 

aprender e isso se refletirá na forma pela qual a sociedade avalia a 

universidade e o que deve esperar dela, seja para atingir-se o ideal da 

profissão de nível superior, seja para fazer da profissão de nível superior, uma 

ferramenta de transformação da sociedade. 

Jovem; expandida, mas incapaz de atender toda a demanda, e 

ineficiente para garantir uma sinonímia para os polos quantidade/qualidade, a 

educação brasileira sofre também com uma legislação excessiva, que não tem 

contribuído de forma decisiva para a solução dos problemas existentes. Além 

desse centralismo legislativo, Juliatto (2010) aponta outro aspecto que 

compromete a qualidade e a própria forma da sociedade relacionar-se com o 

ensino superior: 

 

[...] a vinculação do diploma ao exercício profissional é apontado por 
alguns como fator que tem contribuído para a burocratização e 
cartorialização da universidade e também para sua baixa qualidade 
(JULIATTO, 2010, p. 48). 

 

Qualidade é o “ponto-chave da educação superior” (LEVINE apud 

JULIATTO, 2010, p. 54). Pacificou-se o entendimento de que a expansão das 



instituições de ensino superior e das vagas não resolve a questão da qualidade 

oferecida no ensino superior. Esse fenômeno trazia a reboque duas crenças, 

conforme Juliatto (2010): acarretaria crescimento econômico, uma vez que 

entregaria, aos mercados, um grande contingente de profissionais e mão de 

obra especializada; e contribuiria com a nivelação social. 

O maior acesso ao ensino superior, principalmente, por parte das 

classes menos favorecidas economicamente, gerou outro aspecto relevante: o 

acirramento da concorrência entre as instituições de ensino superior 

(SCAGLIONE; NITZ, 2013). A concorrência entre as IES – Instituições de 

Ensino Superior, mormente entre as particulares, gera um aspecto 

preocupante: a competitividade e a captação de alunos têm sido, no mais das 

vezes, pelo viés da redução de preços das anuidades/mensalidades. 

 

[...] a qualidade de muitas instituições decaiu significativamente com o 
advento da competitividade, sobretudo quando se busca a captação 
de alunos pela redução de preços – prática em que a ótica de 
mercado prevalece. Para ter preços atrativos, são reduzidos os 
investimentos em infraestrutura e pessoal. Professores mais 
qualificados e titulados são muitas vezes, preteridos quando a 
redução de custos e maximização dos lucros é o objeto principal 
(SCAGLIONE; NITZ, 2013, p. 45). 

 

Conforme dados de 2011 (Gráficos 1 e 2), apresentados pelo 

Painel de Controle do MEC – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (2013), naquele 

ano foram efetivadas 6.765.540 matrículas no ensino superior, no Brasil, 

distribuídas entre 2.960 instituições de ensino superior de todos os tipos. No 

mesmo ano, os concluintes no Brasil todo foram da ordem de 1.022.711 

alunos. 

 

Gráfico 1 - Ingressantes - Ensino Superior - 2011 



 

Fonte: Painel de controle do MEC (2013), online. 

 

 

Gráfico 2 - Egressos - Ensino Superior - 2011 

 
Fonte: Painel de controle do MEC (2013), online. 

 

Scaglione e Nitz (2013) resumem o dilema do ensino superior 

brasileiro, afirmando que a expansão do acesso a esse nível de ensino gerou a 

alta concorrência entre IES, o que não significou melhora de qualidade. Por 

mais vago que seja o conceito de qualidade, a OCDE – Organização para 

Cooperação e desenvolvimento Econômico (2008, p. 6) estabeleceu a 

necessidade da criação de um “compromisso nacional de qualidade”, através 

do qual se possa garantir ensino de excelência e relevância, capaz de colocar 

o cidadão no rumo do desenvolvimento social, econômico e humano. 

 

 

1.1 A FUNÇÃO SOCIAL DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

 



Para que possa defender o entendimento segundo o qual o 

conhecimento deve contribuir para saberes e fazeres pautados por uma função 

social, há que se discorrer, inicialmente, sobre a própria função social. 

Amparado na função social do contrato, que “corresponde ao 

valor da livre iniciativa” que não conflita com o interesse público (REALE, 

2013), vem Santos (2002, p.89), que compreende que a função social 

 

atende sempre às exigências ético-sociais, incorporando valores, 
princípios e regras de conduta abonadas objetivamente 
(uniformemente) pela sociedade. Em outras palavras, a função social 
de determinado direito reflete os valores observados naquele direito 
em determinada época e sociedade. [...] Por essas características 
éticas, salienta Cesar Luiz Pasold que “à função social compete servir 
como grande estímulo ao progresso material, mas sobretudo à 
valorização crescente do ser humano, num quadro em que o Homem 
exercita a sua criatividade para crescer como indivíduo e com a 
Sociedade”. Não podem, portanto, ficar alheias ao conceito de função 
social do contrato as questões que guardem relação com a dignidade 
do ser humano, com o progresso da sociedade e com a garantia de 
direitos fundamentais [...]. 

 

Ao estender-se à sociedade, a posição de Santos (2002) acerca 

da função social, verifica-se que, seja no direito, seja na empresa, seja na 

escola, seja no conhecimento, a função social deve ser sempre de 

comprometimento com a libertação e promoção emancipatória; deve caminhar 

sempre em direção aos valores socialmente relevantes e que conduzam à 

promoção da dignidade humana. O conhecimento, esse ato ou efeito de buscar 

respostas e que acompanha o homem desde tempos imemoriáveis (MINAYO, 

2000), por consequência deverá levar a saberes e fazeres socialmente 

relevantes, sempre a serviço da dignidade humana, para que não se 

estabeleçam a injustiça e os distanciamentos social, econômico, político e 

cultural. 

Oliva (2011, p. 7) cita Aristóteles e sua Metafísica, para tratar do 

conhecimento: “todo homem por natureza deseja conhecer”. E afirma que o 

encantamento com os fenômenos da natureza e com os fenômenos sociais 

gera questionamentos e, por conseguinte, o desejo de conhecer. Teixeira 

(1988, p. 17) afirma que o saber não é um objeto que se recebe pronto, 



acabado; mas “é uma atitude de espírito que se forma lentamente ao contato 

dos que sabem”. O saber, acredita-se, é fruto da produção do conhecimento. 

O conhecimento, segundo Vico (apud OLIVA, 2011) é provocado 

por aquilo que não foi feito pelo indivíduo. Somente o incompreensível, que 

seja estranho ao indivíduo, lhe provocará o desejo de respostas. 

 

Não tendo sido algo inventado, criado ou produzido por nós, 
simplesmente não temos como conhecê-lo. Não conhecemos 
contemplando, por meio de uma pura ‘bios theoretikos’ (vida teórica), 
mas fazendo e criando (VICO apud OLIVA, 2011, p. 12). 

 

Para Teixeira (1988), essa busca pelo saber, pelo conhecer, pede 

que se crie um ambiente facilitador, que promova a participação de todos na 

formação intelectual da experiência humana. Esse ambiente é a universidade, 

o lócus de investigação e produção de conhecimento; é o que Teixeira (1988, 

p. 18) chama de “mansão da liberdade”, posto que, para ele, o conhecimento 

só se faz quando livre de amarras, de preconceitos e de paradigmas. O 

conhecimento, que encerra em si a função de atender às necessidades da 

sociedade, só pode ser feito a partir da troca entre atores sociais. E, se sua 

morada é a universidade, o conhecimento se faz a partir da troca entre 

professor e aluno, ambos iluminando-se, construindo, com suas realidades, um 

novo olhar. E essa produção de um novo olhar, esse conhecimento, deve ser 

contextualizado socialmente; deve ser socialmente relevante; e deve conduzir à 

emancipação, à libertação, à promoção da cidadania. Para isto, não basta a 

existência de dados, uma vez que dados sem o elemento humano não 

caracterizam a construção de conhecimento. Para a confirmação desse 

entendimento, vem Teixeira: 

 

A função da universidade é um função única e exclusiva. Não se 
trata, somente, de difundir conhecimentos. O livro também os difunde. 
Não se trata, somente, de conservar a experiência humana. O livro 
também os conserva. Não se trata, somente, de preparar práticos ou 
profissionais, de ofícios ou artes. A aprendizagem direta os prepara, 
ou, em último caso, escolas muito mais singelas do que as 
universidades. Trata-se de manter uma atmosfera de saber pelo 
saber para se preparar o homem que o serve o desenvolve. Trata-se 
de conservar o saber vivo e não morto, nos livros ou no empirismo 
das práticas não intelectualizadas. Trata-se de formular 



intelectualmente a experiência humana, sempre renovada para que a 
mesma se torne consciente e progressiva (TEIXEIRA, 1988, p. 35). 

 

A universidade é o ambiente da produção humana do 

conhecimento; e o conhecimento exerce função social na medida em que 

precisa ser compartilhado com a sociedade, que espera, da universidade, 

respostas para suas necessidades e desafios. Teixeira (1988, p. 17) sentencia 

que a universidade não tem “nenhuma verdade a dar, a não ser a única 

verdade possível, que é a de buscá-la eternamente”. Quais os riscos, então, 

para a sociedade quando algumas IES resistem à função de produzir 

conhecimento e estão voltadas especialmente para a alocação profissional, 

ignorando a produção de conhecimento através da pesquisa e da extensão? 

Nesse cenário, pode-se antever um grande contingente de profissionais, 

anualmente ofertados e alocados nas trincheiras do mercado de profissões, 

com questionável capacitação profissional, e, muitas vezes, em distanciamento 

das questões sociais. Este trabalho não tem a pretensão de responder a estes 

questionamentos, mas pretende registrar, aqui, essa angústia. 

Ainda em Teixeira (1988), a produção de conhecimento, realizada 

no seio da universidade, é, por excelência, sua função social e contribui para, 

além da capacitação intelectual, técnica e científica, para o alargamento da 

mente humana. A produção de conhecimento realizada sob o escudo da 

ciência deve contribuir também, de forma especial e decisiva, para a 

(re)construção do próprio sujeito e de sua comunidade, que passam a ter, à 

disposição, dados a serem tratados e transformados em informação a ser 

utilizada de forma a atingir-se o desenvolvimento humano. 

 

 

1.1.1 Sociedade da informação e conhecimento 

 

 

O conhecimento tornou-se fator de competitividade. A partir do 

conhecimento, economia e cultura, em especial, são impactadas e impulsionam 

as sociedades. 



Platão (apud PAVIANI, 2001, p. 182) entende o conhecimento 

como uma “opinião verdadeira justificada, quando o saber possui critérios de 

identificação do objeto de conhecimento”. O filósofo dá grande valor à 

linguagem e ao método no processo de busca do conhecimento, pleno de 

caráter dialético. O conhecimento se constrói atravessando-se o terreno da 

linguagem - e esta, em Platão, não é dormente nem impessoal -, depreende-

se, daí, então, o aspecto dialógico presente na visão platônica da produção do 

conhecimento. 

Para Drucker (1993, XVI), o conhecimento é o “recurso 

econômico básico”, que substituiu o capital, os recursos naturais e a mão de 

obra. Para Drucker (2000), o conhecimento se concretiza a partir da 

capacidade de disciplinar e dirigir o desempenho com base em feedbacks. 

Takeuchi e Nonaka (2004) relacionam o conhecimento explícito, 

que pode ser expresso de forma concreta (palavras, sons, números) e é 

facilmente transmitido; e o conhecimento tácito, menos visível e menos 

palpável (intuições, palpites, deduções). Ambos são transmissíveis, 

complementares e, para se chegar a eles, é preciso, segundo os autores, 

raciocínio dialético. 

Oliva (2010, p. 12) defende que o conhecimento “se estende a 

tudo o que é passível de explicação por meio da razão”. O autor alerta para o 

risco da “mera opinião” ser alçada ao status de conhecimento (2010, p. 12). 

Verifica-se, então, a importância da utilização de critérios na produção do 

conhecimento, a fim de que se estabeleça, de forma pacífica e inquestionável, 

o entendimento surgido. 

O conhecimento, enquanto resultante de processo dialógico na 

busca da compreensão da realidade e das causas de fatos e fenômenos, 

tornou-se elemento indispensável para que o desenvolvimento econômico, 

cultural, político etc, possibilitem o desenvolvimento humano. 

Alçado à condição de motor das transformações nas economias, 

nas sociedades e nos indivíduos, o conhecimento torna-se, além de fator de 

competitividade, fator de poder. É preciso salientar que o conhecimento 

assume formas diversas - todas plenas de valor: o conhecimento científico e 

seus rigores; o conhecimento popular, escrito pelo bom senso da cultura e da 



experiência cotidiana; o conhecimento filosófico; e o conhecimento teológico 

(RAMPAZZO, 2004). 

Drucker (1993, p. 3-4) afirma que, do dia para a noite, assistiu-se 

a uma transformação do caráter do conhecimento, passando de “aplicável a 

ser” a “aplicável a fazer”. Para ele, o conhecimento passou por fases: na 

primeira fase, “o conhecimento foi aplicado a ferramentas, processos e 

produtos, criando a Revolução Industrial” e servindo à alienação criticada por 

Marx. Na segunda fase, de 1880 até o fim da Segunda Guerra Mundial, o 

conhecimento “passou a ser aplicado ao trabalho, resultando na Revolução da 

Produtividade”, possibilitando ao proletariado uma renda maior. Na terceira 

fase, iniciada após a Segunda Guerra Mundial, “o conhecimento está sendo 

aplicado ao próprio conhecimento”. 

 

É a Revolução Gerencial. O conhecimento está rapidamente se 
transformando no único fator de produção, deixando de lado capital e 
mão de obra. Pode ser prematuro (e certamente presunçoso) chamar 
nossa sociedade de “sociedade do conhecimento”; por enquanto, 
temos somente uma economia do conhecimento. Mas nossa 
sociedade é certamente “pós-capitalista” (DRUCKER, 1993, p.4). 

 

Considerado, o conhecimento, como mister da universidade, 

depreende-se, então, que o ensino superior é fator gerador de competitividade. 

Portanto, um ensino superior que seja capaz de produzir conhecimento de 

forma independente, torna-se ensino superior de alta qualidade. A OCDE 

afirma que: 

 

É imperativo, para os países aumentarem o nível superior de 
capacidades para o emprego, manter uma base de investigação 
competitiva a nível mundial e melhorar a difusão do conhecimento em 
benefício da sociedade (OCDE, 2008, p. 2). 

 

Considerando-se que o conhecimento é fator de competitividade e 

é fruto do tratamento de dados e informações, não é custoso verificar que, em 

virtude do tráfego massivo de dados e informações, se no princípio era o verbo, 

na sociedade contemporânea é a sociedade do conhecimento. 

A sociedade do conhecimento, segundo Karvalics (2013), é a 

sociedade da informação; é a sociedade cuja característica principal é a 



importância capital da informação. Castells (2005) denomina a sociedade da 

informação como a sociedade em que a informação é a corporificação da 

própria tecnologia. A informação é matéria-prima e resultado. É princípio e fim 

nos processos de produção e transformação do próprio conhecimento. A 

Sociedade do conhecimento, por fim, é a era da valoração de dados 

transformados em informação; a qual vai atingir o grau de produto e diferencial 

competitivo. 

Tratar a informação consiste em ir além de signos; é penetrar os 

significados extraindo-lhes significações e, a partir delas, construir novas 

informações. Conforme Castells (2005), é característico dessa sociedade ser: 

a) informacional: informação gera conhecimento; b) global: alcança todos os 

mercados; e c) uma rede: interação entre estames para todos os processos, 

como a Internet. 

Castells (2005) afirma que a Internet tornou-se indispensável para 

a sociedade da informação. Esse ambiente, global, ao alcance de todos, 

permite, dada a sua natureza, a comunicação e a troca de informações e, 

consequentemente, do conhecimento de forma que se impacte todos os níveis 

da sociedade: cultural, social, econômico, tecnológico, político etc. Assim, a 

sociedade da informação amplia os canais e o alcance do conhecimento. Há 

uma “valorização do conhecimento e da informação na estrutura do poder, na 

desindustrialização do emprego e no modo de crescimento das nações”, 

conforme Carvalho e Kaniski (2000, p. 34). 

Percebe-se a importância do fenômeno sociedade da informação, 

que consolida a relação do homem com a busca do conhecimento, agora pelo 

viés da tecnologia, alterando sua relação com o mundo, com a natureza, com a 

própria sociedade. Mas para que ele possa, em plenitude, ser agente desse 

processo que requer ferramentas tão díspares quanto específicas, por conta de 

suas particulares características é preciso que ele domine certas habilidades. 

Ter acesso à própria sociedade da informação já o torna ímpar, uma vez que, 

conforme Carvalho e Kaniski (2000, p. 6), necessita-se “uma sólida base 

educacional e cultural”. Outro aspecto, sobre o qual Carvalho e Kaniski (2000, 

p. 6) fazem um alerta, é o fato de que “tanto a revolução industrial quanto a 

informacional têm contribuído para a maximização do trabalho e da 



comunicação entre os homens, mas pouco alteraram as relações de poder 

existentes no interior desses processos”. 

Dessa forma, é preciso que se garantam as condições de 

produção e manejo das informações, a fim de que se obtenha o conhecimento. 

Essa nova realidade exige daquele que investiga, o usuário, um pré-

conhecimento dessa nova sociedade, mais imediata e fragmentada. 

Demo (2000, p. 21), entretanto, afirma que a educação e a busca 

pelo conhecimento não devem “perder tempo em temer a modernidade”. Ele 

defende que se afirme, o indivíduo, como um sujeito histórico moderno, ou 

seja, “capaz de dialogar com a realidade, inserindo-se nela como sujeito 

criativo”. E arremata: “É preciso, inclusive, aceitar a presença crescente da 

tecnologia, compreendê-la e comandá-la”. 

Oliveira (2007, p. 13) destaca que 

 

É inegável o crescimento de demandas por educação superior no 
mundo atual. A sua cada vez maior complexidade, a presença 
marcante de ciência e tecnologia na vida contemporânea, as 
peculiaridades e exigências do mercado de trabalho e outros fatores, 
fazem crescer a necessidade de formação em nível superior. 

 

Verifica-se, na fala de Oliveira (2007, p. 13), que o viés econômico 

do conhecimento produzido na sociedade da informação, revela-se na 

produtividade, nas oportunidades e ameaças que cada sociedade revela e que 

devem ser entendidas e resolvidas. 

Esse valor atribuído à ciência, à tecnologia deve-se ao senso 

comum de que a elas deve-se a modernidade e o desenvolvimento (DEMO, 

2000). 

 

 

1.2 A UNIVERSIDADE EM BUSCA DE SI MESMA 

 

 

Inicialmente, à guisa de esclarecimento, neste estudo o termo 

universidade está empregado de forma a representar todos os tipos de 

Instituições de Ensino Superior, relacionadas pelo MEC (2013): universidades; 



centros universitários; faculdades; institutos superiores; e centros de educação 

tecnológica. Por sua vez a expressão ensino superior, neste estudo, tem 

relação de sinonímia com o termo universidade. Assertivas como “O egresso 

do ensino médio sonha com o acesso ao ensino superior” ou “A sociedade 

espera respostas das pesquisas realizadas no ensino superior, para fomentar o 

desenvolvimento” permitem que os termos ensino superior e universidade 

possam substitui-se sem prejuízo para o significado que se pretende 

comunicar. Obviamente, a instituição universidade, neste estudo, tem 

preservado, também, seu significado de instância responsável por ministrar o 

ensino superior. 

Para a UNESCO (2013, p. 25), a universidade tem, hoje, papel 

decisivo; “hoje, as universidades dos países em desenvolvimento devem levar 

a cabo pesquisas que possam contribuir para a solução dos seus problemas 

mais graves”. Cabe à universidade, segundo a UNESCO (2013), propor, para 

as sociedades, respostas que melhorem as condições sociais, econômicas, 

culturais, políticas e de toda ordem. O mercado de trabalho também deve ser 

favorecido pelas universidades, que ao se colocarem a serviço da sociedade, in 

continenti colocam-se a serviços das profissões. 

Àquela época, Teixeira (1988) já defendia que a universidade 

cabe, no entendimento de Teixeira (1988) deveria disciplinar a opinião 

intelectual de um país; é uma matriz de criação de identidade de um povo e do 

caráter nacional. Justamente essa condição fez com que países florescessem 

e se desenvolvessem à medida em que suas universidades se desenvolveram. 

Demo (2000, p. 130) defende uma universidade que seja 

“ambiente de pesquisa em total troca com a comunidade”, em que o professor 

assuma “postura de orientador”, com “produção própria qualitativa”, a “motivar 

o aluno a produzir também”. E complementa afirmando que, “diante do desafio 

do desenvolvimento, não cabe mais instituição de mero ensino, porque aí nada 

propriamente se (re)constrói. No máximo, se reproduz o status quo, quando 

não se regride” (DEMO, 2000, p. 142). 

A universidade, em Demo (2000) não pode resumir-se a mero 

repassador de conhecimentos, não pode limitar-se ao mero ensinar, devendo 



assumir uma postura de aprender a aprender e, assim, tornar a busca do 

conhecimento – a pesquisa – o próprio modo de vida da universidade. 

Essa instituição, cujas atividades principais consistem na 

produção de conhecimento a serviço da sociedade, goza da prerrogativa da 

autonomia, uma “decorrência lógica da natureza de suas funções”, afirma 

Teixeira (1988, p. 21). Uma universidade autônoma por si só significa uma 

instituição que produz conhecimento, significa a aversão à mera transmissão 

depositária da cultura e do conhecimento já existentes. Mas Teixeira (2000) 

alerta para a necessidade e importância de que a universidade resguarde e 

mantenha sua capacidade de autonomia, mantendo seu “compromisso com a 

produção de conhecimentos e técnicas de preparo de profissionais, cientistas, 

pensadores, escritores e artistas, em dia com os mais recentes avanços do 

conhecimento humano”, conforme Teixeira (2000, p. 80). 

A universidade, por excelência a instituição responsável pela 

produção de conhecimento, carrega a esperança da sociedade para “que seja 

vanguarda do desenvolvimento, na condição de elite intelectual” (DEMO, 2000, 

p. 140). Essa instituição, que deve responder à sociedade, por sua capacidade 

de mudanças na vida dos indivíduos e da própria sociedade tem capitalizado a 

função de, aos olhos do indivíduo, assegurar-lhe capacitação para 

empregabilidade e, consequentemente, oportunidade de ascensão social. Este 

cenário gera, em jovens e adultos, vindos do Ensino Médio ou não, uma busca 

pelo ensino superior, para que este supra as necessidades pessoais e 

profissionais e lhes possibilite um assentamento social. 

Entretanto, a despeito da quantidade de vagas existentes no 

ensino superior, e da tendência de crescimento, estimativas do INEP apontam, 

em seu Censo Escolar da Educação Básica 2012, que o contingente vindo dos 

quadros do Ensino Fundamental (contemplados aqui o Ensino Regular e a EJA 

– Educação para Jovens e Adultos), ainda não utiliza, totalmente, essa oferta 

existente no Ensino Superior brasileiro. 

 



Gráfico 3 - Ensino regular – Matrículas – Jovens de 15 a 17 anos, Brasil – 
2007/2011

 
Fonte: MEC/Inep/Deed; IBGE/Pnads 2007 a 2009 e Censo Demográfico 2010 (Dados do 
Universo),online. 

 

Observa-se que de 2007 a 2011 o número de jovens que se 

matricularam no ensino regular sofreu uma redução de aproximadamente 211 

mil indivíduos, um índice expressivo. 

 

 

1.2.1 O ensino superior: expansão para atender ao mercado 

 

 

Mesmo não totalmente ocupada, a oferta de vagas do Ensino 

Médio, ainda assim o Ensino Superior tem recebido, a cada ano, um número 

maior de ingressantes (aqui contempladas todas as modalidades, tanto 

presenciais quanto por EAD – Educação a Distância: Bacharelado; 

Licenciatura; Tecnológico; e Sequencial de Formação Específica). Além da 

existência de vagas ainda em aberto, a crescente quantidade de fusões e 

aquisições de IES contribuirá para o aumento dessa quantidade de vagas, 

mesmo que não especificamente para o ensino presencial, considerada a 

tendência de crescimento da EAD, conforme Censo EaD 2011/2012, da ABED 



– ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (2013), que 

aponta um total acumulado de mais de 3,5 milhões de registros. 

O histórico do Ensino Superior, no Brasil, pode ser analisado com 

base nos gráficos a seguir: 

 

Gráfico 4 – Evolução do número de IES Brasil e São Paulo – 1996-2010. 

 

Fonte: MEC/Inep, 2011, online. 

Gráfico 5 – Evolução das vagas oferecidas (em mil) Brasil e São Paulo – 1997-

2010. 

 

Fonte: MEC/Inep, 2011, online. 

 

 

Gráfico 6– Número de matrículas no Ensino Superior, no Brasil. 



 
Fonte: MEC/Inep/Painel de Controle 2011, online. 

 

Esse quadro confirma a tendência verificada por Machado Neto, 

em 2002, em seu Globalização e Gestão Universitária, de que aumentaria, a 

cada ano, a procura por vagas no ensino superior. E esse crescimento tende a 

manter-se. 

Do total de 6.765.540 ingressantes no ensino superior no Brasil, 

em 2011, o Estado de São Paulo concentra 26% desse montante, com 

1.756.752 matrículas, das quais, Franca (SP) contribui com 0,83%, com 14.717 

matrículas. Há vagas ociosas, que permitiriam uma maior participação 

quantitativa de Franca (SP) nesse quadro. 

Conforme organização do sistema educacional brasileiro, através 

do MEC (2013), o ensino superior, no Brasil, é oferecido por instituições que 

colocam, à disposição da sociedade, “três tipos de graduação: bacharelado, 

licenciatura e formação tecnológica”. A pós-graduação está dividida entre “lato 

sensu (especialização e MBAs) e stricto sensu (mestrados e doutorados)”. A 

formação pode acontecer de forma presencial (que exige, no mínimo, 75% de 

presença do aluno); na modalidade ensino a distância; e na modalidade 

semipresencial (combina as duas categorias anteriores). 

Quanto à sua natureza, as instituições podem ser públicas ou 

particulares. As instituições públicas contemplam as federais; as estaduais; e 

as municipais. As particulares, por sua vez, contemplam, conforme SILVA 

(2011, p. 51), “as com fins lucrativos, as confessionais, as comunitárias etc”. 



Machado Neto (2002) destaca que as instituições públicas 

federais e estaduais são mantidas com recursos públicos, ao passo que as 

públicas municipais, em sua maioria, não contam com esses recursos, 

cabendo-lhes cobrar anuidades para custear suas despesas. 

Conforme dados do Censo da Educação Superior 2010, do 

MEC/Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, as IES estavam divididas, quanto à sua natureza: 

 

Gráfico 7 – Natureza das IES – Brasil, 2010 

 
Fonte: Censo da Educação Superior MEC/Inep 2010, publicado em outubro/2011, online. 

 

Gráfico 8 – Natureza das IES Públicas 

 
Fonte: Censo da Educação Superior MEC/Inep 2010, publicado em outubro/2011,online. 

 

 



O mesmo Censo da Educação Superior 2010 aponta os números 

de matrículas e concluintes para aquele ano: 

 

 

Gráfico 9 – Ingressantes nas IES Públicas e Particulares 

 
Fonte: Censo da Educação Superior MEC/Inep 2010, publicado em outubro/2011, online. 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Egressos nas IES Públicas e Particulares 

 
Fonte: Censo da Educação Superior MEC/Inep 2010, publicado em outubro/2011, online. 



 

 

O preocupante é verificar que o indivíduo, muitas vezes, busca no 

ensino superior, uma alternativa à (re)colocação profissional e social, há outros 

aspectos, apontados por Machado Neto (2002, p. 55-58); trata-se de, 

efetivamente, “aliar a competitividade com a geração de empregos”. Mudanças 

nas relações e nas práticas de emprego, ocorridas após o advento da 

globalização, trouxeram, a reboque, aumento das taxas de desemprego; busca 

de soluções com vistas ao aumento da competitividade; aumento dos níveis de 

violência, entre outros. Diante dos indicadores acima vistos, que apontam uma 

crescente procura pelo ensino superior, pode-se verificar que a sociedade 

entende que um maior nível de formação permite, ao sujeito, “possibilidades de 

se colocar no mercado de trabalho” (MACHADO NETO, 2002, p. 58-59). 

Independentemente da natureza da IES, o que se questiona é a 

qualidade dos serviços oferecidos em ensino superior. Prestar serviços em 

educação em nível superior, sobretudo no caso do ensino superior brasileiro 

que, conforme Morais (1995, p. 42), “não pode isolar-se alienadamente das 

questões sociais mais difíceis”, mas tem se colocado como mero fornecedor de 

mão de obra para o mercado de trabalho, construindo a capacitação do 

egresso, no mais das vezes, na certificação do diploma, sem a garantia de que 

sua formação vai ajudá-lo a ir além da conquista de uma frente de trabalho, 

indo, sim, em direção da integração com sua comunidade, devolvendo a ela 

tudo aquilo que se produziu em sua formação. O plantel que busca uma vaga 

no ensino superior, na grande maioria das vezes, não compreende, ainda, as 

questões que desafiam a universidade, o ensino superior. O futuro ingressante 

olha para questões que decidirão se ele vai ingressar ou não no ensino 

superior; chances de ingressar em uma IES pública gratuita; possibilidade de 

custear uma IES particular caso não consiga o acesso em uma IES gratuita; 

distância e deslocamentos necessários; horários; tempo de formação etc. As 

ofertas existem e, entre todas as IES, há, também, sérias propostas de 

produção de conhecimento, sejam as IES públicas ou particulares. 

Representando, atualmente, cerca de 3% de todas as IES brasileiras, as IES 

públicas municipais atendem a uma demanda muito menor se comparadas às 



demais IES públicas. E, considerando-se a parcela que ainda não obteve 

acesso ao ensino superior, é fácil compreender que as IES públicas municipais 

têm relevante papel a cumprir. A situação que decorre de sua natureza jurídica 

é peculiar e limitadora. Essa questão será abordada no tópico seguinte. 

 

 

1.3. ENSINO SUPERIOR MUNICIPAL: particularidades 

 

 

Para fins de melhor compreensão, este estudo adota a 

metodologia de Machado Neto (2002, p. 133) para distinguir as IES municipais, 

como sendo aquelas que são 

 

subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, constituídas sob a 
forma de autarquias municipais, fundações públicas ou privadas 
municipais, prestadoras de serviços na área do ensino superior de 
graduação. O critério para que a instituição possa pertencer ao 
Sistema Estadual de Ensino Superior, ainda segundo o CEE, é o fato 
de ter sido criada por uma lei municipal ou estadual. 

 

É pacificado o conhecimento de que o Centro Universitário de 

Franca Uni-FACEF, criado em 1951 sob o nome de Faculdade de Ciências 

Econômicas, Administrativas e Contábeis de Franca, é “a mais antiga 

instituição municipal de ensino superior do Estado de São Paulo. Na ocasião 

de sua criação, a IES oferecia apenas o curso de graduação em Ciências 

Econômicas (MACHADO NETO, 2002, p. 133). Ainda em Machado Neto 

(2002), o histórico de surgimento de IES municipais passa por Franca (SP), 

mais uma vez: a segunda IES municipal paulista foi a Faculdade de Ciências 

Econômicas, Administrativas e Contábeis de Santo André, criada em 1954, e, a 

terceira, foi a Faculdade de Direito de Franca, criada em 1957. 

Entre as décadas de 1960 e 1970 surgiram, em maior escala, 

novas IES municipais, segundo Machado Neto (2002). Entretanto, após esse 

período, o crescimento diminuiu “parte em razão da legislação federal que 

inibia a criação de novos cursos e a ampliação de vagas nos já existentes, 



parte por causa da crise econômica que o país enfrentou naquele período” 

(MACHADO NETO, 2002, p. 136). 

A importância das IES municipais, entretanto, é inquestionável, 

sobretudo quando observados os argumentos apresentados por Machado Neto 

(2002) que colocam o ensino superior público municipal, do Estado de São 

Paulo, em situação mais confortável, se comparado aos indicadores Brasil. 

 

[...] a participação da rede municipal de ensino superior no Estado de 
São Paulo, dentro do setor público, é bem mais relevante que no 
Brasil como um todo e apresenta uma tendência de crescimento, uma 
vez que o número de cursos ofertados pelas instituições municipais 
vêm se diversificando, nos últimos anos, em proporção maior que o 
crescimento da oferta das outras instituições públicas (MACHADO 
NETO, 2002, p. 19). 

 

Instituição de ensino superior pública municipal, corpus deste 

estudo, o Centro Universitário de Franca Uni-FACEF é uma IES pública 

municipal não gratuita e está localizado na cidade de Franca/SP. A figura da 

IES pública municipal remete, forçosamente, ao § 4º do art. 211 da 

Constituição Federal 1988: 

 

§ 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, os estados e os 
Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 
universalização do ensino obrigatório. 

 

Oliveira (2007, p.67-68) diz sobre a disposição legal acima: 

 

O § 4º do art. 211 determina que Estados e Municípios, ao 
organizarem seus sistemas de ensino, estabeleçam formas de 
colaboração, para que possam garantir a universalização do ensino 
obrigatório, ou seja, o ensino fundamental. 

 

O Uni-FACEF, instituição criada em 20 de março de 1951 e 

transformada em Autarquia Municipal, em 1966, com base nas Leis Municipais 

1.143/63 e 1.452/66, a despeito de configurar-se uma IES pública, não recebe 

verbas de seu ente originário – o município de Franca/SP – constituindo-se em 

IES pública municipal não gratuita, por necessitar, para sua sobrevivência, 

receber mensalidades pagas por seus alunos (OLIVEIRA, 2011). O art. 206, 

inc. IV, da CF 1988, determina que o ensino seja gratuito em estabelecimentos 



oficiais. Este dispositivo legal, no entanto, sofre alteração do caput do art. 242, 

da mesma Carta, que dispõe: 

 

Art. 242. O princípio do art. 206, IV, não se aplica às instituições 
educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e 
existentes na data da promulgação desta Constituição, que não 
sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos. 

 

Dessa forma, a natureza do Uni-FACEF não se iguala à de outras 

autarquias públicas de ensino superior que oferecem ensino gratuito. A 

impossibilidade de oferecer ensino gratuito coloca esse Centro Universitário de 

Franca em situação de paridade com instituições particulares, vindo a competir 

com elas por uma maior participação de mercado e na busca da alavancagem 

de ocupação de vagas, mas em situação de desigualdade de condições, haja 

vista normas e dispositivos limitadores impostos a instituições públicas, 

principalmente na gestão financeira, o que impacta diretamente as 

possibilidades de comunicação (ações de publicidade e propaganda para 

comunicar-se com os vários públicos) do Uni-FACEF, nesse caso. Ao mesmo 

tempo o Centro Universitário de Franca compete, também, com as demais 

instituições públicas, das esferas federal, estadual e municipal, também em 

desigualdade de condições, uma vez que não oferece ensino gratuito, tendo, 

porém, que manter-se fiel ao papel da academia, produzindo conhecimento, 

devolvendo-o à sociedade, e auferindo resultados que o coloquem no mesmo 

patamar de qualidade das renomadas IES públicas, de forma clara e 

inequívoca não somente aos olhos dos órgãos responsáveis pelo avaliação do 

ensino superior, mas também aos olhos da comunidade, aos olhos do futuro 

aluno, que necessita dessas informações para seu processo de tomada de 

decisão. 

Essa característica particular do Uni-FACEF determina e direciona 

sua gestão. Da mesma forma, exige que essa IES torne clara sua capacidade 

de corresponder ao papel da universidade e de devolver, à sociedade, os 

benefícios do conhecimento e do diálogo. Além disso, nas palavras de Oliveira 

(2007, p. 122) (re)afirma-se a importância das IES públicas municipais não 

gratuitas: 



 

[...] 
- a rede de escolas municipais, não gratuitas, de ensino superior 
existentes no país antes e depois da promulgação da Constituição de 
1988, desempenha importante papel na realidade universitária do 
país, notadamente por sua contribuição no atendimento à demanda 
nacional de ensino superior e sobretudo por atender uma população 
para quem é dificílimo o ingresso em universidades federais e 
estaduais, públicas e gratuitas, não só pela concorrência nos 
vestibulares em desigualdade de condições, mas também pela 
necessidade de trabalho concomitante ao estudo; 
- o oferecimento de ensino não gratuito em estabelecimentos públicos 
municipais contou com apoio de suas respectivas comunidades. Este 
ensino – oferecido em estabelecimentos instituídos sob a égide de 
constituições anteriores que atribuíam a gratuidade no ensino 
superior à autonomia dos Estados e Municípios – já se tornara 
tradição na realidade educacional brasileira, em que não se verificou, 
durante todo o tempo de sua existência, nenhuma manifestação 
popular de insatisfação. 

 

Observa-se que, ainda que de forma não gratuita, porém com 

valores mais razoáveis, o Centro Universitário de Franca Uni-FACEF atende a 

faixa da população que não logra êxito no acesso ao ensino superior gratuito, e 

que não seria atendida por IES particulares, a menos que estas pratiquem a 

política dos baixos custos e que, inevitavelmente, compromete a qualidade do 

ensino oferecido, como já visto anteriormente. Dessa feita, essa IES municipal 

não gratuita, por não visar a lucratividade, pode canalizar esforços no sentido 

da valorização do processo de aprendizagem, e não na gestão administrativo-

financeira para obtenção de lucro. 

Considerando-se que a função social da universidade deve ir ao 

encontro dos valores socialmente relevantes e ao encontro da promoção 

humana, pela via do desenvolvimento humano; e considerando-se que a 

produção de conhecimento (uma das funções da universidade) é fator de 

competitividade que amplia as possibilidades de inserção nos mercados 

nacionais e internacionais, dada a globalização, compreende-se necessidade 

de o ensino superior contribuir para o desenvolvimento das comunidades e, em 

última instância, para o desenvolvimento humano. 

 

[...] a educação é componente substancial de qualquer política de 
desenvolvimento, não só como bem em si e como mais eficaz 
instrumentalização da cidadania, mas igualmente como primeiro 
investimento tecnológico (DEMO, 2000, p. 22). 



 

A educação, através do ensino superior, acaba por fazer, segundo 

Demo (2000, p. 22) parte do processo emancipatório e da modernidade, 

colaborando com a redefinição e da própria história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ENSINO SUPERIOR E MERCADO DE TRABALHO: questões de 
crescimento e de desenvolvimento local 

 

 

O ensino superior no Brasil, que em 2010 teve a efetivação de 

6.765.540 matrículas, sendo 5.746.762 no ensino presencial; 992.927 na 

educação a distância; 135 na educação sequencial a distância; e 25.716 na 

educação sequencial presencial, conforme dados do Painel de Controle MEC 

(2013), é um processo de formação que necessita melhorias, de forma a 

garantir a produção de conhecimento e a aplicação desse conhecimento na 

própria sociedade, a fim de emancipar o sujeito e sua comunidade, 

promovendo-os à condição de cidadania e autossuficiência. E o processo de 

produção de conhecimento, envolve, além da própria universidade e do aluno, 

a figura do professor; dessa relação surge a (re)construção da significação. 

Cada aluno, em sua relação com a IES e com o professor, faz essa 

(re)construção de forma original e individual e, ao (re)fazer seu mapa de 

conhecimento, indefinidamente, acaba por capacitar-se para triagens, 

articulações de conteúdos e organização das informações disponíveis. E, 

nesse processo, se houver a fusão entre face cívica, cooperação, 

solidariedade, compromisso ético e demais valores socialmente aceitos e 

relevantes, aí estará materializado o conjunto das finalidades da educação. 

Desta forma, a educação, além de um direito, se constitui, também, em 

importante lastro para a conquista e o desenvolvimento de outras categorias de 

direitos do sujeito, transformando-o em cidadão. 

Nas palavras de Teixeira (1988, p. 92), a busca pelo ensino 

superior para a obtenção de uma profissão é reflexo da cultura do Brasil 

Colônia, cuja classe dominante acreditava que o Brasil deveria constituir-se em 

uma “sociedade utilitária”, de serviços e trabalho, uma sociedade onde o ensino 

deveria ser voltado para as profissões. O Brasil, por muito tempo, espelhou-se 

na Universidade de Coimbra, que era uma “universidade de escolas 

profissionais”, configurando-se a educação pelo viés da universidade que 

prepara para o ofício e para a cultura geral (TEIXEIRA, 1988, p. 92-93). 



Como visto anteriormente, somente a partir da década de 1920, à 

universidade passa a caber a missão de transformar pessoas, permitindo-lhes, 

com uma titulação acadêmica, o acesso à condição de cidadania; a realização 

pessoal, profissional e financeira; e a ampliação de horizontes culturais e 

sociais próprios e de sua comunidade. Essa transformação é passo inicial para 

a transformação da própria sociedade, na direção do desenvolvimento, um 

“processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam”, 

conforme Sen (2000, p. 17). 

Kliksberg (1998), em sua análise do desenvolvimento, aponta a 

necessidade de a sociedade compreender que, além do capital natural e do 

capital dos recursos construídos, existem outras formas de capital: o capital 

humano e o capital social. 

 

[...] O primeiro refere-se à qualidade dos recursos humanos, e o 
segundo, com elementos qualitativos, como valores partilhados, 
cultura, capacidades para agir sinergicamente e produzir redes e 
acordos voltados para o interior da sociedade (KLIKSBERG, 1998, p. 
23-24). 

 

Para Kliksberg (1998), a formação de capital humano envolve 

investimentos na saúde e na educação, entre outros. Esse investimento gera, 

como retorno, condições concretas para a (re)construção do futuro do sujeito e 

de sua comunidade. A educação, através do ensino superior, ao ser tratada 

como fator de geração de desenvolvimento humano retroalimenta os agentes 

envolvidos nesse processo. 

 

Nossas atenções não deveriam se voltar apenas para os temas 
econômicos duros. Se não incluirmos a questão da cultura, 
dificilmente compreenderemos o que aconteceu na América Latina e 
o que pode, ainda, acontecer. É imprescindível conhecer o que 
aconteceu com a mente das pessoas, com seus valores, suas 
atitudes. A Unesco (1996) define a cultura como “formas de viver 
junto [...] molda o nosso pensamento, nossa imagem e nosso 
comportamento. A cultura engloba valores, percepções, imagens, 
formas de expressão e de comunicação e muitos outros aspectos que 
definem a identidade das pessoas e das nações” (SEN; KLIKSBERG, 
2010, p. 302). 

 



Parte-se, neste estudo, do entendimento de que a cultura, esse 

capital, é fator de desenvolvimento também. Sen e Kliksberg (2010) alertam 

para o fato de que 

 

Na visão economicista com que a região foi educada ao longo de 
vários anos, o que vale são os fatores macroeconômicos. Os latino-
americanos se acostumaram a raciocinar em termos de que se a taxa 
de inflação é baixa, então há prosperidade, e se, além disso, o 
Produto Interno Bruto per capita for alto, estaríamos numa situação 
de bem-estar pleno. Com muito sofrimento, aprenderam, porém, que 
isso é bem diferente da realidade. [...] O desenvolvimento não está 
associado exclusivamente a esses indicadores. No momento, abre-se 
o caminho para uma perspectiva muito mais ampla dentro da 
discussão sobre o como se consegue obter desenvolvimento, e é aí 
que surge a ideia de capital social (SEN; KLIKSBERG, 2010, p. 304). 

 

Entende-se, neste estudo, que o desenvolvimento deve decorrer 

de realidades de capacitação em que recursos naturais, tecnologia, recursos 

financeiros e demais recursos decorram do incremento da infraestrutura 

humana (saúde. educação, cultura, participação política etc). 

 

 

2.1 OPORTUNIDADES E DESAFIOS EM RELAÇÃO AO CRESCIMENTO 

 

 

Para enfrentar os desafios da sociedade moderna (acesso à 

educação; emprego para milhares de pessoas na faixa economicamente ativa; 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável; inclusão social; inclusão 

digital; justiça social; desenvolvimento humanizado, entre outros) é preciso, em 

linhas grossas, que o sujeito - e mesmo a comunidade, tenha acesso aos 

meios de produção e seja capaz de lidar estrategicamente com a informação. 

O acesso aos meios de produção pode acontecer, no mínimo, de forma 

indireta, quando o sujeito contribui com sua força de trabalho de forma digna, 

incluída e que promovida a sua condição humana, recebendo de forma justa 

por seu esforça laboral. Pode acontecer, também, quando o sujeito, de forma 

empreendedora, presta serviço e/ou oferece produto, que responda às 

necessidades dos sujeitos. A gestão da informação, outra forma de enfrentar 



os desafios da sociedade moderna, permite ao sujeito pensar estrategicamente 

sua realidade, seu negócio ou sua comunidade, visando o desenvolvimento. 

Da sociedade oral à sociedade da informação, para que fosse 

possível ao sujeito enfrentar os desafios da sociedade, sempre foram 

necessários a capacitação e o empoderamento, isto é, a dotação de poder, a 

dotação da “possibilidade de que um homem, ou um grupo de homens, realize 

sua vontade própria numa ação comunitária até mesmo contra a resistência de 

outros que participem da ação” (WEBER, 1982, p. 211). Presente, aqui, o 

entendimento do poder enquanto elemento alicerçado no conflito de classes. 

Giddens (1989) também contribui para o entendimento do poder, 

agora sob o viés do desenvolvimento: 

 

[...] o poder é a capacidade de obter resultados; se esses se 
encontram ou não ligados a interesses puramente seccionais nada 
tem a ver com sua definição. O poder não é, como tal, um obstáculo à 
liberdade ou à emancipação, mas seu próprio veículo – embora seja 
uma insensatez, obviamente, ignorar suas propriedades coercitivas 
(GIDDENS, 1989, p. 209). 

 

Por esse entendimento, o poder, plenamente entendido, está 

relacionado não com a coerção que pode limitar o acesso à liberdade ou à 

emancipação do sujeito ou de sua comunidade, mas está relacionado com a 

própria possibilidade de que isso se realize; o poder é a possibilidade em si. E 

cada sujeito que estiver dotado de recursos (intelectuais, culturais, 

psicológicos, sociais, e não necessariamente econômico-financeiros e/ou 

políticos) é capaz de mobilizar benefícios para realizar ações para si ou para 

sua comunidade. Entende-se, aqui, a importância da informação – seja de que 

natureza for – para que o sujeito e sua comunidade capacitem-se e se 

empoderem. 

Como anteriormente dito, além do empoderamento, o sujeito 

carece de capacitação, para que possa, por si mesmo, ou em grupo, enfrentar 

os desafios da sociedade moderna. A capacitação lhe permitirá uma visão 

plena, global, da gestão de sua vida e de sua comunidade. E é o passaporte 

para a realização pessoal, ao permitir-lhe angariar benefícios que se traduzam 

em melhoria de vida para ele e para sua comunidade. A forma por excelência 



de capacitação é pelo trânsito da informação na vida do sujeito. E a sociedade 

moderna, da informação por excelência, entende a informação como sinônimo 

de educação, passaporte para a conquista de patamares mais elevados na 

estratificação social. O papel da universidade, na capacitação do sujeito, para 

que ele e sua comunidade possam alcançar níveis desejáveis de 

desenvolvimento tem ainda muito a ser trabalhado, haja vista o conflito de 

interesses, próprios de uma sociedade capitalista, em que busca-se, muitas 

vezes, o lucro em detrimento da responsabilidade cidadã. Muitas vezes, 

Instituições de ensino superior se perdem do objetivo fundamental que é o de 

estar a serviço das profissões e da sociedade. Contudo, de qualquer maneira, 

a informação é a matéria-prima de tudo. Da forma com que a informação é 

trabalhada configura-se um mosaico de possibilidades que vão desde o mero 

oferecimento de um diploma de nível superior até o verdadeiro e profundo 

comprometimento com da IES com a sociedade, através dos pilares ensino, 

pesquisa e extensão. Das três surge o indivíduo transformado em sujeito de 

ações sociais relevantes e socialmente desejáveis. E é no ambiente da 

sociedade moderna, na sociedade da informação, que o indivíduo terá que 

metamorfosear-se em sujeito. 

A educação que visa ao desenvolvimento deve pautar-se na 

troca, na vivência, na dimensão humana, capaz de transformar as histórias dos 

envolvidos em aprendizado e emancipação humana. 

 

Por isto mesmo é que, no processo de aprendizagem, só aprende 
verdadeiramente aquele que se apropria do aprendizado, 
transformando-o em apreendido, com o que pode, por isto mesmo, 
reinventá-lo; aquele que é capaz de aplicar o aprendido-apreendido a 
situações existenciais concretas. 
Pelo contrário, aquele que é ‘enchido’ por outro de conteúdos cuja 
inteligência não percebe; de conteúdos que contradizem a forma 
própria de estar em seu mundo, sem que seja desafiado, não 
aprende (FREIRE, 1980. p. 28). 

 

E, em concordância com Freire (1980), a educação que se 

constrói a partir de cada um dos envolvidos tem chances de ser, 

verdadeiramente, a educação que liberta e emancipa; conscientiza e 

desenvolve. Antes, porém, de exercitar-se como ferramenta de libertação e 

emancipação para a participação, a educação enfrenta, ela própria, limitações 



e problemas, não exclusivos do Brasil. A educação tem sofrido com as políticas 

educacionais pouco eficientes e, em consequência, a demanda a ser atendida 

pela educação, ao ficar de fora de sua cobertura, não vivencia a transformação 

propiciada pelo aprendizado e, em última instância, a sociedade perde a 

oportunidade de receber os benefícios produzidos pelo conhecimento e, assim, 

o desenvolvimento fica um pouco mais distante. Além disso, as demandas de 

formação profissional e de produção de conhecimento, que resultariam, em 

última instância, nas possibilidades de desenvolvimento regional, ao não serem 

atendidas agravam a desigualdade social. 

Alcançar um nível de desenvolvimento social capaz de 

proporcionar desenvolvimento econômico, emancipação e igualdade social, 

parece ser o desejo de algumas sociedades, entre os quais a sociedade 

brasileira. Para isso, uma das formas, como já visto, é pelo acesso a melhores 

condições de vida e de trabalho. E a educação tem relevante e decisivo papel 

nesse processo. Entretanto, a educação, enquanto política pública é produzida 

em um contexto que reflete as relações de poder. E, embrenhados na trama 

desse contexto há jogos de poder e forças antagônicas que agitam a realidade 

social e fazem da educação uma resposta mal desenhada e, muitas vezes, 

incapaz de superar os entraves que desafiam a sociedade e o 

desenvolvimento. 

Conceito não pacificado, o desenvolvimento, para Furtado (1964), 

envolve a necessidade de reformas políticas para que se viabilizem possíveis 

transformações na sociedade brasileira e, daí, o próprio desenvolvimento. Para 

Furtado (1964), o desenvolvimento é a única possibilidade humanização da 

sociedade e das relações sociais e ele defende a transformação social a 

caminho da modernidade, de forma global. 

Sen (2000) entende que a globalização não é o mero imperialismo 

de ideias e crenças ocidentais. Para ele, a globalização promove a 

distribuições de males, mas também de benesses: os bolsões de riqueza 

aumentaram e os de pobreza diminuíram, por conta dos avanços em várias 

áreas, como saúde, ciência, tecnologia. Sen (2000) afirma que os bolsões de 

pobreza estão fadados à miséria caso não lhes seja possibilitado o acesso à 

tecnologia e demais benefícios dos tempos da globalização. Sen (2000) afirma 



que as preocupações éticas e humanas, que dão origem ao questionamento do 

“caráter bom ou mal” da globalização, exigem uma séria reavaliação da 

adequação dos arranjos institucionais nacionais e globais que caracterizam o 

mundo contemporâneo e dão forma às relações econômicas e sociais 

globalizadas. O capitalismo global está muito mais preocupado em expandir o 

domínio das relações de mercado do que, por exemplo, em estabelecer a 

democracia, expandir a educação elementar, ou incrementar as oportunidades 

sociais para os pobres do mundo. E a globalização dos mercados é uma 

abordagem muito inadequada à prosperidade mundial. Sen (2000) afirma que 

considerar apenas as necessidades das pessoas pode gerar uma visão 

limitada da própria humanidade. Sen (2000) destaca o relevante papel de 

agente, sujeito de sua história, do homem. Para Sen (2000), desenvolvimento é 

um processo que não se limita à questão econômica, mas contempla também 

as questões sociais, políticas, culturais etc, pois é necessário que se contemple 

o homem em suas múltiplas facetas. 

É fundamental que se reflita, de forma mais ampla e menos 

pontual, seja ao olhar a história, seja ao olhar os segmentos econômicos de um 

país, uma vez que existe uma tendência em raciocinar-se de forma estanque, 

desvinculada. É importante que se façam as “(re)ligações” entre forças e 

estames da sociedade. Pesquisar a educação e o desenvolvimento também 

exige esse olhar. 

Nesse sentido, o conceito de desenvolvimento adotado, na 

presente investigação, é a linha do desenvolvimento como liberdade, 

sustentável e humanizante, apoiado na visão de Sen, que compreende a 

expansão das liberdades como geradora do desenvolvimento. 

Dessa forma, entende-se por desenvolvimento local o evento de 

transformação ocorrido em uma comunidade, movida pelas forças de mudança 

próprias dessa coletividade, apoiadas, essas mudanças, nas liberdades do 

sujeito 

 

A privação de liberdade econômica pode gerar a privação de 
liberdade social, assim como a privação de liberdade social ou 
política pode, da mesma forma, gerar a privação de liberdade 
econômica (SEN;KLIKSBERG, 2000, p. 23). 



 

Assim, por essa teoria, as comunidades devem assumir uma 

posição e atitude decisivas na gestão de seus processos e desafios. Para Sen 

(2000), os fatores econômicos, como PNB, PIB, renda pessoal, industrialização 

etc, são relevantes, mas há que se considerar, para a métrica capaz de avaliar 

o grau de desenvolvimento de uma comunidade, a qualidade da saúde, da 

educação, dos direitos civis etc. As liberdades, aqui, contemplam as 

possibilidades de escolha e de acesso a bens e serviços públicos, bem como 

menos interferências do Estado, por exemplo (SEN, 2010). 

Dessa forma, o ensino superior e a produção de conhecimento 

necessitam de abertura e liberdade por parte dos agentes sociais. Acreditar 

que se pode impactar uma comunidade e fomentar sua força interna, para que 

ela encontre seus próprios instrumentos de libertação e desenvolvimento, 

conciliando índices econômicos com índices de bem-estar e qualidade de vida 

ao alcance de todos, parece ser razoável, quando se pensa na visão de 

desenvolvimento humanizado de Sen (2000). O ensino superior de qualidade, 

promotor da construção do conhecimento que emancipa e empodera, impacta 

pessoas, grupos, comunidades, de forma que se acreditem capazes de 

participar, escolher, decidir em relação às decisões coletivas, públicas, sociais. 

 

 

2.2 UNIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO 

 

Sen (2000) defende que o desenvolvimento está diretamente 

associado às liberdades e direitos civis, sem ignorar, obviamente, fatores 

econômicos como PNB, PIB, aumento de renda pessoal, industrialização, 

avanço tecnológico, modernização social etc. 

Complementando a concepção de desenvolvimento de Sen 

(2000) ao cenário de globalização, à luz de Barquero (2002), tem-se que o 

fenômeno da globalização caracteriza-se pelo incremento na disputa entre os 

mercados, o que leva países, regiões, e mesmo as cidades, a se adequarem 

econômica, social e culturalmente a essa nova conjuntura. O desenvolvimento, 



nesse cenário, na visão de Barquero (2002, p. 39) opera-se, então, de dentro 

para fora, de forma endógena: 

 

O desenvolvimento endógeno propõe-se a atender às necessidades e 
demandas da população local através da participação ativa da 
comunidade envolvida. Mais do que obter ganhos em termos da 
posição ocupada pelo sistema produtivo local na divisão internacional 
ou nacional do trabalho, o objetivo é buscar o bem-estar econômico, 
social e cultural da comunidade local em seu conjunto. Além de 
influenciar os aspectos produtivos (agrícolas, industriais e de 
serviços), a estratégia de desenvolvimento procura também atuar 
sobre as dimensões sociais e culturais que afetam o bem-estar da 
sociedade. 

 

Nesse cenário, no entendimento de Barquero (2002), o 

desenvolvimento ocorre pela própria comunidade, potencializada, empoderada, 

através da atuação de atores públicos e privados. A atuação desses agentes 

de transformação exige, muitas vezes, políticas públicas, aqui apresentadas 

conforme definição de Bucci (2006, p. 38): 

 

Políticas públicas são programas de ação governamental visando 
coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, 
para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 
determinados. 

 

Depreende-se que este estudo, cujo objetivo principal é verificar o 

impacto das ações de uma IES pública municipal, não gratuita, no 

desenvolvimento local, a partir das ações de sujeitos que foram por essa IES 

capacitados, quer colaborar com elementos que fortaleçam, em última 

instância, as ações de agentes públicos e privados, em ações a favor da 

coletividade, para resolver questões de ordem pública, afetando positivamente 

toda a coletividade. 

Promover o desenvolvimento não se faz sem esforços. Braga 

Filho (2009) alerta para os enfrentamentos que aguardam qualquer indivíduo e 

sua comunidade, mormente quando, para alcançar eficiência econômica, não 

se pode sacrificar os recursos ambientais, sociais e humanos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 UM OLHAR SOBRE AS EXPECTATIVAS E AS REALIZAÇÕES: o conteúdo 

e o discurso com foco nos estudantes do Uni-FACEF 

 

 

Faz-se relevante uma reflexão sobre os estudantes do ensino 

superior, suas expectativas e futuras realizações, a fim de planejar o 

desenvolvimento local e regional, pois se trata de um público segmentado, que 

vem recebendo diversos incentivos por parte do Governo Federal e também 



tem demandado serviços e produtos de qualidade com diversificação. Pensar 

no universitário é programar formas diferentes de moradias, acessibilidade, 

acesso às tecnologias, consumo de produtos e serviços básicos e outros da 

cidade de Franca (SP), uma vez que o desenvolvimento está correlacionado 

não somente a um crescimento, mas também à garantia do estabelecimento do 

bem-estar do indivíduo. 

Dessa forma, a prestação de serviço em educação de nível 

superior potencializa a capacidade de exigir, criticar, refletir e acirrar 

concorrências comerciais, econômicas e políticas. 

A presente pesquisa recorta as expectativas e as realizações dos 

estudantes e dos egressos do Uni-FACEF Centro Universitário de Franca, no 

ano de 2013, como forma de atender às demandas sociais e elaborar seus 

projetos futuros. Caracteriza-se como um estudo de caso, que, segundo Yin 

(2005, p. 33), é uma “estratégia de pesquisa”, que compreende “um método 

que abrange tudo”, em uma investigação, em que fenômeno e o contexto 

quase se mimetizam em situações da “vida real”. Yin defende, ainda, a 

aplicabilidade do estudo de caso a “fenômenos individuais, organizacionais, 

sociais, políticos e de grupo, além de outros fenômenos relacionados” (Yin, 

2005, p. 20). 

Por se tratar de questões subjetivas, trata-se de uma pesquisa 

qualitativa. 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com um universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 
das variáveis (MINAYO, 2000, p. 21-22). 

 

Os dados coletados são analisados em duas partes, uma vez que 

o instrumento de coleta de dados – questionário – foi dividido em questões 

fechadas e abertas. Inicialmente, foram tabuladas quantitativamente as 

respostas por meio de análise de conteúdo. Em seguida, nas questões abertas, 

foi realizada uma análise discursiva. 



Primeira parte: por meio de uma análise de conteúdo, que, no 

entendimento de Bardin, 

 

[...] tem como objetivo a inferência a partir dos ‘efeitos de superfície’ 
de uma ‘estrutura profunda’: os processos de produção; esta técnica 
de análise inscreve-se numa sociologia do discurso e procura 
estabelecer ligações entre a situação (condições de produção) na 
qual o sujeito se encontra e as manifestações semântico-sintáticas da 
superfície discursiva (BARDIN, 1977, p. 213). 

 

Aqui, o discurso é urdido entre a trama das condições em que é 

produzido e o próprio sistema linguístico, que, por sua vez, revela o próprio 

contexto social. Estabelecem-se as condições para a Análise do Conteúdo, a 

partir de um conjunto de categorias nas quais são identificadas incidências que, 

pela sua repetição, tornam-se regulares e, por isso mesmo, capazes de revelar 

manifestações subjetivas sobre o objeto analisado. Guerra (2006) afirma que a 

Análise do Conteúdo não pode limitar-se a replicar o que foi dito pelo locutor, 

mas considerá-lo uma síntese do contexto social e, por isso mesmo, uma 

revelação viva de sua cosmovisão. De forma geral, a Análise do Conteúdo 

valoriza, a partir da objetividade e da quantificação, os significados que vão 

além da leitura comum. Ela permite extrair o sentido que nem sempre é 

manifestado. Mesmo que o significado final tenha uma parcela do pesquisador, 

a Análise do Conteúdo permite uma leitura profunda das comunicações, que 

revelam, por fim, o pensamento do locutor. 

Para Bardin (1977), a análise do conteúdo permite desvendar 

textos que subjazem em outros textos, estes últimos, sim, visíveis, explícitos. 

Os textos subjacentes, por sua vez, são implícitos, e dependem de uma 

metodologia para que se tornem visíveis e compreendidos. A metodologia é a 

inferência, uma volta constante ao texto explicitado, para dele extrair o 

enunciado que está em nível mais profundo. 

Segunda parte: com o emprego de análise de discurso, de linha 

bakhtiniana, por considerar a linguagem como elemento constitutivo do sujeito, 

do tempo e do espaço, como se vê em Amorim (2006), ao afirmar que a 

construção discursiva, constituída no tempo e no espaço, é a forma com que se 

organizam, e ganham sentido os acontecimentos. A essa construção no tempo 



e no espaço, dá-se o nome de cronotopo. Sobre os cronotopos, afirma Bakhtin 

(1993, p. 355) 

 

Em primeiro lugar, é evidente seu significado temático. Eles são os 
centros organizadores dos principais acontecimentos temáticos do 
romance. É no cronotopo que os nós do enredo são feitos e desfeitos. 
Pode-se dizer francamente que a eles pertence o significado principal 
gerador do enredo. 
Ao mesmo tempo nos salta aos olhos o significado figurativo dos 
cronotopos. Neles o tempo adquire um caráter sensivelmente 
concreto; no cronotopo, os acontecimentos do enredo se 
concretizam, ganham corpo e enchem-se de sangue. Pode-se relatar, 
informar o fato, além disso, pode-se dar indicações precisas sobre o 
lugar e o tempo de sua realização. 

 

Ao cronotopo reserva-se o mister de fundir e tornar visíveis 

aspectos implícitos, presentes por trás da linguagem em todos os seus 

nuances e possibilidades. O cronotopo “ajuda a transportar os significados 

originais e espaciais para as relações temporais” (BAKHTIN, 1993, p.356). 

Nos estudos do Círculo de Bakhtin, destacam-se os grandes 

cronotopos (BAKHTIN, 1993, p.349-357), como: 

a) cronotopo do encontro: segundo Bakhtin (1993, p. 349), nesse cronotopo 

“predomina o matiz temporal; ele distingue-se por um forte grau de 

intensidade do valor emocional”. É através desse cronotopo que se pode 

perceber o momento em que o sujeito, desarmado, livre de amarras, é 

afectado por alguma força, valor ou sentimento que vai impulsioná-lo em 

direção à sua busca, mesmo que ele não tenha clara percepção disso. 

Por esse cronotopo, o sujeito coloca-se em conjunção com outros, em 

sua caminhada. O outro cruza os caminhos desse sujeito e passa a ser 

parte - total ou parcial - da(s) mudança(s) ocorrida(s) na vida do sujeito. 

Ingressar no Ensino Superior para poder contribuir para a sociedade; 

buscar uma graduação para ter novas oportunidades no mercado de 

trabalho são dois exemplos desse cronotopo. 

b) cronotopo da estrada: Esse cronotopo permite a compreensão do lugar 

(real ou fictício) em que o sujeito está e da estrada que ele tem a 

percorrer, a transpor, conduzindo-se, dessa forma, a algum lugar 

(destino ou desejo). Para Bakhtin (1993), esse cronotopo tem menos 

intensidade que o cronotopo do encontro. A estrada expressa os 



encontros pelo caminho; as escolhas e atitudes do indivíduo para chegar 

a determinado ponto ou estado. São as aventuras, as ações-plot, as 

emoções, os desdobramentos previsíveis ou não, ao longo da jornada 

do indivíduo. Esse cronotopo apresenta tempo e espaço onde se 

desenrolam os encontros que mudam a vida dos indivíduos. Participar 

do Trote Solidário e ser impactado por ele ou escrever e apresentar um 

artigo em um Fórum de Estudos Multidisciplinares do Uni-FACEF são 

exemplos desse cronotopo. 

c) cronotopo da soleira: de forte valor emocional, esse cronotopo designa 

as situações de “crise e mudança de vida” (BAKHTIN, 1993, p. 354). 

Nesses espaços intermediários, encontra-se, o sujeito, frente a 

momentos e situações que precedem grandes mudanças e decisões que 

podem alterar definitivamente o rumo de suas vidas. Pelo cronotopo da 

soleira, o indivíduo está, metaforicamente, entre dois tempos, entre dois 

espaços, entre dois momentos e estágios de sua vida. Dar um passo e ir 

além, vencendo a soleira, depende apenas dele, em seu tempo e em 

seu espaço. Por esse cronotopo, algo é decidido de forma a mudar a 

própria existência. Decidir-se pelo ingresso no ensino superior, para ter 

uma melhor capacitação profissional, é exemplo desse cronotopo. 

d) cronotopo do tempo: designa o curso do tempo (nascimento, vida, morte, 

floração, maturação, degeneração). Individualiza a experiência humana, 

ao longo das etapas estabelecidas natural ou socialmente. Entender o 

acesso ao ensino superior como etapa natural após o término do ensino 

médio é uma visão distorcida da real função da universidade, mas 

exemplifica a visão espaço-temporal ainda não emancipada. Prado 

(2007, p. 91-92) afirma, ao referir-se ao cronotopo do tempo, que 

 

O tempo entra como um agente absoluto de mudança, inovando 
todas as coisas. Então surge a ideia de que nada permanece o 
mesmo, ou seja, tudo no universo está sujeito a mudanças com 
relação ao tempo. À medida que o tempo histórico é colocado em 
movimento, o cronotopo do tempo histórico, o presente transforma-se 
num instante tão curto, que a cada segundo esse presente torna-se 
passado e futuro ao mesmo tempo. Nomeou-se esse processar de 
“Temporalização do Século XIX”. Em cada momento presente, o 
sujeito tem de imaginar uma variabilidade de situações futuras, as 



quais ele pode selecionar e transformar num futuro de sua 
preferência. 

 

Segundo Bakhtin (1993), os cronotopos podem coexistir, fundir-se 

e/ou entrelaçarem-se, mas jamais perdem a dialogicidade e a personalidade de 

cada um. Qualquer que seja o discurso, qualquer que seja o tempo, qualquer 

que seja o espaço, Bakhtin (1993) nos assegura que a voz humana sempre 

será encontrada nos recônditos de todo e qualquer texto. O elemento humano 

está na construção e na desconstrução do texto. 

 

Por isso nós podemos chamar esse mundo de criador do texto: pois 
todos os seus elementos – a realidade refletida no texto, os autores 
que o criam, os intérpretes (se eles existem) e, finalmente, os 
ouvintes-leitores que o reconstituem e, nessa reconstituição, o 
renovam – participam em partes iguais da criação do mundo 
representado (BAKHTIN, 1993, p. 358). 

 

O Círculo de Bakhtin entende que toda produção discursiva se faz 

influenciada pelo tempo e pelo espaço em que se encontra o sujeito. Dessa 

forma, é preciso compreender seu discurso, que se configura a partir da arena 

dialógica, sempre de forma relativizada.  

Dessa forma, ao investigar a produção discursiva do Ingressante 

2013 e do Egresso, parte-se da linguagem, que segundo Garcia-Roza (2005, p. 

72), expressa a “essência das coisas”. O que garante a natureza dessa 

essência é a subjetividade, o tempo e o espaço, o valor atribuído e construído 

historicamente. A linguagem, essa força que é forma e é conteúdo, para 

Hjelmslev (1975, p. 1-2): 

 

A linguagem – a fala humana - é uma inesgotável riqueza de 
múltiplos valores. A linguagem é inseparável do homem e segue-o 
em todos os seus atos. A linguagem é o instrumento graças ao qual o 
homem modela seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, 
seus esforços, sua vontade e seus atos, o instrumento graças ao qual 
ele influencia e é influenciado, a base última e mais profunda da 
sociedade humana. Mas é também o recurso último e indispensável 
do homem, seu refúgio nas horas solitárias em que o espírito luta 
com a existência, e quando o conflito se resolve no monólogo do 
poeta e na meditação do pensador. Antes mesmo do primeiro 
despertar de nossa consciência, as palavras já ressoavam à nossa 
volta, prontas para envolver os primeiros germes frágeis de nosso 
pensamento e a nos acompanhar inseparavelmente através da vida, 
desde as mais humildes ocupações da vida cotidiana até os 
momentos mais sublimes e mais íntimos dos quais a vida de todos os 



dias retira, graças às lembranças encarnadas pela linguagem, força e 
calor. A linguagem não é um simples acompanhante, mas sim um fio 
profundamente tecido na trama do pensamento: para o indivíduo, ela 
é tesouro da memória e a consciência vigilante transmitida de pai 
para filho. Para o bem e para o mal, a fala é a marca da 
personalidade, da terra natal e da nação, o título de nobreza da 
humanidade. O desenvolvimento da linguagem está tão 
inextricavelmente ligado ao da personalidade de cada indivíduo, da 
terra natal, da nação, da humanidade, da própria vida, que é possível 
indagar-se se ela não passa de um simples reflexo ou se ela não é 
tudo isso: a própria fonte de desenvolvimento dessas coisas. É por 
isso que a linguagem cativou o homem enquanto objeto de 
deslumbramento e de descrição na poesia e na ciência. 

 

A aplicação das análises do conteúdo e do discurso às questões 

abertas, deve desvendar o olhar do ingressante e do egresso. E é sobre o olhar 

desse sujeito, constituído no encontro entre tempo e espaço, que o olhar do 

pesquisador debruçou-se para extrair-lhe sua relação com o Uni-FACEF, com a 

sociedade e com o desenvolvimento regional. 

 

 

3.1 O CASO UNI-FACEF 

 

 

O Centro Universitário de Franca Uni-FACEF é uma instituição de 

ensino superior, localizada na cidade de Franca/SP, e que foi criada em 20 de 

março de 1951, tendo sido transformada em Autarquia Municipal, em 1966, 

com base nas Leis Municipais 1.143/63 e 1.452/66. A despeito de configurar-se 

como uma IES pública, o Uni-FACEF não recebe verbas de seu ente originário 

– o município de Franca/SP – constituindo-se em IES pública municipal não 

gratuita, por necessitar, para sua sobrevivência, receber mensalidades pagas 

por seus alunos (OLIVEIRA, 2011). 

Desde a criação do Uni-FACEF, este Centro Universitário vem 

desenvolvendo uma constante atualização de suas atividades pedagógicas, 

legitimando seu trabalho acadêmico científico, na formação de seus 

profissionais, proporcionando serviços de qualidade à sociedade. O ingresso 

nos cursos de graduação se faz por meio de Vestibular, composto de provas 

objetivas e discursivas. Para o atendimento anual de, aproximadamente, 2000 



alunos, a IES conta com professores - em sua maioria mestres e doutores - 

concursados em sua área de atuação. 

Após sua transformação em Centro Universitário, o Uni-FACEF 

teve um incremento no número de cursos oferecidos. 

 

Gráfico 11 – Evolução do número de cursos de Graduação do Uni-FACEF 

 
Fonte: Reitoria Uni-FACEF, apresentação. 

 

 

Atualmente, os cursos de Graduação oferecidos são:  

 

Tabela 1 - Cursos de Graduação do Uni-FACEF (2013) 

Curso Período 
Duração 

(semestres) 
Natureza 

Administração Diurno e Noturno 8 Bacharelado 

Ciências Contábeis Noturno 8 Bacharelado 

Ciências Econômicas Noturno 8 Bacharelado 

CS - Publicidade e 
Propaganda 

Noturno 8 Bacharelado 

Engenharia Civil Diurno e Noturno 10 Bacharelado 

Engenharia de 
Produção 

Diurno e Noturno 10 Bacharelado 



Letras Noturno 6 Licenciatura 

Matemática Noturno 6 Licenciatura 

Psicologia Diurno / Integral 10 
Bacharelado e 
Licenciatura 

Sistemas de Informação Noturno 8 Bacharelado 

Turismo Noturno 6 Bacharelado 

Fonte: Centro Universitário de Franca Uni-FACEF, online. 

 

Pensando na continuidade da formação, o Centro Universitário de 

Franca Uni-FACEF oferece, ainda, uma diversidade de cursos de pós-

graduação Lato Sensu, com os cursos de MBA e Especializações e Stricto 

Sensu, com o Programa de Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento 

Regional, reconhecido pela CAPES. 

 

Tabela 2 - Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu do Uni-FACEF (2013) 

Curso Duração (meses) 

MBA Gestão Empresarial 18 

MBA Controladoria e Finanças, Auditoria e Planejamento Tributário 18 

MBA Gestão de Negócios em Saúde 18 

MBA Gestão de Pessoas 18 

MBA Marketing Estratégico 18 

 

Especialização: Letras: Linguagem, Ensino e Pesquisa 18 

Especialização: Psicoterapia Breve 18 

Especialização: Gestão e Desenvolvimento de Software para WEB 18 

Fonte: Centro Universitário de Franca Uni-FACEF, online. 

 



O Uni-FACEF tem como objetivo o desenvolvimento científico e 

cultural, a formação com qualidade de profissionais de nível universitário, bem 

como a participação na promoção do progresso social e do bem comum. Tem 

por objetivo maior a formação de cidadãos capacitados para a vida profissional 

e comunitária e que, pelo saber e pelo ser, deverão atuar e interferir 

positivamente nos vários segmentos e instituições sociais, colaborando para 

uma sociedade mais justa e solidária. 

Os cursos do Centro Universitário de Franca, Uni-FACEF, estão 

perfeitamente articulados com a missão: Construir e difundir o conhecimento, 

contribuindo para a formação do ser humano, a fim de que ele exerça o seu 

papel na sociedade com ética e cidadania. 

Especificamente, ao cumprir, no seu âmbito, sua fundamentação, 

corresponde com as finalidades a que se propõe: 1. formar pessoas com 

habilidade tanto para um alto desempenho técnico - profissional, quanto para o 

exercício da cidadania, com uma vivência ética e participativa no mundo social; 

2. promover a construção do conhecimento, a sua transmissão crítica e a 

compreensão do mundo atual, particularmente no que se refere às 

necessidades nacionais e regionais. 

Nos últimos três anos, o número de ingressantes teve uma média 

de 522,6 ingressantes, conforme Gráfico 12, abaixo. 

 

 

Gráfico 12 – Evolução do número de ingressantes Uni-FACEF (2011-2013) 



 
Fonte: Secretaria de Graduação do Uni-FACEF, 2014. 

 

 

O número de concluintes, nos últimos três anos, conforme Gráfico 

13, abaixo: 

 

 

 

Gráfico 13 – Evolução do número total de egressos Uni-FACEF (2011-2013) 

 
Fonte: Secretaria de Graduação do Uni-FACEF, 2014. 

 



A constante preocupação com a formação do aluno Uni-FACEF 

leva a IES a buscar o aperfeiçoamento na produção de conhecimento, o que se 

reflete nos resultados obtidos nas avaliações realizadas pelo MEC. 

 

 

3.2 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Neste tópico, são apresentadas as análises individuais das 

questões abertas. As questões fechadas são consideradas, para fins de análise 

geral, indicativos de perfil. Serão apresentadas, inicialmente, as análises dos 

questionários destinados ao Ingressante 2013 do Centro Universitário de 

Franca Uni-FACEF. A posteriori, no item 3.2.2, serão apresentadas as análises 

do Egresso do Uni-FACEF. Ao final deste capítulo, no item 3.3, é apresentada 

análise geral dos sujeitos-objetos deste estudo. 

 

 

3.2.1 O Ingressante 

 

 

Gráfico 14 – Idade do Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 15 – Sexo do Ingressante 2013 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 16 – Estado Civil do Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

Gráfico 17 – Escolaridade do Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 



Gráfico 18 – Curso do Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

Gráfico 19 – Empregabilidade do Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 20 – Segmento de atuação do Ingressante 2013 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 21 – Relação empregatícia do Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

Gráfico 22 – Como ficou sabendo sobre o Vestibular 2013 - Ingressante 2013 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 23 – Outros Vestibulares - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

Gráfico 24 – Para qual IES? - Ingressante 2013 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 25 – Para qual área? Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

13 - Por que decidiu fazer uma graduação em nível superior? 

Análise do Discurso 

Cronotopo da Soleira 

Uma boa qualificação / capacitação oferece oportunidades de 
trabalho. (39) 
Entrar no mercado. (29) 
Uma graduação / um bom CV é uma necessidade. (12) 
Adquirir conhecimento para uma vida melhor. (8) 
Futuro melhor. (5) 
O mercado exige. (5) 
Realização pessoal. (4) 
Com a graduação crescerei intelectualmente e poderei contribuir para 
a sociedade. (2) 
Diploma. (2) 
Para um Mestrado. 



Ao deparar-me com a idade e a falta de um currículo superior 
 

Cronotopo do Encontro 

Uma boa qualificação / capacitação oferece oportunidades de 
trabalho. (39) 
Adquirir conhecimento para uma vida melhor. (8) 
Com a graduação crescerei intelectualmente e poderei contribuir para 
a sociedade. (2) 
Diploma. (2) 
 

Cronotopo da Estrada 

Estudar algo que goste. (6) 
Adquirir conhecimento / Gostar de estudar. (5) 
Realização pessoal. (4) 
Completar a graduação. (2) 
Manter-me com um salário melhor. 
 

Cronotopo do Tempo 

Uma graduação / um bom currículo é uma necessidade. (12) 
Futuro melhor. (5) 
Realização pessoal. (4) 
Me formar. (3) 
Com a graduação crescerei intelectualmente e poderei contribuir para 
a sociedade. (2) 
É a realização de um sonho.(2) 
Uma graduação é uma continuidade dos estudos. (2) 
Crescer na vida. 
Manter-me com um salário melhor. 
Para um Mestrado. 
Ao deparar-me com a idade e a falta de um currículo superior 
 

 

No cronotopo da soleira, o limiar a ser vencido era a busca pela “boa 

qualificação / capacitação que oferece oportunidades de trabalho” (39 

registros). Ao citar “Entrar no mercado”(29 registros), o ingressante expressa 

que esta é a solução para solucionar a crise e a necessidade de mudança. A 

necessidade de mudança historicamente se expressa pela necessidade do 

crescimento econômico. O registro Ao deparar-me com a idade e a falta de um 

currículo superior faz emergir o sentido que a graduação em nível superior tem 

na sociedade contemporânea; a necessidade de construir uma história que 

seja percebida pelo próprio sujeito e pela sociedade, como uma história de 

sucesso. Entrar no mercado de trabalho e crescer são exigências consagradas 

e ainda ligadas estritamente às finalidades econômicas. Aqui, o tempo é futuro 

e o espaço é o mercado. A contribuição para a emancipação social não 

aparece como incômodo a ser vencido. 



No cronotopo do encontro, o tempo é futuro e o espaço é dividido 

entre o mercado e a universidade/ensino superior. Por meio da análise deste 

cronotopo, verifica-se que o ingressante demonstra estar afectado pelas forças 

QUALIFICAÇÃO / CAPACITAÇÃO / MERCADO. Ao estabelecer um encontro 

com estas forças, o sujeito ingressante motiva-se para a grande viagem. Dessa 

forma, a graduação no nível superior é percebida, pelo ingressante, como 

bilhete de passagem que permitirá que ele alcance outro estágio em sua vida e 

se torne, então, capaz de atender as exigências do mercado e de conquistar 

novas e melhores oportunidades no mercado de trabalho. A graduação e um 

bom currículo são percebidos, também, como exigência direta do mercado. O 

DIPLOMA tem menos registros (2), mas isso não significa um contraponto às 

forças QUALIFICAÇÃO / CAPACITAÇÃO / MERCADO. Mas esse sintagma 

expressa um valor social menor, resumindo-se a mera conquista de uma 

certificação, sem a expressa referência a uma consequente capacitação. 

Verifica-se, nesse cronotopo, a ausência de forças socialmente relevantes que 

confirmem a função social da universidade (via graduação em nível superior) 

enquanto agente transformador e emancipador do sujeito e da sociedade. 

Implícito está que, para o ingressante, a graduação (ensino superior) serve 

mais aos interesses de mercado que aos interesses do desenvolvimento 

humano. 

A análise do cronotopo da estrada apresenta um tempo presente, 

imediato, que se realiza na simultaneidade da graduação. Forças como o 

prazer de estudar algo que provoque motivação; que proporcione realização 

pessoal; que possibilite condições concretas de subsistência são exemplos de 

uma leitura da graduação como algo positivo, que traz benefícios para o sujeito 

e para a sociedade (2 registros). Se no cronotopo do encontro, a visão 

pragmática acerca do mercado prevalece, no cronotopo da estrada, o 

ingressante dá sinais de que, para avançar no tempo e no espaço, acaba por 

retornar às outras forças (o prazer de adquirir conhecimento; a realização 

pessoal; ajudar a sociedade etc) por perceber um significado mais relevante no 

ensino superior, possivelmente afectado por valores socialmente relevantes. 

O cronotopo do tempo revela a necessidade de formar-se / 

crescer / realizar sonhos e o caráter de necessidade de graduar-se e ter um 



bom currículo. O corpo, ao longo do tempo de vida, nasce, cresce e morre. 

Formar-se e crescer, via ensino superior, são etapas da vida também; 

necessárias e mais a serviço do mercado, que da sociedade. 

 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
GRADUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 

 
 

Subcategoria 
 

 
MOTIVO DA ESCOLHA 

Unidades 
de Texto 

Uma boa qualificação / capacitação oferece oportunidades de trabalho. (39) 
Entrar no mercado. (29) 
Uma graduação / um bom CV é uma necessidade. (12) 
Adquirir conhecimento para uma vida melhor. (8) 
Diploma. (2) 
Para um Mestrado. (1) 
Manter-me com um salário melhor. (1) 
Crescer na vida. (1) 
 

Inferências  
O alto índice de ocorrências da percepção “Uma boa qualificação / 
capacitação oferece oportunidades de trabalho” leva ao entendimento de que 
a graduação em nível superior é vista como forma de entrar no mercado, ou 
seja, sair do não-mercado sair do espaço que confina os não ativos 
economicamente e, assim, vir a fazer parte da casta que produz e consome, 
conforme ditames da sociedade capitalista contemporânea, desencadeando 
o processo de desenvolvimento pelo viés econômico. 
A graduação, ao não ser percebida como oportunidade de produção de 
conhecimento, faz ver que ainda é considerada uma realização que leva a 
outra realização, ainda que meramente comercial. 
 
Vale menção, também, a leitura advinda dos registros “Diploma”, “Manter-me 
com um salário melhor”, e “Para um Mestrado”, todos corroborando as 
observações anteriores. 
 
Por fim, o registro “Crescer na vida” faz perceber a leitura do sintagma 
“crescer”, como sintomático da ainda persistente visão de mundo através da 
qual as pessoas percebem a si e a outrem, como pequenos e grandes 
econômica, social e culturalmente. A graduação em nível superior, nesse 
caso, é novamente a passagem de transição entre mundos, entre estágios 
não de desenvolvimento libertador, mas de mudança de domínios, em que 
crescer na vida pode significar apenas ter a oportunidade de engrossar as 
fileiras do consumo, numa percepção distorcida de realização e felicidade. 
 

Regularidades Busca da qualificação/capacitação – entrar no mercado 

 

 

14 - Por que escolheu o Uni-FACEF para estudar? 

Análise do Discurso 



Cronotopo da Soleira 

Preço acessível. (5) 
Exige dedicação dos alunos. 
Me dará boa chance no mercado de trabalho. 
 

Cronotopo do Encontro 

Boas indicações. (21) 
Qualidade de ensino. (19) 
Localização. (17) 
É a melhor /excelente / uma das melhores / de Franca; da região; 
do País. (14) 
Instituição de respeito. (14) 
Corpo docente de qualidade. (5) 
Reconhecimento junto ao MEC / Enade / Guia do Estudante. (5) 
Boa infraestrutura. (3) 
Instituição séria (3) 
Tem o curso que eu desejava. (3) 
 

Cronotopo da Estrada 

É uma instituição que busca o melhor para seus alunos / é 
comprometida. (2) 
Porque gostei. 
 

Cronotopo do Tempo 
Tradição. (2) 
Sempre foi um sonho. 
 

 

O cronotopo da soleira, que revela, nesse tópico, o tempo 

presente e o espaço constituindo-se na própria IES, permite a compreensão de 

que, para o ingressante, o Uni-FACEF desafia o aluno, mas o premia com 

empregabilidade, e a um custo razoável. O ingressante rompe o limiar e, para 

cursar o ensino superior, ingressa no Uni-FACEF. 

Ao responder sobre a motivação que o levou a eleger o Uni-

FACEF para estudar, pelo cronotopo do encontro, o ingressante demonstra que 

as boas referências e indicações a respeito da IES (21 registros), aliadas a um 

ensino considerado de alta qualidade (19) e à boa localização (17) foi o grande 

motivador para o encontro com a agente de transformação (o Uni-FACEF). O 

tempo é o do passado. O espaço é a sociedade. O ingressante, dessa forma, 

demonstra que referências são respeitadas. 

O cronotopo da estrada revela, num tempo presente, e no espaço 

da IES, que o ingressante percebe comprometimento com ele, aluno. 

Considerando-se que a estrada é o palco da jornada, a caminhada do sujeito-

ingressante, entende-se que o comprometimento da IES retém o aluno. 



E, finalmente, no cronotopo do tempo, revela-se que o 

ingressante reconhece o atributo da tradição, presente na imagem do Uni-

FACEF. A tradição vence o tempo e se estabelece acima deste, perpetuando-

se. Incontinenti, o cronotopo do tempo designa as mudanças que se operam 

pelo próprio transcorrer do tempo e, nesse momento, percebe-se por meio dos 

registros tradição e sonho que a mudança desejada (ter acesso ao Uni-FACEF 

para a graduação) concretiza-se justamente pela não mudança. O tempo 

histórico avançava, mas o desejo mantido legitimava as ações futuras. 

 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
Uni-FACEF 

 
 

Subcategoria 
 

 
MOTIVO DA ESCOLHA PELO Uni-FACEF 

Unidades 
de Texto 

Boas indicações. (21) 
Qualidade de ensino. (19) 
Localização. (17) 
É a melhor /excelente / uma das melhores / de Franca; da região; do País. 
(14) 
Instituição de respeito. (14) 
 
IRREGULARIDADES 
Corpo docente de qualidade. (5) 
Reconhecimento junto ao MEC / Enade / Guia do Estudante. (5) 
Preço acessível. (5) 
Boa infraestrutura. (3) 
É uma instituição que busca o melhor para seus alunos / é comprometida. (2) 
Tradição. (2) 
Sempre foi um sonho. 
Exige dedicação dos alunos. 
 

Inferências  
A predominância do argumento boas indicações (21 registros) sugere tratar-
se de uma instituição posicionada de forma positiva no mercado de ensino 
superior da região, com boa conceituação e credibilidade. O argumento 
qualidade de ensino (19 registros) reforça o entendimento acima. Infere-se 
que a imagem da marca Uni-FACEF está solidificada junto à comunidade. Os 
resultados obtidos pela IES junto aos órgãos fiscalizadores e divulgados para 
a comunidade foram, por esta última, assimilados, entendidos e aceitos (“É a 
melhor /excelente / uma das melhores / de Franca; da região; do País”). 
Percebe-se uma não-resistência, o que reforça a credibilidade da Instituição, 
que também goza de prestígio, uma vez que o argumento instituição de 
respeito aparece em 14 registros. 
 
A localização (17 registros) aparece como um dos motivos de opção pela 
graduação no Uni-FACEF. Infere-se que o ingressante não estava 
predisposto a empreender grandes deslocamentos para sua graduação. 
Entende-se que esse aluno não mantinha preferência pela graduação em 



uma determinada IES, vindo, então, a optar por uma situação que lhe 
pareceu a mais conveniente. No entanto, é possível ao Uni-FACEF tratar 
essa questão da localização da IES, de forma a ampliar sua base de clientes, 
a partir do reforço dos aspectos positivos de sua localização. Em contraponto 
ao registro localização, por meio do registro sempre foi um sonho, de forma 
inovadora o ingressante expressa um desejo/escolha que o levaria a 
deslocar-se tanto quanto necessário para buscar a graduação na IES 
pesquisada. 
 
As ausências ou irregularidades ficam por conta de argumentos pouco ou 
quase nada lembrados (todos com 5 registros, cada): qualidade do corpo 
docente; o preço acessível; e o bom conceito junto ao MEC / ENADE / Guia 
do Estudante. A boa infraestrutura (3 registros) aparece mais que a 
empregabilidade (1 registro). Verifica-se, então, que o ingressante considera 
importantes as indicações de parentes e amigos que, ao longo do tempo, têm 
passado pelo Uni-FACEF. Esse ingressante, pela ausência de registros, 
demonstra ainda não estar impactado por aspectos como a importância dos 
índices de empregabilidade e da qualificação do corpo docente, entre outros. 
O corpo docente, para esse ingressante, não personifica a qualidade da 
Instituição e a empregabilidade ainda é um aspecto pouco familiar. Trabalhar 
essas questões podem permitir ao Uni-FACEF o reforço de seus valores e de 
seus objetivos educacionais. 
 

Regularidades Boas indicações – Ensino de qualidade – IES respeitada – A melhor IES 

 

 

15 – Em sua opinião, qual(is) a(s) diferença(s) entre o Uni-FACEF e as 

demais IES – Instituições de Ensino Superior? 

Análise do Discurso 

Cronotopo da Soleira 

Quer o máximo do potencial de seus alunos. (8) 
Incentivo à pesquisa. (5) 
Precisa oferecer mais aulas práticas no 1º ano. 
Precisa investir em laboratórios. 
Tirou uma nota baixa no ENADE. 
Nenhuma diferença. (3) 
 

Cronotopo do Encontro 

Melhor qualidade de ensino. (20) 
Corpo docente melhor. (19) 
Muito respeitada. (10) 
Melhor infraestrutura. (8) 
Instituição pública. (7) 
Mais séria. (6) 
Instituição organizada. (5) 
Localização. (5) 
Instituição reconhecida. (3) 
Nenhuma diferença. (3) 
 

Cronotopo da Estrada 

Instituição comprometida/dedicada com os alunos. (20) 
Relacionamento de proximidade entre aluno e professores e 
aluno e instituição. (12) 
Instituição acolhedora. (6) 



Instituição preocupada com a formação ética do aluno. (3) 
 

Cronotopo do Tempo Precisa oferecer mais aulas práticas no 1º ano. 
 

 

Pelo cronotopo da soleira, o ingressante - na fronteira entre o Uni-

FACEF e outras IES – identifica, na primeira, uma busca pelo potencial do 

aluno, assim como o estímulo à postura acadêmica. Sem uma grande diferença 

entre as quantidades de registros, estas referências (“quer o máximo do 

potencial de seus alunos”; incentivo à pesquisa”; e “exige muito dos alunos”) 

aparecem ao lado da citação sobre uma nota baixa no ENADE – Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (Ciências Contábeis, em 2012), e de 

três registros de que não há diferenças entre o Uni-FACEF e as demais IES. 

Outros registros cobram a falta de mais investimentos nos laboratórios e que as 

aulas devem ser mais práticas, especialmente nos primeiros semestres. Essa 

produção discursiva, se dá no tempo presente, e conforme AMORIM (apud 

BRAIT, 2006, p. 103) 

 

A concepção do tempo traz consigo uma concepção de homem e, 
assim, a cada nova temporalidade, corresponde um novo homem. 
Parte, portanto, do tempo para identificar o ponto em que este se 
articula com o espaço e forma com ele uma unidade. O tempo, 
conforme já indicamos, é a dimensão do movimento, da 
transformação (...). 

 

Assim, no tempo presente, o ingressante elege como herói, pelo 

cronotopo do encontro, uma instituição de ensino que seja capaz de oferecer 

uma melhor qualidade no seu ensino e em seu corpo docente. O espaço, para 

a realização dessa conquista, é a própria IES. 

Com quase 100% de registros favoráveis ao Uni-FACEF em 

comparação com outras IES, sem distinção entre as últimas, o ingressante 

elencou diferenças que pela presente análise indicam, no cronotopo do 

encontro, a relevância da alta qualidade no ensino oferecido e no corpo 

docente. Mais do que infraestrutura, localização, quantidade de cursos 

oferecidos, outras modalidades de ensino (Ensino a Distância, por exemplo), a 

qualidade do ensino desponta como o diferencial do Uni-FACEF. O tempo, 

nesse cronotopo, é o tempo histórico presente e o espaço é o da própria IES. 



O cronotopo da estrada - onde o herói deve promover as 

transformações necessárias, onde o herói deve avançar para fazer avançar o 

próprio tempo histórico, vencendo, assim, a soleira, que aparta o sujeito de sua 

crise inicial e o coloca, enfim, em conjunção com seu desejo realizado – nesse 

tópico, aponta que o Uni-FACEF desponta como uma IES comprometida com 

seus alunos. Pouco atrás, vem o conceito do relacionamento de proximidade e 

respeito entre IES e alunos. Visto assim, de forma geral, o comprometimento, 

se lido a partir dos demais registros, é entendido como fruto das citadas 

cobranças de bom desempenho por parte dos alunos, dos incentivos à 

pesquisa, da busca pelo máximo potencial. O tempo em que tudo isso se 

realiza, vai além do tempo presente e se realiza no tempo futuro, seja 

revertendo a nota baixa no ENADE, seja investindo nos laboratórios, seja 

tornando as aulas mais práticas. O espaço, novamente, é a própria IES. Não se 

expressa, no discurso do ingressante outro espaço para que se promovam as 

transformações desejadas, que não no próprio corpo diretivo da IES. 

O cronotopo do tempo aponta uma preocupação com a matriz 

curricular, desejando-se que, desde o início, as aulas sejam mais práticas. 

Infere-se que, assim como o corpo e o espírito, a formação profissional também 

carecem de direcionamento para que se faça o melhor caminho e se atinja o 

melhor resultado. 

 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
Uni-FACEF 

 
Subcategoria 

 

 
DIFERENÇAS COM OUTRAS IES 

Unidades 
de Texto 

Melhor qualidade de ensino. (20) 
Corpo docente melhor. (19) 
Muito respeitada. (10) 
Melhor infraestrutura. (8) 
Quer o máximo do potencial de seus alunos. (8) 
Instituição pública. (7) 
Mais séria. (6) 
Instituição acolhedora. (6) 
Incentivo à pesquisa. (5) 
Instituição preocupada com a formação ética do aluno. (3) 
Nenhuma diferença. (3) 
Precisa oferecer mais aulas práticas no 1º ano. 
Precisa investir em laboratórios. 



Tirou uma nota baixa no ENADE. 
 

Inferências  
Os atributos melhor qualidade de ensino (20 registros); corpo docente melhor 
(19) aparecem como as diferenças mais citadas, evidenciando a percepção 
do ingressante, de que o Uni-FACEF é uma instituição de ensino diferenciada 
e voltada para a qualidade. Apesar desses atributos, considerados 
importantes haja vista o alto índice de registros, o ingressante aponta 
diferenças desfavoráveis ao Uni-FACEF: precisa oferecer mais aulas práticas 
no 1º ano; precisa investir em laboratórios; e tirou uma nota baixa no ENADE. 
 
Três registros apontam que não há diferenças entre o Uni-FACEF e as 
demais IES. Não identificar diferenças é não personalizar; é entender que 
estão todos nivelados para o bem e para o mal; todos são bons ou todos são 
ruins. Ou não conhece a personalidade e as características de cada um ou 
não as compreende. De todas as formas, o ingressante, aqui, por três vezes, 
não exercitou seu direito de opinar. Outra possibilidade é que o ingressante 
entenda que problemas e acertos todos têm; daí ter inferido, de forma 
distorcida, que não há diferenças entre o Uni-FACEF e as demais IES.  
 

Regularidades Boas indicações – Corpo docente melhor – IES respeitada 

 

 

16 – O que pretende conquistar com uma graduação no Uni-FACEF? 

Análise do Discurso 

Cronotopo da Soleira 

Ser um profissional de sucesso (13) 
Trabalhar para o governo / exercer cargo ou função pública (10) 
Ingressar no mercado de trabalho (7) 
Ter o próprio negócio (3) 
Fazer diferença (2) 
Ajudar minha família (1) 
 

Cronotopo do Encontro 

Um bom emprego (15) 
Um bom lugar / um bom espaço no mercado de trabalho (14) 
Conhecimento específico para atuar na área escolhida (12) 
Conhecimento (9) 
Uma carreira profissional melhor (8) 
Uma vida melhor / um futuro melhor (7) 
Realização profissional / pessoal (5) 
Retribuir para a comunidade tudo que me foi proporcionado (2) 
Um diploma de qualidade (1) 
Um diploma (1) 
 

Cronotopo da Estrada 
Realização como aluna (3) 
Expandir meu negócio (3) 
 

Cronotopo do Tempo 
Ser um profissional de sucesso (13) 
Ter um bom currículo (2) 
 

 



O cronotopo da soleira, que apresenta o sujeito entre dois tempos 

e dois espaços, aqui apresenta um sujeito que quer “ser um profissional de 

sucesso”, “trabalhar para”, “ingressar no mercado”, “ter o próprio negócio”, ao 

mesmo tempo em que quer “fazer a diferença” e “ajudar minha família”. O 

sujeito-ingressante, em seu discurso, afirma a necessidade de mudança que a 

graduação, em seu entendimento, pode oferecer: capacitá-lo para o trabalho 

(em 33 registros). Em menor número, três registros apontam como mudanças 

necessárias dar suporte à família / fazer diferença. Nesse último caso, a 

citação força a inferência de que ser um profissional / trabalhar / ingressar no 

mercado vai além de meramente exercer uma atividade profissional para a qual 

o sujeito-ingressante graduou-se. O tempo é o futuro, após a graduação. O 

espaço é o próprio ingressante. 

Para atravessar a soleira, o ingressante, nesse tópico, apresenta, 

em seu discurso, os elementos motivadores, os heróis que vão possibilitar-lhe 

alcançar as mudanças desejadas, no cronotopo do encontro, seja um emprego 

para si mesmo, seja para colaborar com outras pessoas: um “bom emprego”, 

cujo sintagma carrega consigo uma sentido mais imediato, menos libertador 

que “um bom trabalho”. Quase com a mesma quantidade de citações, o 

ingressante expressa o valor do mercado de trabalho, quando deseja “um bom 

lugar / um espaço no mercado de trabalho” e “conhecimento para atuar na área 

desejada”. Mais econômico, em dois registros, o herói é o diploma, agente 

capaz de transformar e transpor instâncias. Outros heróis se apresentam: o 

mero conhecimento; uma vida melhor; a realização. E, ao lado de todos, 

destoando do perfil de heróis motivadores, em dois registros, o ingressante 

expressa que deseja “retribuir para a comunidade tudo que lhe foi 

proporcionado”. O tempo, nesse cronotopo, é futuro e o espaço é o mercado de 

trabalho imerso na sociedade. 

Seguindo pela estrada, palco onde o ingressante transforma e é 

transformado no tempo histórico, dois registros se destacam: a realização 

como aluna, deixando claro que o futuro não é maior ou mais desejado, 

bastando o momento da fruição da graduação para que já se atinja a 

realização; e, o outro registro, a desejada expansão do próprio negócio. O 

tempo, aqui, é o presente e o espaço é o próprio ingressante. 



Finalmente, no cronotopo do tempo, o ingressante expressa a 

valorização do sucesso – que se constrói ao longo do tempo – e o desejo de ter 

um bom currículo. O currículo (do latim curriculum vitae, que significa “trajetória 

de vida”), aqui, caracteriza a história que se quer construir – de sucesso. O 

tempo é o presente e o espaço é conjunção entre o próprio ingressante, o 

mercado e a sociedade. Mais que uma realização ao longo da caminhada, 

busca-se o sucesso ao final de tudo. 

 

 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
GRADUAÇÃO NO Uni-FACEF 

 
 

Subcategoria 
 

 
QUAL A FINALIDADE? 

Unidades 
de Texto 

Ingressar/conquistar um bom lugar/um bom espaço no mercado de trabalho 
(21) 
Um bom emprego (15) 
Ser um profissional de sucesso / ter um bom currículo (13) 
Conhecimento específico para atuar na área escolhida (12) 
Trabalhar para o governo / exercer cargo ou função pública (10) 
Conhecimento (9) 
Uma carreira profissional melhor (8) 
Uma vida melhor / um futuro melhor (7) 
Ter o próprio negócio / Expandir meu negócio (6) 
Realização profissional / pessoal (5) 
Realização como aluna (3) 
Retribuir para a comunidade tudo que me foi proporcionado (2) 
Um diploma (2) 
Ajudar minha família (1) 
 

Inferências  
O ingressante apontou, como objetivo mais importante (21 registros), a 
intenção de ingressar/conquistar um bom lugar/um bom espaço no mercado 
de trabalho. Verifica-se que a graduação em nível superior é, de forma 
contundente, percebida como a principal forma de capacitar-se para disputar 
e conquistar o direito de entrar e conquistar uma posição / um espaço no 
mercado de trabalho. Arena da era contemporânea, o mercado de trabalho, 
infere-se, tem suas portas fechadas até que se capacite para tal (ingressar / 
entrar). Não basta entrar. É preciso conquistar um espaço, preferencialmente 
com uma remuneração que garanta uma participação na sociedade de 
consumo, para que, então, o sujeito sinta-se satisfeito. A graduação no Uni-
FACEF é entendida, conforme observação, como suficientemente capaz de 
levar ingressante a atingir esse objetivo. 
 
A irregularidade, aqui, está presente na ausência de atributos como o 
entendimento de que há outras formas de capacitação para o labor, para a 
atividade econômica: cursos técnicos e cursos tecnológicos. Outra 
irregularidade está em argumentos que vão em outra direção: realização 



como aluna (3); retribuir para a comunidade tudo que me foi proporcionado 
(2); e ajudar minha família (1). 
 
Há, ainda, outros aspectos para explicar as razões que levam o sujeito à 
graduação no Uni-FACEF: a busca pelo bom emprego; pelo sucesso; por 
uma aprovação em um concurso público; pelo empreendedorismo; pelo 
conhecimento etc. Todos esses registros apontam o Uni-FACEF como o 
agente capaz de transformar os estados do sujeito, agora aluno do Uni-
FACEF. Desde motivos meramente profissionais, passando pela realização 
ainda enquanto aluno, até a realização da conquista de uma vida melhor, 
que, para ser melhor no entendimento desse ingressante, necessita que o 
sujeito busque o ensino superior do Uni-FACEF. 
 

Regularidades Ingressar no mercado de trabalho – conquistar um bom espaço no mercado 
de trabalho – sucesso – conhecimento – vida melhor 
 

 

 

 

Gráfico 26 – 17 - A graduação ajudará a conquistar o que deseja? Ingressante 

2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

18 – Nos quesitos abaixo relacionados, que nota dá para o Uni-FACEF? 

1=péssimo;  2=ruim;  3=regular;  4=bom;  5=excelente 

 

Gráfico 27 – Nota para a IES – Bolsas - Ingressante 2013 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

 

Gráfico 28 – Nota para a IES – Corpo Docente - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 29 – Nota para a IES – Empregabilidade - Ingressante 2013 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 30 – Nota para a IES – Eventos Promovidos - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 31 – Nota para a IES – Funcionários - Ingressante 2013 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 32 – Nota para a IES – Imagem na comunidade - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

Gráfico 33 – Nota para a IES – Infraestrutura - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 34 – Nota para a IES – Localização - Ingressante 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 35 – Nota para a IES – Bolsas - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

Gráfico 36 – Nota para a IES – Postura Ética - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 



 

Gráfico 37 – Nota para a IES – Projetos Sociais - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 38 – Nota para a IES – Qualidade de Ensino - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

Gráfico 39 – Nota para a IES – Valor das Mensalidades - Ingressante 2013 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 40 – Pontos positivos do Uni-FACEF - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

Gráfico 41 – Pontos negativos do Uni-FACEF - Ingressante 2013 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

21 – Observando a escala, qual a importância dos atributos abaixo 

relacionados, para que o aluno que conclui uma graduação obtenha sucesso 

profissional? 

1=nenhuma;  2=pouca;  3=média;  4=alta;  5=essencial 

 

Gráfico 42 – Para uma boa graduação/Infraestrutura - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

 

 



Gráfico 43 – Para uma boa graduação/Reputação da IES na comunidade 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 44 – Para uma boa graduação/Reputação da IES no mercado de 

trabalho 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 45 – Para uma boa graduação/Reputação do curso 

 



Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

Gráfico 46 – Para uma boa graduação/C.Doc.c/titulação - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 47 – Para uma boa graduação/Empregabilidade - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 48 – Para uma boa graduação/Ensino de qualidade - Ingressante 2013 

 



Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

Gráfico 49 – Para uma boa graduação/IES atuante - DR - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 50 – Para uma boa graduação/no Des.Sust. - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 51 – Para uma boa graduação/IES ética - Ingressante 2013 

 



Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

Gráfico 52 – Para uma boa graduação/Projetos Sociais - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 53 – Para uma boa graduação/parcerias - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 54 – Para uma boa graduação/Infraestrutura - Ingressante 2013 

 



Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

Gráfico 55 – Para uma boa graduação/Mensalidades gratuitas - Ingressante 

2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 56 – Para uma boa graduação/Mensalidades pagas - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 

Gráfico 57 – Para uma boa graduação/Tradição - Ingressante 2013 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

22 – Você acredita que o ensino superior é importante para a formação 

profissional? De que forma? 

Análise do Discurso 

Cronotopo da Soleira 
Sim. Porque a sociedade exige (10) 
Sim. Porque o mercado exige (5) 
 

Cronotopo do Encontro 

Sim. Capacita para o mercado de trabalho (39) 
Sim. Porque a sociedade exige (10) 
Sim. Porque o mercado exige (5) 
 

Cronotopo da Estrada 
Sim. Proporciona novas oportunidades profissionais para o aluno 
(22) 
 

Cronotopo do Tempo Sim. É importante para o crescimento profissional (5) 
 

 

Dos 70 (setenta) ingressantes que responderam à pesquisa, 

apenas não respondeu a essa questão, abstendo-se de respondê-la. Os outros 

69 (sessenta e nove) afirmaram que o ensino superior é uma resposta viável e 

eficiente à exigências do mercado de trabalho e da sociedade, conforme 

análise do cronotopo da soleira. O tempo, nesse momento de necessidade de 

mudança, é o futuro; e o espaço é a esquina entre o mercado de trabalho e a 

sociedade. O ingressante deixa entrever que, para ele, atuar no mercado com 

o conhecimento e a capacitação exigidos, só poder ser conseguido via ensino 

superior. 

No cronotopo do encontro, como heróis motivadores dessa 

transformação, que permite ao ensino superior ser o agente capacitador para a 

formação profissional, são os exigentes mercado de trabalho e sociedade. O 



tempo presente é o tempo histórico, nesse cronotopo. E o espaço também se 

configura no mercado e na sociedade. 

O cronotopo da estrada, por sua vez, se realiza a transformação à 

medida em que novas oportunidades profissionais surgem para o aluno (22 

registros). O tempo da realização é o presente e o espaço é a própria IES. 

O sintagma crescimento, presente no registro “é muito importante para o 

crescimento profissional” (5 registros), personifica, de forma metafórica, o 

crescimento tal qual o crescimento físico, que se processa à medida em que os 

corpos/seres evoluem e avançam no tempo. O tempo é o futuro e o espaço é o 

próprio ingressante. 

 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
IMPORTÂNCIA DO ENSINO SUPERIOR 
PARA A REALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 
 

Subcategoria 
 

 
É IMPORTANTE 

Unidades 
de Texto 

Sim. Capacita para o mercado de trabalho. (39) 
Sim. Proporciona novas oportunidades profissionais para o aluno. (22) 
Sim. Porque a sociedade exige. (10) 
Sim. Porque o mercado exige. (5) 
 

Inferências  
No entendimento do ingressante, o ensino superior é o agente capaz de 
capacitar para o mercado de trabalho, em uma realidade em que a sociedade 
e o mercado exigem essa capacitação. Bilhete de passagem, a capacitação, 
no entendimento do ingressante, é o maior motivo para o ingresso no ensino 
superior. 
 
Outro argumento bastante citado - proporciona novas oportunidades 
profissionais para o aluno (22 registros) - demonstra que o ingressante 
entende que, durante a graduação, podem se concretizar oportunidades de 
trabalho, dada a credibilidade da graduação em nível superior. 
 
A irregularidade está na ausência da compreensão de que o ensino superior 
realiza-se na convivência harmônica entre ensino – pesquisa –extensão, a 
serviço da sociedade e das profissões. Dessa forma, a partir da análise dos 
argumentos apresentados pelo ingressante, para explicar o(s) motivo(s) que 
leva(m) o sujeito à universidade, verifica-se que o ingressante parece não 
compreender, ainda, a importância da universidade enquanto força que 
otimiza e estimula a produção de conhecimento, o ensino criador, a 
integração social para atender às solicitações e dar respostas à sociedade. O 
ensino superior, força que empodera indivíduos e grupos não se resume na 
capacitação para o mercado de trabalho. Por mais que o mercado, esse deus 
da era contemporânea, exija. 
 

Regularidades Capacitação para o mercado – O mercado exige 



 
Subcategoria 

 

 
NÃO É IMPORTANTE 

Unidades 
de Texto 

Nenhum registro. 

Inferências  
Regularidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 58 – Para uma boa graduação/Infraestrutura - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

 



Gráfico 59 – Para uma boa graduação/Infraestrutura - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

Gráfico 60 – Qual(is) projeto(s) social(is)? - Ingressante 2013 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Ingressantes 2013. 

 

26 – De que forma os projetos sociais podem contribuir para a formação 

do aluno? 

Análise do Discurso 

Cronotopo da Soleira As empresas prezam o trabalho voluntário (2) 
O mundo precisa de pessoas melhores (1) 



 

Cronotopo do Encontro 

Desenvolve a solidariedade / humanidade (19) 
Transmite a importância da preocupação social (9) 
Reforça o bom caráter (2) 
 

Cronotopo da Estrada 

Possibilita ao aluno conhecer a realidade das pessoas / ter 
consciência social (14) 
Integração do aluno à comunidade (11) 
Ajuda o aluno a desenvolver ações para a comunidade (10) 
Ensina a ele o lado humano do trabalho (4) 
Melhora suas relações interpessoais (4) 
Possibilita o trabalho em equipe e reforça sua importância (1) 
No caso do Uni-FACEF, a ganhar pontos extras nas matérias e 
ganhar horas curriculares (1) 
 

Cronotopo do Tempo 

Desenvolve a solidariedade / humanidade (19) 
Ajuda o aluno a desenvolver ações para a comunidade (10) 
Com a formação ética (7) 
Crescimento humano (3) 

Na percepção dos ingressantes, diante dos desafios “as 

empresas prezam o trabalho voluntário” (2 registros) e “o mundo precisa de 

pessoas melhores” (1 registro), que compõem, nesse tópico, o cronotopo da 

soleira (crises que devem gerar mudanças), os projetos sociais mantidos pelo 

Uni-FACEF Centro Universitário de Franca respondem de forma eficaz aos 

desafios acima. Reconhecendo, assim, no mercado e na sociedade de forma 

geral, a cobrança por ações socialmente relevantes, o ingressante entende que 

os projetos sociais do Uni-FACEF possibilitam a integração social, não se 

limitando, dessa forma, ao ensino e à pesquisa, mas respondendo também aos 

objetivos da extensão. O tempo é o presente e o espaço é composto pela 

sociedade e pela própria IES. 

Para que se possa gerar mudanças e responder aos desafios 

impostos pelo mercado e pela sociedade, necessita-se de heróis e motivações. 

No cronotopo do encontro, revelam-se os heróis dessa transformação: a 

solidariedade, a preocupação social e o bom caráter. No tempo presente, e no 

espaço múltiplo da IES, da sociedade e dor próprio ingressante, essas forças 

são os agentes que motivam o aluno a participar dos projetos sociais da IES, 

reconhecidos como formas competentes para responder a algumas 

necessidades da sociedade. 



No cronotopo da estrada, na qual o tempo avança e o espaço é 

conquistado, os projetos sociais transformam tanto aos alunos como aos seus 

beneficiários imediatos. Ao permitir, na percepção do ingressante, que ele 

possa, via projeto social, conhecer e integrar-se à realidade de outras pessoas 

e da comunidade em geral, ampliando sua consciência social (25 registros), o 

aluno torna-se, então, competente para, a partir daí, desenvolver novas ações 

para a comunidade (10 registros), num contínuo processo. Aspectos positivos e 

socialmente relevantes como a humanização dos envolvidos e o aprendizado 

do trabalho em equipe fazem contraponto ao entendimento, isolado, de que a 

participação nos projetos sociais da IES deveriam contemplar o aluno com 

pontos extras na composição de suas notas e compensação com horas. 

Nesse processo, tal qual acontece com o corpo humano, no 

cronotopo do tempo o ingressante faz ver que, no seu entendimento, 

desenvolve-se, forma-se, cresce o aluno, a ética, o ser. Os projetos sociais, em 

um tempo presente, na seara do social, são percebidos como formas eficazes 

de desenvolvimento de valores, a caminho do desenvolvimento humano. 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
PROJETOS SOCIAIS 

 
 

Subcategoria 
 

 
CONTRIBUIÇAO PARA A FORMAÇAO DO ALUNO 

 
Unidades 
de Texto 

Desenvolve a solidariedade / humanidade (19) 
Possibilita ao aluno conhecer a realidade das pessoas / ter consciência 
social (14) 
Integração do aluno à comunidade (11) 
Ajuda o aluno a desenvolver ações para a comunidade (10) 
Transmite a importância da preocupação social (9) 
Com a formação ética (7) 
Ensina a ele o lado humano do trabalho (4) 
Melhora suas relações interpessoais (4) 
Crescimento humano (3) 
Reforça o bom caráter (2) 
As empresas prezam o trabalho voluntário (2) 
Possibilita o trabalho em equipe e reforça sua importância (1) 
No caso do Uni-FACEF, a ganhar pontos extras nas matérias e ganhar horas 
curriculares (1) 
O mundo precisa de pessoas melhores (1) 
 

Inferências  
O entendimento que prevaleceu (19 registros) foi, conforme respostas do 
ingressante, afirma que os projetos sociais desenvolvem os sentimentos de 
solidariedade e humanização nas pessoas. Combinando-se esse 
entendimento com os registros Possibilita ao aluno conhecer a realidade das 



pessoas / ter consciência social; Integração do aluno à comunidade; Ajuda o 
aluno a desenvolver ações para a comunidade; Transmite a importância da 
preocupação social (todos com uma média de 11 registros), verifica-se que, 
para o ingressante, os projetos sociais têm relevância social e resolvem a 
questão da integração social, em um momento – etapa inicial – em que o 
aluno está começando sua caminhada, em sua formação profissional. 
Percebendo, assim, que os projetos sociais atuam como uma semente de 
entendimento e sentimentos humanizantes e humanizadores, os 
ingressantes valorizam ações voltadas para a sociedade e tenham objetivos 
socialmente relevantes. Outros argumentos reforçam esse entendimento. 
 
As irregularidades (No caso do Uni-FACEF, a ganhar pontos extras nas 
matérias e ganhar horas curriculares – 1 registro) permitem verificar que, em 
alguns casos, uma atividade social deve, antes de tudo, servir ao caráter 
burocrático, não vinculando o projeto social à esfera humana, mesmo que o 
projeto social seja a oportunidade de conjugar teoria e prática, aplicar 
conhecimentos a favor da comunidade, desenvolver e capacitar 
competências com base em estudos e pesquisas etc. 
 

Regularidades Desenvolve a solidariedade, a humanidade, a integração e a consciência 
social. 

 

 

27 – De que forma os projetos sociais podem contribuir para a 

comunidade? 

Análise do Discurso 

Cronotopo da Soleira 
Deve oferecer oportunidades de evolução e não comodidade 
improdutiva (3) 
 

Cronotopo do Encontro 

Estimula a solidariedade (26) 
Permite a integração entre a comunidade e a instituição / entre as 
pessoas (12) 
Permite a inclusão social (6) 
Estimula o desenvolvimento da comunidade (3) 
Permite um olhar crítico e solidário (1) 
 

Cronotopo da Estrada 

Vão diminuindo os problemas sociais (22) 
As ações dos alunos / da instituição começa a melhorar a qualidade 
de vida das pessoas / da comunidade (17) 
Incentiva as pessoas carentes a estudar (5) 
Leva informação e conscientização para a comunidade (2) 
 

Cronotopo do Tempo Vão diminuindo os problemas sociais (22) 
 

 

Em relação à contribuição dos projetos sociais mantidos pelo Uni-

FACEF à formação do aluno (pergunta 26), compreende-se que há dois lados 

na moeda: os projetos possibilitam aos alunos agirem por si; e para atenderem 



à crescente valorização do trabalho voluntário, por parte das empresas. Em 

relação a uma eventual contribuição para a comunidade, pelo cronotopo da 

soleira, o ingressante apresenta o entendimento de que o desafio está no fato 

de que os projetos sociais “Devem oferecer oportunidades de evolução e não 

comodidade improdutiva” (3 registros). No tempo presente, e no espaço da 

comunidade e da IES, o ingressante mostra sua preocupação com a seriedade 

das ações e com o caráter emancipatório que deve estar presente nelas. 

Pela análise do cronotopo do encontro, os heróis que podem 

resguardar o caráter emancipatório são: a solidariedade, a integração social, a 

inclusão social, o desenvolvimento da própria comunidade, tudo à luz da 

criticidade. O tempo é o presente e o espaço é a sociedade. 

No cronotopo da estrada, o ingressante entende que a 

contribuição para a comunidade se faz à medida em que diminuem os 

problemas sociais e novas ações vão se apresentando como necessárias para 

essa nova realidade. O ingressante detecta, ainda que, como consequência, as 

pessoas até então excluídas, impactadas pelas ações dos participantes dos 

projetos, acabam por se estimularem a estudar, (re)pensando os mecanismos 

necessários para o acesso à educação. Ao lado dessas questões, surgem 

outras, em menor número, mas também socialmente relevantes como a 

geração de emprego e renda; a melhora do meio ambiente; e a promoção da 

sustentabilidade. 

No cronotopo do tempo, ao caminhar pela estrada da 

transformação, o ingressante entende que, como prova da evolução do tempo, 

“vão diminuindo os problemas sociais” (22 registros). 

 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
PROJETOS SOCIAIS 

 
 

Subcategoria 
 

 
CONTRIBUIÇAO PARA A COMUNIDADE 

 
Unidades 
de Texto 

Estimula a solidariedade (26) 
Vão diminuindo os problemas sociais (22) 
As ações dos alunos / da instituição começam a melhorar a qualidade de vida 
das pessoas / da comunidade (17) 
Permite a integração entre a comunidade e a instituição / entre as pessoas 
(12) 



Permite a inclusão social (6) 
Incentiva as pessoas carentes a estudar (5) 
Estimula o desenvolvimento da comunidade (3) 
Leva informação e conscientização para a comunidade (2) 
Permite um olhar crítico e solidário (1) 
 
Irregularidades 
Deve oferecer oportunidades de evolução e não comodidade improdutiva (3) 
 

Inferências  
A maior recorrência de registros aponta para o entendimento, por parte do 
ingressante, de que os projetos sociais, na contribuição para a comunidade, 
estimulam a solidariedade de todas as pessoas, inferindo-se, daí, que os 
próprios beneficiários das ações em seu favor, ao serem impactados por 
elas, são afectados pelo valor da solidariedade, tornando-se multiplicadores 
potenciais. O registro que aparece em 2º lugar aponta para a diminuição dos 
problemas sociais (22 registros), que pode ser combinado com o registro 
acima. 
 
De forma geral, o ingressante entende que os projetos sociais respondem às 
necessidades da comunidade na medida que suas limitações permitem fazê-
lo. Além de responder a essas necessidades, permitem também que as 
pessoas desenvolvam um olhar mais crítico, reflexivo e, por este motivo, 
possam caminhar na direção do desenvolvimento. 
 
Considerado a irregularidade desse tópico, um registro menos entusiasta, e 
em tom de alerta, afirma que Devem oferecer oportunidades de evolução e 
não comodidade improdutiva (3 registros). Verifica-se que este ingressante 
também está desenvolvam um olhar mais crítico, reflexivo (apenas 3 
registros), explicitando uma preocupação para que não se perpetuem as 
práticas paternalistas e assistencialistas, próprias da história do Brasil dos 
currais e dos coronéis. 
 

Regularidades Solidariedade – Integração social – desenvolvimento - Criticidade 

 

28 – Como descreveria uma comunidade desenvolvida? 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
COMUNIDADE DESENVOLVIDA 

 
Subcategoria 

 

 
DESCRIÇAO 

 
Unidades 
de Texto 

Valoriza a educação / oferece educação de qualidade (26) 
Todos têm acesso à saúde (11) 
A população ativa economicamente está empregada (11) 
É uma sociedade solidária (11) 
É uma sociedade ética (9) 
É uma sociedade justa (9) 
A população tem elevado nível de vida (8) 
É uma sociedade de pessoas informadas, conscientes e críticas (7) 
Oferece lazer para todos (5) 
A mão de obra especializada está toda utilizada (4) 
Baixas taxas de analfabetismo (4) 
Sustenta-se / transforma / se adapta para não prejudicar as pessoas e o meio 
ambiente (4) 



Meios de transporte modernos e eficientes (3) 
Oferece saneamento básico para todos (3) 
Atende às necessidades das crianças / dos idosos (3) 
Oferece melhores condições de habitação para todos (3) 
É uma sociedade de direitos plenos (não só no papel) / empregabilidade (3) 
Uma sociedade sem preconceitos (3) 
Oferece condições de segurança para todos (3) 
Boas condições de alimentação (3) 
Oferece acesso ao trabalho (2) 
Baixas taxas de natalidade e mortalidade infantil (2) 
Não há pobreza ou miséria (2) 
Elevado desenvolvimento tecnológico (2) 
Tem alto IDH (1) 
Reduzido crescimento populacional (1) 
Estrutura industrial completa (1) 
90% da população com formação ao menos até o 2º grau e extinção da 
miséria (1) 
As pessoas são participativas (1) 
População urbanizada (1) 
Tem agropecuária moderna e intensiva (1) 
Onde não existe desigualdade social (1) 
Sociedade menos capitalista e mais amorosa (1) 
 
 
IRREGULARIDADES 
Cada pessoa cuidando dos seus interesses sem intrometer na vida dos 
outros. (1) 
Oferece cesta básica e saúde (1) 
 

Inferências  
Verifica-se que, para o ingressante, uma comunidade desenvolvida oferece, 
principalmente (26 registros), educação de qualidade. Note-se que, das 26 
ocorrências, apenas três citaram que essa educação deve ser gratuita. Daí, 
entende-se que o cidadão está disposto a pagar pelos serviços que lhe são 
prestados, mas a qualidade é uma exigência. Infere-se, também, que em 
uma comunidade desenvolvida, as pessoas, com suas capacidades 
potencializadas não dependam exclusivamente dos paternalismos 
assistencialistas. 
 
Vários aspectos foram citados como característicos de uma sociedade 
desenvolvida. Muitas vezes, o ingressante citou mais de um em sua 
resposta, entendendo que uma comunidade desenvolvida não tem apenas 
uma característica, mas um conjunto de benefícios ao alcance de todos. O 
entendimento geral é que uma comunidade desenvolvida os meios de 
produção estão ativos e as pessoas economicamente ativas estão todas 
produzindo. Mas para que se atinja essa realidade, a necessidade da 
educação que capacita, conscientiza e liberta. 
 
Nas irregularidades, a referência à cesta básica (1) vem na contramão dos 
demais argumentos, uma vez que é uma ação assistencialista, resquício da 
sociedade marcada pelo paternalismo. Outra irregularidade é a citação ao 
fato de que na comunidade desenvolvida as pessoas não se intrometem na 
vida dos outros (1). 
 

Regularidades Educação de qualidade e saúde para todos – boa qualidade de vida 

 

 



29 – Acredita que o ensino superior pode contribuir para o 

desenvolvimento regional? De que forma? 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
ENSINO SUPERIOR 

 
 

Subcategoria 
 

 
CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
Unidades 
de Texto 

Sim. Contribui com a capacitação e o trabalho de novos e competentes 
profissionais (32) 
Sim. A capacitação oferecida pelo ensino superior permite que sejam 
encontradas soluções para os problemas e necessidades da comunidade, 
desenvolvendo-a (7) 
Sim. Com a graduação em nível superior, as pessoas ficam mais cultas, 
conscientes e críticas e isso traz benefícios para a comunidade. (7) 
Sim. Com a melhoria da qualidade de vida da comunidade (7) 
Sim. Com a capacitação das pessoas, possibilitam-se ações 
empreendedoras (5) 
Sim. Com novos profissionais no mercado, que os absorve a todos, a 
remuneração lhes permite consumir, o que faz girar a economia local (5) 
Sim. Aumentam as possibilidades de gerar negócios e isso atrai 
investimentos na região, gerando emprego e renda. (4) 
Sim. Com projetos sociais e incentivo às pesquisas (4) 
 
IRREGULARIDADES 
Sim. As pesquisas voltadas para a vocação da região determinam seu grau 
de desenvolvimento (1) 
 

Inferências  
Com um grande número de ocorrências, o registro Contribui com a 
capacitação e o trabalho de novos e competentes profissionais (32) dá o tom 
do entendimento do ingressante: o ensino superior é capaz de contribuir para 
o desenvolvimento regional na medida em que a capacitação que ele 
proporciona aos estudantes é o motor das transformações que se seguem. 
Para o ingressante, a capacitação (1ª etapa), permite que as pessoas, mais 
facilmente, encontrem soluções e respostas para os problemas e 
necessidades das comunidades. O ingressante acredita, também, que o 
ensino superior permite que o empreendedorismo seja otimizado, como o 
ensino superior. Nesse cenário, aumentam as possibilidades de gerar 
negócios e isso atrai investimentos na região, gerando emprego e renda (4). 
 
Como irregularidade, o registro As pesquisas voltadas para a vocação da 
região determinam seu grau de desenvolvimento traz, implícito, o 
entendimento de que o a vocação de uma determinada região para certos 
setores da economia pode ampliar ou limitar seu grau de desenvolvimento, 
um entendimento segundo o qual há setores fadados a serem mais ou 
menos desenvolvidos que outros. A cultura local, bem como a vocação 
econômica (setor da economia) de uma região, de uma comunidade, é fator 
de grande importância para que se abram caminhos de entendimento e se 
possa contemplar, de forma mais ampla, as perspectivas de desenvolvimento 
de determinada região ou comunidade, pois a cultura local contempla, 
segundo Kliksberg (1998), o capital natural (recursos humanos), o capital de 
recursos construídos (capacidades, redes e acordos estabelecidos e 
partilhados, parcerias estabelecidas, programas e ações de integração etc), o 
capital humano (potencialidades, e o capital social (educação, saúde, cultura, 



participação política etc). Visto dessa forma, compreende-se que a mera 
vocação econômica de uma região não é condição exclusiva para que se 
promova o desenvolvimento naquela região ou comunidade. O 
desenvolvimento decorre de realidades formatadas pela combinação entre 
capacitação das pessoas; capitais; recursos naturais; recursos tecnológicos; 
recursos financeiros; e os demais recursos, todos decorrentes da 
infraestrutura humana (pessoas atendidas com acesso à educação, à saúde, 
à cultura, à participação política). 
 
Dessa forma, vistas as irregularidades, volta-se às regularidades para 
afirmar-se que o ingressante 2013 Uni-FACEF apresenta o entendimento, 
mesmo que embrionário, do desenvolvimento humano, como mais eficaz, na 
solução dos problemas e na emancipação de uma comunidade, de uma 
região, que o desenvolvimento macroeconômico. 
 

Regularidades A capacitação de novos e competentes profissionais permite encontrar 
soluções para a sociedade. 

 
Subcategoria 

 

 
NÃO CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
Unidades 
de Texto 

Nenhuma ocorrência. 

Inferências  
Regularidades  

 

 

30 – O Uni-FACEF pode contribuir para o desenvolvimento regional? De 

que forma? 

Análise do Discurso 

Cronotopo da Soleira 

Sim. Mantendo o ensino de qualidade (10) 
Sim. Oferecendo bolsas / financiamentos para pessoas que não 
podem pagar (4) 
Sim. (...) Jamais deixar o Uni-FACEF se tornar uma empresa, 
mantendo-se como instituição de ensino, que tem alunos e não 
clientes (1) 
 

Cronotopo do Encontro 

Sim. Formando profissionais capacitados para atuar na comunidade 
(24) 
Sim. Desenvolvendo projetos sociais (14) 
 

Cronotopo da Estrada 

Sim. Formando profissionais capacitados para atuar na comunidade 
(24) 
Sim. Desenvolvendo projetos sociais (14) 
Sim. Mantendo o ensino de qualidade (10) 
Sim. Com mais atividades práticas em benefício da comunidade (9) 
Sim. Incentivando pesquisas a serviço da comunidade (5) 
Sim. Estimulando o empreendedorismo (5) 
Sim. Oferecendo bolsas / financiamentos para pessoas que não 
podem pagar (4) 
Sim. Facilitando o acesso ao ensino superior / aos seus cursos (4) 
Sim. Incrementando a empregabilidade (3) 



 

Cronotopo do Tempo 

Sim. Formando profissionais capacitados para atuar na comunidade 
(24) 
Sim. Mantendo o ensino de qualidade (10) 
 

 

Profundamente ligada ao objetivo principal dessa dissertação, 

esta pergunta refere-se à eventual contribuição do Uni-FACEF para o 

desenvolvimento local e regional. De todos os respondentes, 64 (sessenta e 

quatro) ingressantes (91.43%) responderam que sim; que o Uni-FACEF 

contribui para o desenvolvimento local e regional. Dois ingressantes disseram 

não saber e outros quatro não responderam. Considerando-se a grande 

maioria, pode-se dizer que o ingressante 2013, do Uni-FACEF acredita na 

capacidade da IES em contribuir para que a comunidade local/regional possa 

conscientizar-se de seu potencial, das possibilidades de expandir esse 

potencial, emancipando-se e gerando condições de resolver, de forma 

autônoma, seus problemas e necessidades. 

Pelo cronotopo da soleira, para que o Uni-FACEF, na percepção 

do ingressante, possa de fato contribuir para o desenvolvimento regional, 

deverá manter a qualidade de seu ensino (10 registros) e considerar a 

possibilidade de ampliar o acesso a pessoas que não podem pagar suas 

mensalidades, oferecendo mais bolsas. Um registro afirma que, na percepção 

desse ingressante, “Jamais deve-se deixar o Uni-FACEF se tornar uma 

empresa, mantendo-se como instituição de ensino, que tem alunos e não 

clientes”. O tempo é o presente, mas visualiza também o futuro e o espaço é o 

da própria IES. 

No cronotopo do encontro, o herói é, na visão do ingressante, a 

formação de profissionais capacitados para atuar de forma inovadora, 

capacitada, humanizada na comunidade (24 registros); e, também, o 

desenvolvimento de novos projetos sociais (14 registros). O tempo é o presente 

e o espaço é a IES. 

A estrada, nessa análise, contempla a formação desses 

profissionais que vão atuar de forma inovadora, capacitada, humanizada na 

comunidade (24 registros); o desenvolvimento, pela própria IES, de novos 



projetos (14); a manutenção do ensino de qualidade (10); o incentivo às 

pesquisas a serviço da comunidade (5); a atenção com a empregabilidade (3) 

etc. Com um registro apenas, cada um, aparecem, também, o entendimento de 

que o Uni-FACEF deve formar pensadores; investir em projetos de inovação e 

(re)afirmar perante a comunidade a importância da universidade e da formação 

profissional. 

No cronotopo do tempo, a concretização se dá via formação de 

profissionais capacitados para atuar na comunidade (24).  

 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
Uni-FACEF 

 
 

Subcategoria 
 

 
CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
Unidades 
de Texto 

Sim. Formando profissionais capacitados para atuar na comunidade (24) 
Sim. Desenvolvendo projetos sociais (14) 
Sim. Mantendo o ensino de qualidade (10) 
Sim. Com mais atividades práticas em benefício da comunidade (9) 
Sim. Incentivando pesquisas a serviço da comunidade (5) 
Sim. Estimulando o empreendedorismo (5) 
Sim. Oferecendo bolsas para pessoas que não podem pagar (4) 
Sim. Facilitando o acesso ao ensino superior / aos seus cursos (4) 
Sim. Incrementando a empregabilidade (3) 
 
IRREGULARIDADES 
Sim. (...) Jamais deixar o Uni-FACEF se tornar uma empresa, mantendo-se 
como instituição de ensino, que tem alunos e não clientes (1) 
 

Inferências  
Reafirmando o entendimento que emergiu a partir da análise da questão n. 
29 (O ensino superior pode contribuir para o desenvolvimento regional? De 
que forma?), na presente questão o ingressante reafirma sua resposta à 
questão n. 29 e diz que formando profissionais capacitados para atuar na 
comunidade (24 registros) o Uni-FACEF contribui, sim, para o 
desenvolvimento regional. 
 
Nesse momento, ele cita os projetos sociais (14 registros), o que vale dizer 
que, para o ingressante, os projetos sociais têm credibilidade e já fazem 
parte da cultura da IES, sendo prontamente lembrados. O ensino de 
qualidade valida o papel do Uni-FACEF enquanto agente que contribui para o 
desenvolvimento regional. 
 
Oferecer bolsas de estudo / financiamentos são outra forma de contribuir 
para o desenvolvimento local, no entendimento do ingressante. Aqui, fica 
claro um desconhecimento sobre as políticas públicas para a educação (Fies, 
por exemplo). O Uni-FACEF, por se constituir uma autarquia municipal que 



não recebe recursos da Prefeitura Municipal de Franca tem evidentes 
limitadores para considerar a possibilidade de uma larga oferta de bolsas de 
estudos para pessoas que têm dificuldade de pagarem uma IES não gratuita. 
 
Como irregularidades, a preocupação de um ingressante ao alertar: Jamais 
deixar o Uni-FACEF se tornar uma empresa, mantendo-se como instituição 
de ensino, que tem alunos e não clientes (1 registro), demonstra o 
entendimento de que uma instituição de ensino superior não deve desvirtuar-
se da função social da universidade: propor, para as comunidades, respostas 
que possam tornar melhores as condições sociais, econômicas, culturais, 
políticas e de toda ordem; e facilitar o acesso ao mercado de trabalho para 
profissionais capacitados e comprometidos com os valores socialmente 
relevantes, acima do mercantilismo e do furor financeiro. 
 

Regularidades Projetos sociais para que alunos colaborem – Profissionais capacitados para 
atender a comunidade e os mercados. 

 
Subcategoria 

 

 
NÃO CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
Unidades 
de Texto 

Nenhuma ocorrência. 

Inferências  
Regularidades  
Observação Três respondentes deixaram essa questão em branco e dois disseram Não 

sei. 

 

 

3.2.2 O Egresso 

 

 

Gráfico 61 – Idade do Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

Gráfico 62 – Sexo do Egresso 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 63 – Estado Civil do Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 64 – Formação do Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

Gráfico 65 – Ano da graduação - Egresso 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 66 – Curso do Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

Gráfico 67 – Trabalha? 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 68 – Setor da economia - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 69 – Relação empregatícia do Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 



10 – Em relação à pergunta n. 7, caso esteja trabalhando, está satisfeito(a) 

com sua atividade profissional? Por que? 

Análise do Discurso 

Cronotopo da Soleira 

Não. Não vejo oportunidades de evolução, nem de melhoria na 
remuneração (1) 
Não estou. Apesar de estar na minha área de formação, a 
remuneração é baixa (1) 
Não estou e não há como ficar satisfeito na rede pública de ensino 
(1) 
 

Cronotopo do Encontro Sim. Atuo na minha área e isso me dá muita satisfação (16) 
 

Cronotopo da Estrada 

Sim. Atuo na minha área e isso me dá muita satisfação (16) 
Sim. Tenho uma boa remuneração pelo que faço (3) 
Sim. Tenho a possibilidade de constantemente me reciclar/capacitar 
(3) 
Sim. Alcancei uma boa posição no plano de carreira da empresa 
onde trabalho (3) 
 

Cronotopo do Tempo 

Sim. Tenho a possibilidade de constantemente me reciclar/capacitar 
(3) 
Sim. Alcancei uma boa posição no plano de carreira da empresa 
onde trabalho (3) 
 

 

Das 33 (trinta e três respostas), 85% foram afirmativas. No 

cronotopo da soleira, prevalecem os registros negativos, confirmando um dos 

desafios impostos pelo mercado de trabalho: a remuneração nem sempre 

atende à expectativa do sujeito; as empresas, muitas vezes não oferecem um 

plano de carreira adequado; o serviço público, entre eles a Educação, padece 

de falta de infraestrutura, violência, falta de investimentos, baixa remuneração 

etc. Para manter clara a ideia de que o cronotopo da soleira deve contemplar 

os desafios de cada caso, como contraponto, observa-se o registro “Estou 

satisfeito, porém busco melhorias no meu ramo de atuação (1)”. O tempo 

inferido é do presente e o espaço onde se configura essa produção discursiva 

é o mercado de trabalho. 

No cronotopo do encontro, o Egresso satisfeito aponta o registro 

“Atuo na minha área e isso me dá muita satisfação (16)”. Atuar na área e estar 

satisfeito com todos as aspectos que envolvem uma atuação profissional 

(aspectos trabalhistas, realização profissional, realização pessoal, 



oportunidades de capacitação e crescimento na área etc) é o herói desse 

cronotopo. O tempo é o presente e o espaço é o mercado de trabalho. 

No cronotopo da estrada, palco do desenrolar das ações e 

acontecimentos, onde fatos, situações e pessoas podem mudar as condições 

de vida das pessoas, o egresso pesquisado dá indícios de que sua caminhada 

tem sido positiva, com: remuneração condizente; reconhecimento pelo que faz; 

pelas possibilidades de reciclagem e capacitação; por estar em uma boa 

posição no plano de carreira da empresa em que trabalha. O tempo é o 

presente e o espaço é o mercado de trabalho. 

Finalmente, pelo cronotopo do tempo, os sintagmas capacitar e 

alcancei boa posição, metaforicamente indicam um corpo que cresceu, se 

desenvolveu e pode crescer ainda mais. O tempo se refaz e vislumbra o futuro. 

O espaço é o próprio egresso. 

 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
SATISFAÇÃO NA ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 
 

Subcategoria 
 

 
ESTOU SATISFEITO 

 
Unidades 
de Texto 

Sim. Atuo na minha área e isso me dá muita satisfação (16) 
Sim. Tenho uma boa remuneração pelo que faço (3) 
Sim. Tenho a possibilidade de constantemente me reciclar/capacitar (3) 
Sim. Alcancei uma boa posição no plano de carreira da empresa onde 
trabalho (3) 
 

Inferências  
As várias ocorrências utilizando o sintagma atuar, que significa estar em 
atividade / exercer uma atividade, reforça o aspecto presente na sociedade 
do trabalho: as pessoas estão ativas. Não estar ativo, não ser ativo 
economicamente é fonte de insatisfação. Daí que, as pessoas satisfeitas 
incontinenti utilizaram o sintagma atuar. A ausência, como contraponto ao 
atuar / estar ativo, pode ser verificada pela ausência de outros valores, que 
poderiam vir expressos como: trabalho em minha área. 
 
A remuneração aparece, aqui também, como fator importante para que se 
verifique o grau de satisfação do sujeito. 
 
A possibilidade de constante (re)capacitação também se mostra importante e 
positiva para o sujeito, posto que seu oposto, a estagnação (aqui, uma 
ausência disjuntiva), geraria insatisfação. 
 



O sintagma alcancei remete ao léxico das conquistas (vencer distâncias e 
obstáculos; chegar a determina ponto; conseguir; ter sucesso em 
determinada empreitada). Os registros (3) referentes a alcançar uma posição 
no plano de carreira reforçam a compreensão de que a atuação profissional, 
para o sujeito, deve oferecer perspectiva de futuro. 
 

Regularidades Atuar - Remuneração - Capacitação 
 

Subcategoria 
 

 
NÃO ESTOU SATISFEITO 

 
Unidades 
de Texto 

Não vejo oportunidades de evolução, nem de melhoria na remuneração (1) 
Apesar de estar na minha área de formação, a remuneração é baixa (1) 
Não estou e não há como ficar satisfeito na rede pública de ensino (1) 
 
AUSÊNCIAS 
Estar satisfeito, apesar da remuneração baixa. 
 

Inferências  
A não satisfação decorre, nesse caso, principalmente em função da 
remuneração, percebida como baixa. Não são feitas referências às condições 
de trabalho, a carga horária, a políticas da empresa, a plano de carreira, o 
que faz emergir o entendimento de que, muitas vezes, a remuneração, se 
satisfatória, passa a ser mais importante que outros aspectos da atividade 
profissional e das condições de trabalho. 
 
A menção ao sintagma evolução traz o entendimento de que implícita está, 
para este sujeito, a compreensão do trabalho como um processo, um 
caminhar do inferior para o superior, com alterações gradativas rumo a um 
progresso. A disjunção com essa evolução provoca a insatisfação. A 
necessidade de perspectiva de futuro é crucial para o ser humano, dando 
alento e esperança e sensação de continuidade. 
 

Regularidades Remuneração 

 

 

Gráfico 70 – Trabalha na área em que se graduou? - Egresso 

 



Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

Gráfico 71 – Quanto levou para trabalhar na área em que se graduou? 

Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 72 – Por que não trabalha na área em que se graduou? Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 



 

14 – Na ocasião de seu vestibular para ingressar na graduação Uni-

FACEF, por qual(is) motivo(s) decidiu-se por uma formação em nível 

superior? 

Análise do Discurso 

Cronotopo da Soleira 

O mercado procura pessoas qualificadas / bem preparadas (5) 
Eu já atuava na minha área, mas precisava de uma formação melhor 
(3) 
 

Cronotopo do Encontro 

Para poder ter mais / melhores oportunidades no mercado de 
trabalho (12) 
Para ter uma profissão de nível superior (9) 
Para adquirir mais conhecimento / preparo (4) 
Por causa das referências recebidas sobre o Uni-FACEF (3) 
 

Cronotopo da Estrada 

Para poder ter mais/melhores oportunidades no mercado de trabalho 
(12) 
Para adquirir mais conhecimento / preparo (4) 
Eu já atuava na minha área, mas precisava de uma formação melhor 
(3) 
 

Cronotopo do Tempo 
Para adquirir mais conhecimento / preparo (4) 
Para ter crescimento pessoal, financeiro e profissional (1) 
 

 

Na soleira, limite entre dois tempos e dois espaços, posição de 

onde se vê a crise e a possibilidade de mudança, o egresso dá indícios de que, 

opta-se pela formação em nível superior porque o mercado – seletivo – quer 

pessoas com uma determinada qualificação que somente pode ser obtida no 

ensino superior; e, outra situação, quando já há a inserção no mercado de 

trabalho, o indivíduo que ainda não tenha a formação em nível superior sentirá 

essa necessidade. O tempo é uma mescla entre passado e presente. O espaço 

é o mercado de trabalho. 

O cronotopo do encontro, de onde emana o herói transformador, 

faz emergir como forças transformadoras: o mercado de trabalho (ele dá 

oportunidades, mas não para todos, exigindo que as pessoas estejam 

capacitadas/preparadas para ele); o conhecimento; o próprio Uni-FACEF. O 

tempo é o futuro. O espaço é mercado de trabalho. 



No cronotopo da estrada, onde se desenrola a vida, surgem 

novas e/ou melhores oportunidades no mercado de trabalho; e o conhecimento 

é adquirido e revertido em preparo. Há, ainda, a situação em que o egresso já 

atuava no mercado de trabalho em uma área que lhe satisfazia, mas não era 

formado em nível superior. Nesse momento, após ser afectado pelos heróis 

mercado de trabalho, conhecimento e Uni-FACEF, ele ingressa no ensino 

superior do Uni-FACEF. Nesse cronotopo, o tempo o presente e o espaço se 

dá na confluência entre mercado de trabalho e Uni-FACEF. 

No cronotopo do tempo, na corporificação ao longo do tempo, o 

egresso, “ao adquirir mais conhecimento, fica mais preparado”, tal qual o corpo, 

que ao ser alimentado, reverte em nutrientes aquela alimentação, fortalecendo-

se, preparando-se para a vida diária. Outro aspecto que ilustra esse cronotopo, 

do tempo-corpo, é a alusão ao “crescimento pessoal, financeiro e profissional”. 

No espaço, constituído pelo próprio egresso, o tempo caminha entre presente e 

futuro. 

 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
GRADUAÇAO NO ENSINO SUPERIOR 

 
 

Subcategoria 
 

 
MOTIVO DA ESCOLHA 

 
Unidades 
de Texto 

Para poder ter mais / melhores oportunidades no mercado de trabalho (12) 
Para ter uma profissão de nível superior (9) 
Para adquirir mais conhecimento / preparo (4) 
Eu já atuava na minha área, mas precisava de uma formação melhor (3) 
Por causa das referências recebidas sobre o Uni-FACEF (3) 
 
AUSÊNCIAS 
Optar pelo ensino de nível superior porque um curso técnico ou tecnológico 
não possibilitaria alcançar seu objetivo profissional. 
 

Inferências  
Com a maior parte de ocorrências, o argumento Para poder ter mais / 
melhores oportunidades no mercado de trabalho (12 registros) combinado 
com a irregularidade/ausência Optar pelo ensino de nível superior porque um 
curso técnico ou tecnológico não possibilitaria alcançar seu objetivo 
profissional (1 registro) reforça o entendimento de que, para o ingressante, a 
graduação no ensino superior é uma etapa natural em sua vida, e a forma 
mais adequada para o sucesso profissional. Em um país com tantos projetos 
para serem executados, muitas vezes o mercado de trabalho grita por 
técnicos e tecnólogos. Mas o jovem, naturalmente orientado desde a infância 
para considerar o ensino superior, considera apenas a possibilidade do 
ensino superior. Nos descaminhos, esse jovem pode não lograr êxito nessa 



busca e, frustrado, não compreender outras possibilidades profissionais. Ou, 
ainda, como a grande maioria, com sucesso conseguir o acesso ao ensino 
superior e nele se manter até concluir sua graduação. Pode mesmo vir a 
obter satisfatórias oportunidades de trabalho, mas pode não ter vislumbrado 
a riqueza que seria caso tivesse vivenciado a experiência da produção de 
conhecimento durante a graduação, não se configurando mais uma 
profissional que apenas passou pelos corredores da universidade e, ao sair 
dela, apenas as competências das melhores práticas iriam com ele. Se esse 
então profissional não levar consigo a visão de justiça, de ética, de fomentar 
a liberdade e a emancipação nas relações próprias em uma sociedade, a 
opção pelo ensino superior foi apenas pelo diploma (Para ter uma profissão 
de nível superior – 9 registros). E a universidade vai muito além. 
 
Ao mesmo tempo, o ensino superior precisa manter-se fiel à sua função de 
produzir conhecimento a serviço da autonomia da comunidade, a despeito da 
agressividade mercadológica de inúmeras IES particulares em suas ações de 
mercantilização do conhecimento. E o próprio mercado de trabalho 
reconhece a especial condição do ensino superior enquanto agente 
capacitador e oferece melhores funções e remuneração àquele que possui 
graduação em nível superior (Eu já atuava na minha área, mas precisava de 
uma formação melhor – 3 registros). 
 
Por fim, a citação Por causa das referências recebidas sobre o Uni-FACEF 
(3 registros), apresenta uma distorção. A questão quer entender qual(is) 
motivo(s) levou(aram) o ingressante ao ensino superior e não ao Uni-FACEF. 
Entende-se, então, que o Uni-FACEF ocupa, hoje, boa posição na mente de 
uma parcela de sua potencial clientela. Quanto às ações mercadológicas isso 
é favorável e denota uma situação a que toda e qualquer empresa aspira: o 
crescimento na participação de mercado. 
 

Regularidades Obter mais oportunidades de trabalho. 

 

 

15 – O ensino superior é importante para o desenvolvimento profissional? 

De que forma? 

Análise do Discurso 

Cronotopo da Soleira 

O curso de letras do Uni-FACEF (assim como qualquer outro de 
licenciatura do país) não prepara o licenciado para a prática docente, 
pois a grade curricular do curso não nos dá dimensão de uma sala de 
aula real, com 40 alunos, sem interesse, e com a competência leitora 
pouco desenvolvida. Os alunos do curso de letras também saem do 
curso sem conhecer aquilo que tem sido feito na área da educação 
na forma de políticas públicas, o que, na minha opinião, é ruim, pois 
ele se torna um profissional pouco crítico, na medida em que não 
entende, por exemplo, que quando ele sente dificuldade em melhorar 
a leitura e a escrita dos alunos, isso ocorre não porque ele está 
trabalhando mal, mas porque a educação está sucateada. (1) 
Sim. Possibilita capacitação diferenciada para aqueles que não 
querem cursos técnicos ou tecnológicos. 
Sim e não. A pessoa pode ter grandes oportunidades depois de 
passar por uma graduação, mas pode ter outras oportunidades. Não 
é a única opção. 



 

Cronotopo do Encontro 

Sim. Dá mais capacitação/conhecimento para o profissional 
desempenhar suas funções/atuar no mercado de trabalho (16) 
Sim. Possibilita novos contatos profissionais e a troca de 
experiências (5) 
 

Cronotopo da Estrada 

Sim. Dá mais capacitação/conhecimento para o profissional 
desempenhar suas funções/atuar no mercado de trabalho (16) 
Sim. Possibilita novos contatos profissionais e a troca de 
experiências (5) 
Sim. Permite nova visão da sociedade, do mundo, do 
desenvolvimento. (3) 
 

Cronotopo do Tempo 
Sim. Permite nova visão da sociedade, do mundo, do 
desenvolvimento. (3) 
 

 

Dos 33 (trinta e três) respondentes, vinte e nove (88%) 

consideram, sim, o ensino superior importante para o bom desempenho 

profissional. Um egresso não respondeu e três (9%) responderam que não/nem 

sempre. No entanto, um dos aspectos que ilustra o cronotopo da soleira, se 

refere a questões como: nem sempre o aluno é, de fato, formado para a 

prática; a matriz curricular não contempla a exata dimensão da realidade; o 

aluno nem sempre tem contato – mesmo que superficiais - com aspectos 

relevantes (políticas públicas de sua área, por exemplo); as aulas e/ou o 

conteúdo trabalhado não incrementam uma visão crítica e reflexiva no aluno. 

Também exemplificando os incômodos que o cronotopo da soleira apresenta, 

os egressos alegam que nem sempre o ensino superior é a única ou a melhor 

opção, uma vez que há pessoas que entendem que cursos técnicos ou 

tecnológicos atenderão às suas necessidades. Da mesma forma, uma 

formação em nível superior não pode ser considerada garantia definitiva de que 

as oportunidades acontecerão. O desenrolar dos caminhos da vida, no 

cronotopo da estrada mostra que há outras variáveis às quais todos estão 

sujeitos. 

Para ilustrar o cronotopo do encontro, que reflete o encontro do 

sujeito com os agentes transformadores e com as grandes motivações, o 

egresso apresenta, nesse tópico, a capacitação e o conhecimento como forças 

capazes de afectar e transformar situações e mudar rumos na vida do sujeito-



egresso. Assim, e a partir do discurso do egresso, o ensino superior apresenta-

se como importante para a formação profissional. Capacitar-se e adquirir 

conhecimento (re)configuram as competências e as capacitações do egresso, 

transformando suas habilidades, potencialidades e possibilidades de atuação 

profissional. Outro aspecto é a alegação de que o estabelecimento de novos 

contatos e a troca de experiências igualmente incrementam e potencializam as 

habilidades e, dessa forma, as possibilidades de atuação profissional. O tempo, 

aqui, é o futuro e o espaço é o mercado de trabalho. 

Pelo cronotopo da estrada, as forças novos contatos, troca de 

experiências e nova cosmovisão refletem um ponto espaço-temporal de 

transformação: não exclusivamente, mas certamente, o ensino superior, alega 

o egresso, propicia a possibilidade de novos contatos, de trocas e de reflexão e 

(re)posicionamento crítico. O tempo é o presente, durante a própria graduação. 

O espaço é a Instituição de ensino superior. 

 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
ENSINO SUPERIOR 

 
 

Subcategoria 
 

 
É IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 
Unidades 
de Texto 

Sim. Dá mais capacitação/conhecimento para o profissional desempenhar 
suas funções/atuar no mercado de trabalho (16) 
Sim. Não é um diferencial, mas uma exigência (1) 
Sim. Possibilita novos contatos profissionais e a troca de experiências (5) 
Sim. Permite nova visão da sociedade, do mundo, do desenvolvimento / é um 
indivíduo melhor para a sociedade (3) 
Sim, ele fornece subsídios para que o profissional desempenhe melhor suas 
funções / forma e aprimora as aptidões já existentes / você consegue um 
desempenho melhor no seu dia a dia (3) 
 
IRREGULARIDADES 
Sim. Possibilita capacitação diferenciada para aqueles que não querem 
cursos técnicos ou tecnológicos. (1) 
 

Inferências  
As regularidades apontam para o entendimento, por parte do egresso, de que 
o ensino superior capacita para um mercado exigente e que, por seu turno, 
quer a capacitação oferecida pelo ensino superior ([o ensino superior] não é 
um diferencial, mas uma exigência -1 registro). A possibilidade de networking 
também é apontada como uma das vantagens que o ensino superior agrega 
ao desenvolvimento profissional. Tornar-se um ser humano melhor também 
aparece entre as vantagens (3 registros). 



 
Outro aspecto relevante é que o ensino superior é entendido como agente 
capaz de otimizar as competências já existentes. Por meio do ensino 
superior, o aluno irá aprimorar suas aptidões e capacidades, todas anteriores 
ao ensino superior. E, ao mesmo tempo, o ensino superior permite 
desempenhar melhor suas funções, trazendo o entendimento de que o bom 
desempenho já existe, sendo apenas otimizado. 
 
Sim, ele fornece subsídios para que o profissional desempenhe melhor suas 
funções / forma e aprimora as aptidões já existentes / você consegue um 
desempenho melhor no seu dia a dia (3) 
 
De forma geral, diferentemente dos ingressantes, que não reconheceram a 
possibilidade de realização profissional por meio de outras formas de 
capacitação, como cursos técnicos ou tecnológicos, o egresso entende que o 
ensino superior é importante para o desenvolvimento profissional, mas trata-
se de uma capacitação diferenciada para aqueles que não querem cursos 
técnicos ou tecnológicos (1), constituindo-se, aqui a irregularidade. 
 

Regularidades O mercado exige a capacitação do ensino superior – aumenta contatos e 
relacionamentos -  

 
Subcategoria 

 

 
NÃO É IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 
Unidades 
de Texto 

O curso de Letras do Uni-FACEF (assim como qualquer outro de licenciatura 
do país) não prepara o licenciado para a prática docente, pois a grade 
curricular do curso não nos dá dimensão de uma sala de aula real, com 40 
alunos, sem interesse, e com a competência leitora pouco desenvolvida. Os 
alunos do curso de letras também saem do curso sem conhecer aquilo que 
tem sido feito na área da educação na forma de políticas públicas, o que, na 
minha opinião, é ruim, pois ele se torna um profissional pouco crítico, na 
medida em que não entende, por exemplo, que quando ele sente dificuldade 
em melhorar a leitura e a escrita dos alunos, isso ocorre não porque ele está 
trabalhando mal, mas porque a educação está sucateada. (1) 
 
Nem sempre (1) 
 
IRREGULARIDADES 
Sim e não. A pessoa pode ter grandes oportunidades depois de passar por 
uma graduação, mas pode ter outras oportunidades. Não é a única opção. (1) 
 

Inferências  
As ocorrências acima não creditam, ao ensino superior, a importância 
decisiva para o desenvolvimento profissional. O registro do egresso de Letras 
entende que o ensino superior, por distorções e vícios: a) perde seu poder de 
capacitação ao se deparar, na prática, com uma realidade destoante da 
realidade estudada em sala de aula; e b) não informa o aluno sobre aspectos 
paralelos à sua área. A despeito de qualquer aluno dever ser dinâmico, 
interessado, curioso, informando-se de questões paralelas à sua área, o 
ensino superior deve estar com os pés fincados na realidade, de onde retira 
subsídios para que se possa produzir conhecimento ao tempo e ao espaço a 
que se destina. Do contrário, será apenas a alocação de informações nem 
sempre adequadas, nem sempre pertinentes, nem sempre suficientes para a 
formação de excelência. 
 
Em outro registro, o egresso, economicamente, responde Nem sempre (1 
registro), mas não apresenta justificativa para sua afirmação. A prática da 
não-argumentação nada colabora com a construção de entendimentos e com 



a busca de soluções para as questões da atualidade. Em tempos de super 
exposição das opiniões pessoais na Internet, prática fortemente estabelecida 
na sociedade contemporânea, é quase incompreensível que o sujeito, 
instado a responder, não o faça no momento e lugar adequados, 
possibilitando, de fato, a busca de soluções caso sua resposta fosse não e 
reforçando as melhores práticas, caso fosse sim. 
 
Por fim, como irregularidade, e em contraponto ao entusiasmo que entende o 
ensino superior como crucial para o desenvolvimento profissional, um registro 
alerta para os caprichos da realidade e que, a despeito da formação em nível 
superior, o profissional pode não ter oportunidades pertinentes à sua 
formação. 
 

Regularidades Nem sempre. 

 

16 – Por que escolheu o Uni-FACEF para sua graduação? 

Análise do Discurso 

Cronotopo da Soleira 
Não foi minha primeira opção. Não passei em Uberaba e tentei na 
Facef porque é uma boa faculdade (1) 
 

Cronotopo do Encontro 

Pelo reconhecimento/reputação/bom conceito junto à comunidade 
(22) 
Pela indicações recebidas de parentes e amigos (10) 
Por ser a IES mais influente na área desejada (10) 
Pela qualidade do ensino (7) 
Por ser uma das melhores da região (7) 
Corpo docente de qualidade (3) 
Pelo bom conceito junto ao MEC (1) 
 

Cronotopo da Estrada 

Qualidade de ensino (7) 
Preço acessível (6) 
Localização (5) 
Instituição séria/organizada/comprometida com o aluno (6) 
 

Cronotopo do Tempo O seu diploma tem ótima aceitação na comunidade (3) 
 

 

No cronotopo da soleira, que apresenta os conflitos a serem 

superados para que a jornada seja (re)iniciada, verifica-se um registro especial: 

“Não foi minha primeira opção. Não passei em Uberaba e tentei na Facef 

porque é uma boa faculdade.” Para que o Uni-FACEF seja a instituição de 

ensino escolhida para um curso de graduação, é preciso, antes que essa IES 

vença a concorrência que se estabelece entre as inúmeras instituições de 

ensino do Brasil (e do exterior), com cursos presenciais, semipresenciais, na 

modalidade EAD – Ensino a Distância; além dos cursos de tecnologia e os 

cursos técnicos. Uma vez escolhida a modalidade na qual o Uni-FACEF se 



enquadra – ensino superior presencial – o candidato vai escolher entre uma 

instituição de ensino superior particular e uma pública. Escolhida a pública, o 

candidato deverá escolher entre uma federal, uma estadual ou uma municipal. 

E não será uma IES gratuita, caso ela se enquadre na combinação dos artigos 

206, inc. IV e 242, da Constituição Federal de 1988, que determina que 

instituições de ensino oficiais criadas por lei municipal e existentes à data da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, não seja mantida, total ou 

preponderantemente, com recursos públicos. Dessa forma, o Uni-FACEF é 

uma instituição de ensino superior, municipal e não gratuita, como visto no item 

1.3.1 deste estudo. E, como dito acima, o Uni-FACEF acaba concorrendo com 

IES públicas e particulares; gratuitas e pagas; presenciais e EAD; e, muitas 

vezes, não é a primeira opção do candidato. Mas em função da não aprovação 

em outra IES e com alguma informação ou referência sobre o Uni-FACEF, o 

candidato pode vir a inscrever-se em um dos processos seletivos do Uni-

FACEF. Aqui, o cronotopo da soleira reforça que o Uni-FACEF ainda tem um 

grande desafio: posicionar-se como a primeira opção dos candidatos que 

buscam o acesso à graduação, no ensino superior. O tempo, aqui, é o 

passado, mas demonstra a necessidade de ações futuras. O espaço é a 

comunidade. 

No cronotopo do encontro, que se realiza, nesse tópico, no 

espaço da sociedade e no tempo presente, o egresso elenca a boa reputação 

do Uni-FACEF (junto à sociedade e aos órgãos fiscalizadores da Educação); as 

indicações e referências recebidas de amigos e familiares; seu corpo docente, 

como os agentes capazes de transformar a vida do sujeito. Ao escolher-se uma 

IES com notória reputação e reconhecimento, o egresso entendia que estava a 

caminho da realização da próxima etapa: a capacitação profissional de 

qualidade. Reconhecer no Uni-FACEF qualidades e competências afirmadas 

pela sociedade é legitimar o discurso social, aceitando como verdade a 

qualidade do Uni-FACEF. O baixo número de registros acerca do corpo 

docente (3), se comparado com o alto número de registros referentes à boa 

conceituação/referências/indicações a favor da IES (22), indicam, aqui,  que o 

herói é a Instituição como um todo, não havendo uma personificação da IES 

em seus professores, como indica o discurso do egresso. 



O cronotopo da estrada apresenta situações e aspectos da 

caminhada do sujeito que escolheu o Uni-FACEF para sua graduação, e que 

podem provocar, em maior ou menor intensidade, transformações em sua 

caminhada. Aqui, o egresso aponta a qualidade de ensino, o preço acessível; a 

localização do Uni-FACEF e o conceito de IEs séria/organizada/comprometida 

com o aluno, todos com um número aproximado de citações. A localização 

favorável e o preço acessível facilitam o acesso. A qualidade do ensino 

oferecido e a boa conceituação da IES, contribuem para a retenção do aluno. 

O cronotopo do tempo metaforiza-se na referência ao diploma, 

que se conquista após percorrida a estrada da graduação. O tempo é, portanto, 

o futuro e o espaço é a própria IES. 

 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
Uni-FACEF 

 
 

Subcategoria 
 

 
MOTIVO DA GRADUAÇÃO NO Uni-FACEF 

 
Unidades 
de Texto 

Pelo reconhecimento/reputação/bom conceito junto à comunidade (22) 
Pelo bom conceito junto ao MEC (1) 
Por ser a IES mais influente na área desejada (10) 
Por ser uma das melhores da região (7) 
Pela indicações recebidas de parentes e amigos (10) 
Pela qualidade do ensino (7) 
Corpo docente de qualidade (3) 
O seu diploma tem ótima aceitação na comunidade (3) 
Instituição séria/organizada/comprometida com o aluno (6) 
Localização + outros atributos (5) 
Preço acessível + outros atributos (6) 
 
IRREGULARIDADES 
Não foi minha primeira opção. Não passei em Uberaba e tentei na Facef 
porque é uma boa faculdade (1) 
 

Inferências  
O bom conceito da IES junto à comunidade, ao mercado de trabalho, aos 
órgãos fiscalizadores é apontado, pelo egresso, como o motivo mais forte 
para sua escolha pelo Uni-FACEF (22 ocorrências). Some-se a essa boa 
reputação, as indicações recebidas de familiares e amigos, e o egresso, 
então candidato ao ensino superior, não tinha mais dúvida quanto à escolha 
a ser feita. Verifica-se que indicação e resultados obtidos pela IES são 
fundamentais em sua disputa com a concorrência, pelo mercado que 
consumirá seus serviços de educação. Indicação traz consigo o testemunho 
de autoridade de quem já passou pelo Uni-FACEF e conhece, confia e sabe 
o que fala. A qualidade de ensino, o corpo docente de qualidade, o diploma 
respeitado, e o conceito de IES séria, comprometida, respeitada também são 
fortes elementos no momento da decisão. A percepção de qualidade - da IES 



como um todo, de seu corpo docente, de seus resultados – se faz ao longo 
do tempo. O fato de ser uma IES já longeva e ter, consequentemente, 
formado milhares de profissionais ao longo de sua história facilita a 
disseminação dessas informações entre parentes e amigos, com a vantagem 
da credibilidade, uma vez que a disseminação é espontânea, e, por isso 
mesmo, mais poderosa que algumas mensagens publicitárias pagas. 
 
Os registros sobre a localização (5 registros) citavam, também, outros 
atributos (boa reputação; qualidade do ensino; e indicações recebidas). Por 
isso, denotam que a escolha baseou-se também na comodidade. 
Possivelmente, o então candidato a ingressante não estava disposto, ou não 
tinha condições financeiras para grandes deslocamentos. A melhor 
localização nem sempre significa qualidade de ensino, mas é um atributo que 
tem se mostrado recorrente nas respostas a este estudo. Da mesma forma, 
os registros baseados no preço acessível (6) citaram, também, boa 
conceituação da IES; qualidade do corpo docente; e indicações recebidas. O 
atributo preço é um complicador para instituições não gratuitas, posto que 
limita a procura por estas IES e dificulta a retenção de alunos ao longo de 
sua formação. Uma das formas é o combate com a massiva estratégia de 
informações sobre as políticas públicas voltadas para o acesso ao ensino 
superior. 
 
O contraponto vem com a irregularidade: Não foi minha primeira opção. Não 
passei em Uberaba e tentei na Facef porque é uma boa faculdade (1 
registro). No contexto deste tópico, em que as referências ao Uni-FACEF são 
relevantes e positivas, o registro que revela não ser o Uni-FACEF a primeira 
opção do egresso, à época, é uma irregularidade. Mas essa realidade, 
quando analisada isoladamente, com base na pesquisa realizada com os 
ingressantes 2013, para este estudo, aponta para 52% o índice de 
candidatos que prestaram, antes, outros Vestibulares. 
 

Regularidades Boa conceituação – Reconhecimento da comunidade, do mercado e dos 
órgãos fiscalizadores – Boas indicações recebidas 

 

 

17 – Sua graduação no Uni-FACEF contribuiu para sua vida pessoal? De 

que forma? 

Análise do Discurso 

Cronotopo da Soleira 
Sim. Perdi minha timidez / me tornei uma pessoa mais segura / me 
socializo mais facilmente (3) 
 

Cronotopo do Encontro 

Sim. Fiz muitos relacionamentos; e relacionamento é fundamental (7) 
Sim. Transformou minha visão de mundo; tornou-a mais humana (4) 
Sim. Deu-me mais conhecimento/aprendizado (3) 
 

Cronotopo da Estrada 

Sim. Fiz muitos relacionamentos e relacionamento é fundamental (7) 
Sim. Transformou minha visão de mundo; tornou-a mais humana (4) 
Sim. Deu-me mais conhecimento/aprendizado (3) 
Sim. Perdi minha timidez / me tornei uma pessoa mais segura / me 
socializo mais facilmente (3) 
 

Cronotopo do Tempo Sim. Possibilitou meu crescimento pessoal (9) 



Sim. Permitiu-me conquistar uma vida melhor (5) 
 

 

De forma unânime, os respondentes afirmaram que a graduação 

no Uni-FACEF contribuiu para a vida pessoal de cada um. No cronotopo da 

soleira, dos desafios que separam tempos e espaços, identifica-se a dificuldade 

causada pela timidez, pela dificuldade de socialização e pela insegurança. 

Aqui, cabia ao egresso, enquanto aluno da graduação, superar esses nós, 

rompendo as amarras para que a graduação pudesse, de forma integral, 

contribuir para sua vida profissional (para que pudesse desempenhar suas 

funções profissionais da melhor forma possível) e para sua vida pessoal. O 

tempo de concretização seria o futuro e o espaço, a IES. 

No cronotopo do encontro, conhecimento, novos relacionamentos 

e visão de mundo transformada/mais humanizada são os heróis que permitiram 

ao aluno, hoje egresso, afectar-se e buscar a transformação. 

No cronotopo da estrada, os relacionamentos, a visão de mundo, 

a capacidade de socialização e o aprendizado conquistado deram os rumos da 

caminhada, no tempo presente e no espaço da IES. Com ganhos significativos, 

durante a graduação, o aluno, hoje egresso, teve condições de ser 

transformado em sua vida pessoal. 

No cronotopo do tempo, o crescimento pessoal (9 registros) 

confirma que a jornada foi bem empreendida e aproveitada. Como 

consequência, o egresso reconhece que teve condições de conquistar uma 

vida melhor. 

 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
GRADUAÇÃO NO Uni-FACEF 

 
 

Subcategoria 
 

 
CONTRIBUIU PARA A VIDA PESSOAL 

 
Unidades 
de Texto 

Sim. Fiz muitos relacionamentos; e relacionamento é fundamental (7) 
Sim. Perdi minha timidez / me tornei uma pessoa mais segura / me socializo 
mais facilmente (3) 
Sim. Transformou minha visão de mundo; tornou-a mais humana (4) 
Sim. Possibilitou meu crescimento pessoal (9) 
Sim. Deu-me mais conhecimento/aprendizado (3) 
 



IRREGULARIDADES 
Sim. Permitiu-me conquistar uma vida melhor (5) 
 

Inferências  
Com dez registros, uma das contribuições mais citadas refere-se à conquista 
e construção de relacionamentos. O networking significa o estabelecimento 
de uma rede de contatos que contemplam relacionamentos pessoais, 
comerciais e profissionais. Na sociedade em rede, estabelecer contatos com 
o maior número de pessoas possíveis pode garantir sucesso nos negócios, 
novas oportunidades de capacitação e mesmo novas oportunidades 
profissionais. O egresso, ao citar aspectos relacionados a socialização está, 
implicitamente, afirmando que, no Uni-FACEF, em virtude de seus cursos 
presenciais e com o constante contato entre os alunos (pessoas de várias 
cidades e setores da economia), o estabelecimento de rede de contatos é 
fácil e positivo. 
 
Outro ponto destacado pelo egresso é o crescimento pessoal. Combinado 
com registros sobre a transformação de visão de mundo vivida pelo egresso, 
e a conquista de aprendizado/conhecimento, num total de 16 registros, ao 
todo, verifica-se que o egresso valoriza e reconhece, no crescimento pessoal, 
aspectos tão importantes quanto empregabilidade e sucesso profissional. Ao 
destacar o ganho no crescimento pessoal, pode-se inferir que a IES oferece 
condições para um ensino/aprendizado mais humanizado. 
 
A irregularidade fica por conta de registros referentes à conquista de uma 
vida melhor (5). Este tópico investiga a contribuição da graduação para a vida 
pessoal do egresso. Por isso, ao lado de registros sobre construção de 
relacionamentos; crescimento pessoal; transformação da cosmovisão etc, 
citar a conquista de uma vida melhor, invoca o viés das conquistas materiais. 
 

Regularidades Crescimento pessoal – Construção de relacionamento 
 

Subcategoria 
 

 
NÃO CONTRIBUIU PARA A VIDA PESSOAL 

 
 

Subcategoria 
 

Sem ocorrências. 

Unidades 
de Texto 

 

Inferências  
Regularidades  

 

 

18 – Sua graduação contribuiu para seu desempenho profissional? De 

que forma? 

Análise do Discurso 

Cronotopo da Soleira 

Sim. Era uma necessidade (3) 
Não vi nenhum ganho. Continuo exercendo as mesmas atividades 
que exercia antes da graduação, e financeiramente não tive nenhum 
retorno (1) 
 

Cronotopo do Encontro Sim. Adquiri mais conhecimento (3) 
Sim. Me proporcionou um bom network (2) 



 

Cronotopo da Estrada 

Sim. Me proporcionou uma boa formação/capacitação (19) 
Sim. Me proporcionou um bom network (2) 
Sim. Abriu as portas/me preparou para o mercado de trabalho (2) 
Não vi nenhum ganho. Continuo exercendo as mesmas atividades 
que exercia antes da graduação, e financeiramente não tive nenhum 
retorno (1) 
 

Cronotopo do Tempo 

Sim. Me proporcionou uma boa formação/capacitação (19) 
Sim. Me proporcionou prestar um bom concurso (3) 
Não vi nenhum ganho. Continuo exercendo as mesmas atividades 
que exercia antes da graduação, e financeiramente não tive nenhum 
retorno (1) 
 

 

Com apenas uma resposta negativa (“Não vi nenhum ganho. 

Continuo exercendo a mesma atividade que exercia antes da graduação, e 

financeiramente não teve nenhum retorno”), verifica-se que a graduação no 

Uni-FACEF contribuiu para o desempenho profissional, conforme discurso dos 

egressos respondentes. 

No cronotopo da soleira, entre buscar outro tipo de formação para 

resolver a necessidade de formação profissional e optar pelo ensino superior, a 

escolha recaiu sobre este último. Outra situação apontada, é aquela em que o 

aluno, hoje egresso, já atuava em uma determinada área, mas não reconhece 

melhorias, seja nas funções desempenhadas, seja na remuneração recebida. 

No cronotopo do encontro, o conhecimento adquirido e os 

relacionamentos estabelecidos funcionaram como agentes transformadores e 

motivadores. 

No cronotopo da estrada, o aluno, hoje egresso, vivenciou a 

conquista de relacionamentos, viu o mercado abrir-lhe as portas e percebeu-se 

capacitado para o mercado de trabalho. Há, como contraponto, a percepção de 

que nem sempre o sucesso está garantido (“Não vi nenhum ganho. Continuo 

exercendo as mesmas atividades que exercia antes da graduação, e 

financeiramente não tive nenhum retorno”), uma vez que outras variáveis 

devem ser consideradas. 

No cronotopo do tempo o corpo metafórico formou-se e capacitou-

se para atuar no mercado. Da mesma forma, registra-se a percepção de que 

nem sempre o sucesso está garantido. 



 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
GRADUAÇÃO NO Uni-FACEF 

 
 

Subcategoria 
 

 
CONTRIBUIU PARA O DESEMPENHO PROFISSIONAL 

 
Unidades 
de Texto 

Sim. Me proporcionou uma boa formação/capacitação (19) 
Sim. Abriu as portas/me preparou para o mercado de trabalho (2) 
Sim. Me proporcionou um bom network (2) 
Sim. Adquiri mais conhecimento (3) 
Sim. Era uma necessidade (3) 
 

Inferências  
Com vinte e um registros, o egresso aponta a boa formação/capacitação e a 
empregabilidade, como os maiores benefícios percebidos com a graduação 
no Uni-FACEF. Considerando-se que, conforme a questão n. 16 (Por que 
escolheu o Uni-FACEF para sua graduação?), esse egresso foi motivado 
pela boa conceituação da IES junto à comunidade, ao mercado de trabalho, e 
aos órgãos fiscalizadores (22 ocorrências), pode-se concluir que o egresso 
está satisfeito com a formação recebida no Uni-FACEF. 
 
O networking aparece novamente. Embora com apenas dois registros, esse 
atributo mostra-se importante, dada a recorrência com que é citado. 
 
Os registros referentes à necessidade (3), indicam que o egresso, em 
determinado momento de sua vida, mais do que desejava, ele necessitava da 
graduação, que se mostra, na maior parte dos casos, atributo exigível para 
melhoria no plano de carreira. 
 

Regularidades Boa formação / capacitação. 
 

Subcategoria 
 

 
NÃO CONTRIBUIU PARA O DESEMPENHO PROFISSIONAL 

 
Unidades 
de Texto 

Não vi nenhum ganho. Continuo exercendo as mesmas atividades que 
exercia antes da graduação, e financeiramente não tive nenhum retorno (1) 
 

Inferências  
Esse argumento recupera o entendimento de que, na realidade, pode ocorrer 
que o profissional não tenha tantas oportunidades pertinentes à sua 
formação. 
 

Regularidades Não vi ganho nenhum. 

 

 

19 – Na sua opinião, qual é a imagem profissional do egresso do Uni-FACEF, 

no mercado de trabalho? Por que? 

 

Gráfico 73 – Imagem profissional do egresso do Uni-FACEF - Egresso 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

O argumento que prevaleceu, entre os que foram citados pelo 

egresso para justificar a boa imagem do profissional graduado pelo Uni-FACEF 

(42%), foi creditada à boa reputação da Instituição. 

20 – Você indicaria o Uni-FACEF para alguém? Por que? 

Análise do Discurso 

Cronotopo da Soleira 

Sim. Porque a Universidade obriga os alunos a escreverem artigos 
acadêmicos e isso contribui para sanar a péssima educação básica 
que os oriundos de escola pública receberam (1) 
Sim, para os cursos de administração e contábeis, pois, os demais 
cursos ainda pede-se melhores formações. (1) 
Sim, embora tenha suas limitações, a Instituição proporciona um 
ensino com qualidade. (1) 
 

Cronotopo do Encontro 

Sim, pois oferece boa qualidade de ensino (6) 
Sim. Oferece boa infraestrutura e corpo docente de qualidade (5) 
Sim. É uma excelente instituição de ensino (5) 
Sim. É uma instituição séria/de respeito (5) 
Sim. É uma faculdade de respeito, tem muita troca é como você 
estive em família (1) 
 

Cronotopo da Estrada Sim. É uma faculdade de respeito, tem muita troca é como você 
estive em família (1) 



 

Cronotopo do Tempo 

Sempre indico para meus amigos e alunos, porque eu conheço a 
instituição e sei que sempre trabalha em função do aluno, com 
estrutura, corpo docente, etc. (1) 
 

 

Dos 33 respondentes, 32 indicariam o Uni-FACEF. A ressalva 

indica uma posição condicional (“Depende. Não tenho experiência em outros 

cursos da Uni-FACEF. Se alguém pedir indicação relacionada à área na qual 

me formei, dependendo do ramo preferido, eu indicaria a Uni-FACEF. Caso 

seja questionado sobre a graduação direcionada à área de Criação e Arte, eu 

indicaria a Unifran, por ser mais voltada em exercitar essa parte. Acredito que a 

Uni-FACEF seja mais adequada àqueles que optam pelo ramo de Marketing, 

etc”).  

No cronotopo da soleira, a pronta e segura indicação do Uni-

FACEF perde a euforia em dois registros, que alegam que alguns cursos 

“pedem melhores formações”. No contraponto, um registro afirma que o Uni-

FACEF, com a exigência de produção acadêmica, o aluno acaba tendo a 

possibilidade de (re)aprender a dominar a escrita, que teria chegado debilitada 

do ensino médio. 

No cronotopo do encontro, o herói que garante a pronta indicação 

se concretiza na qualidade de ensino; na infraestrutura; no corpo docente de 

qualidade; pelo fato de ser uma IES considerada excelente/séria/respeitada. 

No cronotopo da estrada, o caminho se garante por meio do 

registro “Sim. É uma faculdade de respeito, tem muita troca é como você 

estivesse em família”. Ao longo do caminho, se verificam os encontros que 

transformam. A afirmação de que se trata de IES acolhedora, ao mesmo tempo 

em que é considerada de respeito e séria, ao lado da percepção de que ela 

estimula e proporciona trocas de vivências e conhecimentos, são aspectos que 

marcam a jornada de quem se gradua no Uni-FACEF, conforme afirmação do 

egresso. 

No cronotopo do tempo, ao afirmar que “sempre indica” a IES, o 

egresso leva ao entendimento de que a motivação para a indicação não é 

pontual ou esporádica, tratando-se de atitude contínua, habitual. 



 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
Uni-FACEF 

 
 

Subcategoria 
 

 
INDICARIA PARA OUTRA PESSOA 

 
Unidades 
de Texto 

Sim, pois oferece boa qualidade de ensino (6) 
Sim. Oferece boa infraestrutura e corpo docente de qualidade (5) 
Sim. É uma excelente instituição de ensino (5) 
Sim. É uma instituição séria/de respeito (5) 
Sim. É uma faculdade de respeito, tem muita troca é como você estive em 
família (1) 
Sempre indico para meus amigos e alunos, porque eu conheço a instituição e 
sei que sempre trabalha em função do aluno, com estrutura, corpo docente, 
etc. (1) 
Sim. Porque a Universidade obriga os alunos a escreverem artigos 
acadêmicos e isso contribui para sanar a péssima educação básica que os 
oriundos de escola pública receberam (1) 
 
IRREGULARIDADES 
Sim, embora tenha suas limitações, a Instituição proporciona um ensino com 
qualidade. (1) 
Sim, para os cursos de administração e contábeis, pois os demais cursos 
ainda pedem melhores formações. (1) 
 

Inferências  
Sem uma grande concentração de ocorrências, são citados argumentos 
como: boa qualidade de ensino; boa infraestrutura; corpo docente de 
qualidade; IES excelente, séria, respeitada, acolhedora. Preço, localização 
não são argumentos citados nessa situação. A empregabilidade também não 
é citada diretamente. Mas o egresso a considera de qualidade. Em outro 
argumento, o egresso afirma que sempre indica a IES; o que reforça sua 
imagem de respeito e qualidade junto a um de seus públicos. 
 
Em outro argumento, o egresso demonstra valorizar o fato de que a IES 
obriga os alunos a escreverem artigos acadêmicos e isso contribui para 
sanar a péssima educação básica que os oriundos de escola pública 
receberam (1). A produção acadêmica exigida pelo Uni-FACEF não tem 
objetivo imediato de sanar eventuais deficiências da escola pública. Mas é 
inegável que a produção acadêmica exige pesquisa, estudo, rigor científico, e 
o aluno é o grande beneficiado com isso. A preocupação com a produção 
acadêmica é percebida, em maior ou menor intensidade, como atividade não-
prática, o que provoca, em alguns alunos, reações de impaciência e 
frustração. É positivo promover o conhecimento e, ao mesmo tempo, garantir 
ao aluno da geração Y aulas mais dinâmicas, interessantes, proveitosas e 
produtivas. Isso se refletirá, também, na retenção de alunos. Há que se 
considerar, no entanto, que recorrer a conteúdos teóricos por excelência, não 
significa limitar a potencialidade do aluno; significa melhor prepará-lo para 
uma atuação mais estratégica e menos operacional. 
 

Regularidades Boa qualidade de ensino – Instituição séria, respeitada 
 

Subcategoria 
 

 
NÃO INDICARIA PARA OUTRA PESSOA 

 
Unidades Depende. Não tenho experiência em outros cursos da Uni-FACEF. Se 



de Texto alguém pedir indicação relacionada à área na qual me formei, dependendo 
do ramo preferido, eu indicaria a Uni-FACEF. Caso seja questionado sobre a 
graduação direcionada à área de Criação e Arte, eu indicaria a Unifran, por 
ser mais voltada em exercitar essa parte. Acredito que a Uni-FACEF seja 
mais adequada àqueles que optam pelo ramo de Marketing, etc 
 
AUSÊNCIA 
Baixa qualidade da IES. 
 

Inferências  
O argumento acima vem ao encontro das colocações sobre a questão das 
atividades não-práticas. O entendimento de que é preciso quase que 
somente prática nas aulas ressuscita a discussão teoria versus prática. 
 
Quanto à ausência, não se verificou a ocorrência de negativas de indicação 
devida a uma eventual falta de qualidade do ensino oferecido, do corpo 
docente, da infraestrutura, por exemplo. 
 

Regularidades Teoria e prática 

 

 

21 – Nos quesitos abaixo relacionados, que nota dá para o Uni-FACEF, 

observando a escala?  1=péssimo; 2=ruim; 3=regular; 4=bom; 5=excelente 

 

Gráfico 74 – Nota para corpo docente da graduação do Uni-FACEF - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

Gráfico 75 – Nota para corpo docente da pós-graduação do Uni-FACEF - 

Egresso 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 76 – Nota para empregabilidade do Uni-FACEF - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

Gráfico 77 – Nota para funcionários do Uni-FACEF - Egresso 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 78 – Nota para infraestrutura do Uni-FACEF - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

Gráfico 79 – Nota para localização do Uni-FACEF - Egresso 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 80 – Nota para parcerias do Uni-FACEF - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

Gráfico 81 – Nota para postura ética do Uni-FACEF - Egresso 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 82 – Nota para projetos sociais do Uni-FACEF - Egresso 

 

Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 83 – Nota para reputação na comunidade - Egresso 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 84 – Nota para qualidade de ensino do Uni-FACEF - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 85 – Nota para valor da mensalidade do Uni-FACEF - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

Gráfico 86 – Pontos positivos do Uni-FACEF - Egresso 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 87 – Pontos negativos do Uni-FACEF - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 



24 – Em sua opinião, qual(is) a(s) diferenças entre o Uni-FACEF e as 

demais IES? 

Análise do Discurso 

Cronotopo da Soleira 

Tem problemas e acertos como as demais IES (3) 
Não estimula o aluno com atividades e estudos frequentes / o aluno 
só estuda na semana de provas (3) 
Tem poucas opções de cursos (1) 
A grade precisa melhorar (1) 
 

Cronotopo do Encontro 

Tem preocupação/comprometimento com o aluno, com a qualidade 
do ensino e com a qualificação dos professores (10) 
Não estimula o aluno com atividades e estudos frequentes / o aluno 
só estuda na semana de provas (3) 
 

Cronotopo da Estrada 

Tem preocupação/comprometimento com o aluno, com a qualidade 
do ensino e com a qualificação dos professores (10) 
Tem preço acessível (3) 
 

Cronotopo do Tempo Tem problemas e acertos como as demais IES (3) 
 

 

Diferentemente dos ingressantes, os egressos apontaram 

aspectos mais negativos, como diferenças entre o Uni-FACEF e as demais 

IES. No cronotopo da soleira, que envolve as contradições e crises a serem 

superadas, são apontados registros que afirmam que os problemas e acertos 

são comuns às IES. Além disso, três registros afirmam que o aluno deve ser 

mais estimulado com atividades e estudos, para que não estude somente na 

semana de prova. Outra consideração feita é sobre a matriz curricular, que 

necessita melhorias, conforme um registro. 

O cronotopo do encontro apresenta 10 (dez) registros afirmando o 

comprometimento da IES com o aluno, com a qualidade de ensino e com a 

qualificação dos professores. Ao mesmo tempo, também em relação ao aluno e 

qualidade de ensino, três registros, por seu turno, afirmam que o aluno deve 

ser mais estimulado com atividades e estudos, para que não estude somente 

na semana de prova. 

No cronotopo da estrada, os 10 (dez) registros sobre a 

preocupação e comprometimento da IES com o aluno, com a qualidade de 

ensino e com a qualificação dos professores, ao lado do preço considerado 

acessível, permitem o entendimento de que a imagem do Uni-FACEF está 



posicionado como IES comprometida, a despeito da legitimidade na crítica a 

uma possível necessidade de estimular o aluno para que ele não “estude 

apenas na semana da prova”. 

No cronotopo do tempo, segundo a visão do egresso, registra-se 

que a IES “Tem problemas e acertos como as demais IES” (3 registros).  

 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
Uni-FACEF X OUTRAS IES 

 
 

Subcategoria 
 

 
DIFERENÇAS A FAVOR DO Uni-FACEF 

 
Unidades 
de Texto 

Tem preocupação/comprometimento com o aluno, com a qualidade do 
ensino e com a qualificação dos professores (10) 
Tem preço acessível (3) 
Não estimula o aluno com atividades e estudos frequentes / o aluno só 
estuda na semana de provas (3) 
A grade precisa melhorar (1) 
Tem poucas opções de cursos (1) 
Tem problemas e acertos como as demais IES (3) 
 

Inferências  
O argumento mais citado afirma que a IES Tem 
preocupação/comprometimento com o aluno, com a qualidade do ensino e 
com a qualificação dos professores. Comparando-se com os pontos 
negativos da IES, em que o egresso afirmou, em 45% das ocorrências, que o 
maior problema está no corpo docente, entende-se que ele não personaliza a 
IES na figura do professor. O egresso percebe a IES como um todo, como 
uma personalidade que paira acima e além dos professores, daí a percepção 
da preocupação/comprometimento da IES e a não 
preocupação/comprometimento de alguns professores. Ao distinguir IES de 
corpo docente, o egresso garante uma auratização do Uni-FACEF, uma 
personalidade independente que tem um discurso próprio que defende a 
qualidade, defende a proximidade e o comprometimento, mas esse discurso 
que emana da história do Uni-FACEF pode ser corroído pelas pessoas não 
comprometidas com o aluno, com a qualidade, com a prática. 
 
Nas irregularidades, problemas e acertos são citados como prerrogativas de 
todas as IES. 
 

Regularidades Comprometimento com o aluno –Qualidade de ensino – Corpo docente de 
qualidade 

 

 

25 – Após passar pela graduação no Uni-FACEF, na sua opinião, qual a 

importância dos atributos abaixo relacionados, para que um aluno que conclui 



uma graduação obtenha sucesso profissional? Observe a escala abaixo e 

responda. 

 

1=nenhuma; 2=pouca; 3=média; 4=alta; 5=essencial 

 

Gráfico 88 – Para uma boa graduação/Infraestrutura - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 89 – Para uma boa graduação/Reputação da IES - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 90 – Para uma boa graduação/Reput. da IES no mercado - Egresso 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

Gráfico 91 – Para uma boa graduação/Reputação dos cursos - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 92 – Para uma boa graduação/Corpo Doc. com titulação - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 93 – Para uma boa graduação/Empregabilidade - Egresso 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

Gráfico 94 – Para uma boa graduação/Ensino de qualidade - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 95 – Para uma boa graduação/Ações para DR - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 



Gráfico 96 – Para uma boa graduação/ Ações para DS - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

Gráfico 97 – Para uma boa graduação/ IES ética - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 98 – Para uma boa graduação/ IES com projetos sociais - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 99 – Para uma boa graduação/Parcerias- Egresso 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

Gráfico 100 – Para uma boa graduação/Localização - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 101 – Para uma boa graduação/Mensalidades pagas - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 



Gráfico 102 – Para uma boa graduação/Tradição - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

Gráfico 103 – Participação em ações sociais - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

Gráfico 104 – Conhecimento sobre projetos sociais do Uni-FACEF - Egresso 



 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

Gráfico 105 – Qual(is) projeto(s) - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

 

 

28 – No quê sua graduação contribuiu para o desenvolvimento de sua 

região? 

Análise do Discurso 

Cronotopo da Soleira 
Gerando emprego e renda para girar a economia local (6) 
Na capacitação/qualificação das pessoas/da população para atuar 
nas organizações (6) 



Aumento das pessoas com ensino superior nas estatísticas (1) 
 

Cronotopo do Encontro 

Aprendi que minha profissão deve proporcionar melhorias na vida de 
nossa comunidade / atuação mais humana e ética (7) 
Possibilidade de levar qualificação profissional a cidades que não 
possuem ensino superior (1) 
 

Cronotopo da Estrada 
Tornando-me uma pessoa mais capacitada para o mercado de 
trabalho em minha região (4) 
 

Cronotopo do Tempo 

Pouco ou Nada (5) 
Não sei dizer (5) 
Capacitando as pessoas para a participação da vida política, 
econômica, cultural, social, da comunidade (3) 
 

 

Dos 33 (trinta e três) respondentes, cinco não souberam 

responder e outros cinco disseram que não houve contribuição de sua 

graduação para o desenvolvimento de sua região. 

No cronotopo da soleira, verifica-se, através dos registros, a 

presença do discurso consagrado e estabelecido socialmente, constituído pelo 

viés economicista, na visão desse egresso, que entende sua participação 

limitada ao compromisso de entrar no mercado de trabalho, capacitar-se para 

atuar nas organizações e garantir a continuidade do modelo de produção 

capitalista. O tempo de realização é o tempo presente e o espaço é o mercado. 

Por sua vez, o cronotopo do encontro, registra o grande encontro 

do egresso com a visão da contribuição do ensino superior para o 

desenvolvimento, à medida em que o ensino superior possibilita aos 

profissionais graduados fazerem diferença, proporcionando, por meio de uma 

atuação mais humana e ética, que as pessoas de sua comunidade conquistem 

melhorias, autonomia, emancipação. Outro aspecto é o registro que destaca a 

importância da multiplicação dos saberes e das competências, quando o 

profissional de uma comunidade vai buscar essa construção de competências 

e colaborar com a sua comunidade, sem perder de vista a importância e a 

necessidade de adaptar sua atuação para a realidade local, reconhecendo e 

valorizando os recursos disponíveis, a cultura local, as possibilidades, 

expectativas e realizações possíveis. 



No cronotopo da estrada, quando o espírito do tempo está no 

momento presente, o egresso afirma que a capacitação para o trabalho basta. 

Não há outras buscas ou necessidades. Não há outros compromissos. A 

inserção no mercado de trabalho gera renda, no entendimento do egresso, 

melhorias nas suas condições de vida. 

No cronotopo do tempo, o egresso, ao reconhecer a importância 

da capacitação para a vivência política, cultural, social, desvinculando o 

crescimento econômico da noção de desenvolvimento, apresenta uma visão 

renovada, livre e libertadora da constituição do próprio desenvolvimento, que 

vai além de desempenhos econômicos, posto que se estes não beneficiarem a 

todos, perdem o próprio sentido. 

 

 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
GRADUAÇÃO NO Uni-FACEF 

 
Subcategoria 

 

 
CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Unidades 
de Texto 

Aprendi que minha profissão deve proporcionar melhorias na vida de nossa 
comunidade / atuação mais humana e ética (7) 
Capacitando as pessoas para a participação da vida política, econômica, 
cultural, social, da comunidade (3) 
Possibilidade de levar qualificação profissional a cidades que não possuem 
ensino superior (1) 
 
IRREGULARIDADES 
Gerando emprego e renda para girar a economia local (6) 
Na capacitação/qualificação das pessoas/da população para atuar nas 
organizações (6) 
Tornando-me uma pessoa mais capacitada para o mercado de trabalho em 
minha região (4) 
Aumento das pessoas com ensino superior nas estatísticas (1) 
 

Inferências  
O registro Aprendi que minha profissão deve proporcionar melhorias na vida 
de nossa comunidade / atuação mais humana e ética (7) permite o 
entendimento que, aqui, se construiu conhecimento, se afirmou o papel da 
universidade – atender as necessidades da sociedade, responder aos seus 
desafios e promover cidadãos e comunidades à autonomia, à consciência 
crítica, às competências baseadas em seu tempo e lugar, ao 
desenvolvimento científico e tecnológico, de forma que todos sejam 
beneficiados. Da mesma forma, os registos que afirmam a capacitação para 



a participação política e a possibilidade de multiplicar saberes junto às 
comunidades que não possuem IES, reforçam o entendimento acima. 
 
Como irregularidades, os registros que defendem a geração de renda para 
que a economia possa girar; a capacitação com finalidade específica de 
atuação no mercado de trabalho; e a consolidação de dados estatísticos 
sobre os índices de pessoas graduadas no ensino superior em uma 
comunidade, fazem o contraponto ao parágrafo acima. Aqui, nestes registro, 
mantém-se vivo o espírito do crescimento econômico, como destino final da 
jornada de uma comunidade. No crescimento econômico, os índices valem 
mais, mesmo que não favoreçam a todos. 
 

Regularidades Proporcionar melhorias na vida das pessoas/da comunidade. 
 

Subcategoria 
 

 
NÃO CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Unidades 
de Texto 

Pouco ou Nada (5) 
Não sei dizer (5) 
 

Inferências  
Os registros que afirmam que não houve contribuição da graduação do 
egresso para o desenvolvimento de sua comunidade, não foram justificados. 
Há, ainda, cinco registros nos quais o egresso afirmou que não sabe dizer. 
 

Regularidades Não há esclarecimentos sobre uma eventual não contribuição. 

 

 

29 – Na sua atividade profissional, participa ou participou de algum 

projeto que tenha impactado a realidade social, econômica, cultural e/ou 

política de sua região? Que tipo de participação e impacto? 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
PROJETO COM IMPACTO NA REALIDADE SOCIAL, ECONÔMICA, 

CULTURAL E/OU POLÍTICA DE SUA REGIÃO 
 

 
Subcategoria 

 

 
PARTICIPEI / PARTICIPO - IMPACTOS 

Unidades 
de Texto 

GRUPO 1 
1. Sim, econômica, pois eu obtive aumento de renda. 
2. Sim, na organização, com impacto econômico Social. 
3. Sim. 
 
____________________________ 
GRUPO 2 
1. Sempre que posso participo de ações no dia das crianças, no Natal, etc. 
2. Fui voluntário no CVV – Centro de Valorização da Vida e na VOSF – 

Voluntários da Saúde de Franca 
 
____________________________ 
GRUPO 3 



1. Participo de grupos de atuação social na minha Igreja. 
2. Participo de uma ONG, junto com meus colegas de trabalho. O 

impacto é cultural 
 
____________________________ 
GRUPO 4 
1. Participamos da campanha do agasalho e arrecadamos alimentos para 

famílias carentes uma vez por mês. 
2. Aprendi com o Trote e, na minha empresa, nós fazemos ações em 

creches e asilos uma vez, duas vezes por ano. 
3. Participo de vários, na organização. O impacto vem através de 

resultados que, mesmo paliativos, permitem algum melhoria nas vidas 
das pessoas beneficiadas por tais ações. 

 
____________________________ 
GRUPO 5 
1. Através da minha atividade profissional e conhecimento técnico contribuo 

para disseminação dos projetos apoiados pelas Lei Rouanet, Fundo da 
Criança e Adolescente, além de Projetos esportivos, com dedutibilidade 
do Imposto de Renda. 

2. Participei de grupo de apoio a dependentes químicos. 
3. Participo de um grupo de leitura. 
4. Participei da ONG Pedra Bruta, que oferece reforço escolar a alunos da 

rede pública. 
 
____________________________ 
GRUPO 6 
1. Em uma das empresas que trabalhei a contabilidade era com base no 

lucro real e a mesma revertia uma parte de seus lucros para ajudar aos 
funcionários e a uma comunidade carente. 

2. Faço alguns atendimentos a entidades que não teriam condições de 
manter uma estratégia de comunicação e dessa forma ajudando-as a 
conseguir coisas que necessitam para sua sobrevivência. 

 
Inferências  

Dos dezesseis registros afirmando que o ingressante participa ou participou 
de ações sociais, verifica-se 13 registros válidos (3 não são esclarecedores). 
Dos treze válidos, oito egressos participam atualmente de projetos sociais, 
assim distribuídos: 
 
- ações individuais ou pessoais, com caráter assistencialista: 01 
- ações de grupos religiosos, com caráter assistencialista: 01 
- ações de ONGs, com caráter de promoção da cidadania: 01 
- ações de empresas, com caráter assistencialista: 03 
- ações individuais, com caráter promoção da cidadania: 02 
 
 
GRUPO 1 
Trata-se de registros que não esclarecem exatamente a natureza, o alcance 
e o impacto das eventuais ações desenvolvidas. As respostas não permitem 
qualquer ilação em virtude da pouca clareza de todas. 
 
GRUPO 2 
Registros sobre ações desenvolvidas de forma individual, sem vinculação 
com atividade profissional, para resultados mais imediatistas. Ações em 
datas pontuais ou ocasiões especiais atendem a importantes necessidades, 
mas não resolvem os problemas de forma estrutural. 
São ações importantes, considerando-se que há benefícios percebidos pelos 



favorecidos que, de outra forma, o não atendimento acirraria a condição de 
exclusão. Ações de voluntariado, caso do Grupo 2, permitem, ainda, o 
desenvolvimento pessoal para todos os envolvidos. Podem ser tratadas 
como passo inicial para que se estabeleça um projeto que venha, em 
segunda etapa, promover o cidadão. 
 
GRUPO 3 
Neste grupo, estão os egressos que participam de grupos (Igreja e ONG). 
Nos dois casos deste grupo, as ações não foram especificadas, o que 
dificulta a análise. O registro n. 2 traz a informação de que colegas de 
trabalho também participam, mas não deixa claro se é uma ação com vínculo 
com atividade profissional do respondente. Em ambos os casos, no entanto, 
ainda que sejam ações assistencialistas, e desde que elas não reforcem as 
desigualdades sociais, culturais, econômicas e não criem dependências nas 
pessoas por elas favorecidas, ainda assim há benefícios. 
 
GRUPO 4 
Trata-se, aqui, de ações desenvolvidas com algum vínculo com atividade 
profissional dos egressos respondentes. Nos registros ns. 1 e 2, são 
relatadas ações de caráter assistencialista. A Campanha do Agasalho, por 
ser realizada uma vez por ano; os alimentos são doados uma vez por mês e 
as ações em creches e asilos são realizadas duas vezes por ano. A 
periodicidade das ações deixa grandes vácuos que podem ser ocupados com 
ações planejadas para funcionarem como uma segunda etapa de uma 
projeto de cidadania, com as pessoas assistidas. O registro n. 2 faz uma 
menção ao Trote Solidário, do Uni-FACEF, no qual a empresa se inspirou 
para suas ações. 
No registro n. 3, não apresenta muitas informações sobre a natureza das 
ações das quais o respondente afirma participar. Mas dá pistas de que se 
tratam de ações também assistencialistas e afirma que O impacto vem 
através de resultados que, mesmo paliativos, permitem algum melhoria nas 
vidas das pessoas beneficiadas por tais ações. Certamente, há grande valor 
nessas iniciativas. No entanto, é preciso que se reflita sobre a importância da 
promoção da inserção dessas pessoas na sociedade, de forma mais 
definitiva e emancipada. 
 
GRUPO 5 
Aqui, estão agrupados os registros referentes a ações individuais, cujas 
práticas estão claramente estabelecidas na promoção da cidadania, um 
passo além do assistencialismo. No registro n. 1, o egresso presta 
atendimento às iniciativas culturais e esportivas, fornecendo apoio na 
confecção de contratos, minutas, cartas de apresentação, ofícios etc, dando 
sua contribuição para ações que visam angariar, através de incentivos 
fiscais, apoio para promover a cultura, a consciência, a inclusão e a 
cidadania, beneficiando, assim, a sociedade como um todo. 
No registro n. 2, o egresso, nesse caso sem vínculo com atividade 
profissional, relata ter participado de um grupo de apoio a dependentes 
químicos. Ações voltadas para pessoas dependentes de álcool e outras 
drogas, com o objetivo de promover a recuperação e a reintegração social, e 
voltadas também para a prevenção dos males causados pelo 
uso/dependência de substâncias nocivas à saúde do indivíduo e à sua vida 
familiar e profissional fazem parte do rol de ações promotoras da 
emancipação e da autonomia da comunidade. 
O terceiro registro do Grupo 5 refere-se a um egresso que participou de 
grupo de leitura, sem especificar as características do público atendido por 
essa ação. Grupos de leitura atendem a fins imediatos, quando, por exemplo, 
destinam-se a crianças com dificuldade de aprendizado/leitura; crianças 
hospitalizadas; idosos mantidos em instituições; deficientes visuais etc. 



Entretanto, em todos os casos, promovem a formação de leitores e, dessa 
forma, colaboram para uma sociedade mais informada, mas crítica, mais 
reflexiva; e, por isso mesmo, capaz de emancipar-se e ser autônoma. 
No registro n. 4, o egresso relata sua experiência em uma organização não 
governamental da cidade de Franca (SP), que atende crianças e 
adolescentes da rede pública de ensino, ministrando-lhes reforço escolar. Por 
meio dessa ação, o egresso colaborou para o lapidar de pedras brutas, a fim 
de fazer brilhar o talento e a plena capacitação de crianças e jovens de 
escolas públicas da periferia de Franca (SP), oriundo de famílias sem 
recursos e com comprovado talento para o estudo (informação constante no 
site da ONG Pedra Bruta). Assim, o egresso pode contribuir para o 
desenvolvimento de talentos, além de afectar essas crianças e adolescentes 
com noções e vivências de cunho ético, a fim de promover a cidadania, a 
emancipação de pessoas, que possam, desde o curto prazo, multiplicar 
essas conhecimentos, entendimentos e sentimento, tornando-os comuns aos 
seus pares, à sua comunidade. 
 
GRUPO 6 
Este grupo é formado por registros de ações desenvolvidas no seio das 
empresas, e que conta com a participação de seus colaboradores. A adoção 
de estratégias de apoio a causas sociais vai ao encontro da demanda da 
sociedade, diferencia as empresas em relação à sua concorrência e garante 
espaço no mercado. Essa prática é comum entre as grandes empresas e tem 
sido cada vez mais constante entre as pequenas e médias. Cientes de que 
os consumidores estão atentos à postura e à responsabilidade social das 
empresas, estas se apressam em assumir, com ações de responsabilidade 
social, o papel de empresa socialmente responsável e de transformação 
social. Dessa forma, adotar ações sócias, como parte de sua cultura e 
personalidade, permite às empresas fortalecerem sua imagem junto à 
sociedade, ao mesmo tempo em que esse diferencial as distancia da 
concorrência. A sociedade tem avaliado de forma positiva ações sócias 
desenvolvidas pelas empresas. Essa postura aproxima as empresas da 
sociedade e das pessoas e grupos favorecidos pelas ações, de forma a 
construir um vínculo entre todos, concretizando o compromisso de uns com 
os outros. As empresas, certamente, irão se beneficiar da valorização de 
suas marcas e do bom posicionamento social. As pessoas e grupos 
favorecidos pelas ações, quanto mais estas forem emancipadoras, mais 
aquelas se tornarão autônomas, tornando autônoma, também, suas 
comunidades. 
O registro n. 1 refere-se a ação em que o lucro era partilhado entre 
funcionários e uma comunidade carente. Ações assim podem até minimizar, 
ainda que minimamente, os problemas de distribuição de renda no País. 
Outro aspecto é que os funcionários produziram o lucro; receber parte dele 
pode estimular mais ainda a produção laborar. Mas há outras questões, aqui 
impertinentes: a) os riscos devem ser divididos também?; e b) os funcionários 
serão considerados sócios? Apartadas essas questões, é preciso refletir se 
as ações que distribuem renda, lucro etc não produzirão acomodação por 
parte daquele que as recebe. Toda ação deve atender carências da 
comunidade através de ações que sejam, preferencialmente, sustentáveis e 
não perpetuem a improdutividade e a exclusão. 
Por fim, o registro n. 2 apresenta o trabalho de egresso que presta serviços 
de comunicação para entidades que não têm condição de pagar por este tipo 
de atendimento. Esta ação, inclusiva socialmente, permite às entidades 
atendidas promoverem sua sobrevivência por meio das necessárias ações de 
comunicação, sem as quais certamente haveria maior dificuldade para 
comunicar seu trabalho e suas necessidades para a sociedade. 
 

Regularidades Ações sociais de empresas, com caráter assistencialista 



 
Subcategoria 

 

 
NÃO PARTICIPEI / NÃO PARTICIPO - IMPACTOS 

Unidades 
de Texto 

Não (17) 

Inferências  
Não houve nenhuma argumentação, o que permite a ilação de que o próprio 
respondente não encontra explicação ou justificativa para a falta de 
participação em ações sociais, ainda que assistencialistas cujos resultados, 
mesmo que paliativos, trazem alguma forma de benefício para aquele(s) que 
por elas é(são) favorecido(s). 

Regularidades  

 

 

30 – Como descreveria uma comunidade desenvolvida? 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
COMUNIDADE DESENVOLVIDA 

 
 

Subcategoria 
 

 
CONCEITO 

 
Unidades 
de Texto 

GRUPO 1 
1. Uma comunidade que tenha progresso, emprego para todos, saúde e 

educação para todos. 
2. Uma comunidade que não falte educação, saúde e condições de vida 

para todos. 
3. Uma comunidade onde as diferenças sejam minimizadas o suficiente 

para que haja justiça e iguais oportunidades para todos 
4. Uma comunidade avançada, com educação e boa saúde para todos. 
5. Uma comunidade com qualidade de vida para todos. 
6. Uma comunidade sem diferenças econômicas, sem injustiça, com 

condições de trabalho para todos, com saúde, educação e liberdade de 
expressão. 

7. Uma comunidade com iguais condições para todas as pessoas, de todas 
as classes sociais. 

8. Uma comunidade em que não falte emprego, em que a educação, a 
saúde estejam ao alcance de todos e a violência seja reduzida. 

9. Aquela em que todos tivessem acesso à educação e saúde de qualidade 
e na qual o cidadão conseguisse prover as necessidades básicas de sua 
família com seu salário. 

10. Uma comunidade que oferece excelentes condições de vida para todos e 
não apenas para algumas pessoas. 

11. Uma sociedade livre, autônoma, emancipada, com os direitos civis e 
sociais respeitados e vivenciados pelas pessoas. 

12. Uma comunidade em que a economia gira, todos tem poder aquisitivo e 
boas condições de vida. 

 
____________________________ 
GRUPO 2 
1. Uma sociedade capaz, autossuficiente. 
2. Uma comunidade que depende apenas dela mesma, que é 

autossuficiente. 
3. Social e economicamente organizada e sustentável. 
4. Uma comunidade participativa, que valoriza e respeita a humanidade e 



meio ambiente, lideres governamentais preocupados com a correta 
administração dos recursos públicos. 

 
____________________________ 
GRUPO 3 
1. Aquela que possui maior nível de qualidade de vida. 
2. Aquela que tem como objetivo o desenvolvimento como um todo: 

humano, cultural, social, econômico e tecnológico. 
3. Uma comunidade desenvolvida envolve diversos fatores: cultura, meio 

ambiente, capital. 
4. Uma comunidade em que as pessoas podem ir e vir com liberdade, com 

consciência, com as melhores condições econômicas, culturais e sociais 
possíveis. 

5. Projetos sociais e culturais abertos à comunidade são exemplos de um 
desenvolvimento consciente, ao meu ver. Não só a doação, mas o 
incentivo à participação da comunidade também é importante e 
gratificante. 

 
____________________________ 
GRUPO 4 
1. Seria uma comunidade priorizando acesso a educação em todos os 

graus. 
2. Com pessoas com bons conhecimentos independente da área que atuam 

e sempre com possibilidade de desenvolvimento e crescimento pessoal. 
3. Com Conhecimento 
4. Membros com curso superior, acho que qualquer curso superior contribui 

para o desenvolvimento da comunidade 
5. Uma comunidade educada, com cultura, responsabilidade social e sem 

violência. 
6. Uma comunidade com uma base de ensino melhor. Que pudesse se 

aproximar mais de Deus. Que tivesse mais oportunidades de emprego, 
que a saúde fosse de boa qualidade e acesso para todos. Pessoas mais 
conscientes. 

 
____________________________ 
GRUPO 5 
1. Gerando postos de trabalho, consequentemente renda e consumo 
2. Altamente qualificada, bem remunerada, e reconhecida. Com bons 

aspectos socioeconômicos e socioculturais. 
3. Com distribuição da riqueza gerada na região. 
 
____________________________ 
GRUPO 6 
1. No meio desta grande evolução tecnológica que estamos vivendo hoje, 

não tenho uma opinião formada sobre este item. 
2. Nada a declarar. 
 

Inferências  
GRUPO 1 
Este grupo tem, como característica principal, a regularidade para 
todos/todas as pessoas (12). O egresso, neste grupo, entende que uma 
comunidade desenvolvida é aquela que educa, cuida, emprega, capacita, 
qualifica, respeita, ouve, oferece, tem, proporciona, distribui, remunera, provê 
as necessidades DE TODAS AS PESSOAS. A ideia capital, aqui, é que a 
comunidade desenvolvida está voltada PARA TODOS. Neste grupo, as 
regularidades são: educação (6 registros); saúde (7); igualdade social (5); 
qualidade de vida (5); e emprego (4). As irregularidades ficam por conta: a) 
da ausência da referência ao desenvolvimento humano, apesar das inúmeras 



referências às características de uma comunidade desenvolvida com base no 
desenvolvimento humano; e b) da citação do atributo 
autonomia/emancipação uma única vez, confirmando o que ocorre no item 
“a”. 
 
GRUPO 2 
Neste grupo, a referência à sustentabilidade é a característica básica. O 
egresso, aqui, entende que uma comunidade chega ao desenvolvimento 
graças à preocupação com a sustentabilidade. Enquanto regularidade, o 
conceito sustentabilidade aparece quatro vezes. A ausência de atributos 
referentes à visão economicista trazem o entendimento de que, aqui, o 
egresso entende que o desenvolvimento, para realizar-se, não se limita a 
desempenhos econômicos, devendo superar a etapa do econômico e 
alcançar o estágio da sustentabilidade possível graças aos avanços 
tecnológicos. 
 
GRUPO 3 
Este grupo concentra as respostas que levam ao entendimento do 
desenvolvimento pelo viés do desenvolvimento humano. Aqui, não se 
concentra uma ou outra característica específica. O egresso cita várias 
condições em cada resposta, numa clara visão de que o todo se faz com 
tudo e para todos. A regularidade está em situações que configuram 
desenvolvimento humano. A irregularidade está, também, na ausência de 
atributos referentes à visão economicista. Dessa forma, entende-se que, para 
o egresso, o desenvolvimento está além de desempenhos econômicos. 
 
GRUPO 4 
Aqui, a educação é a regularidade, a característica básica, o amálgama que 
funda uma comunidade desenvolvida, na visão do egresso. Citado nos seis 
registros, o conceito de educação não aparece sozinho, mas responde pela 
formatação de uma comunidade que, dessa forma, pôde capacitar-se e 
superar os conflitos e desafios; as injustiças; a limitação tecnológica; a 
desigualdade social; o desemprego; a falta de informação e de criticidade, 
entre outros aspectos. A educação, para o egresso, opera em todos os 
espaços e classes. Democratizando oportunidades e nivelando 
desigualdades, a educação aparece como o agente transformador por 
excelência. A irregularidade, aqui, como em outros grupos, está na falta de 
alusão aos atributos economicistas, por terem sido superados graças à 
educação. 
 
GRUPO 5 
Este grupo concentra a visão de que o desenvolvimento se faz pelo viés 
economicista. Sem repetição dos atributos aqui citados, é o único grupo que 
apresenta o atributo geração de renda e consumo, que implica, para sua 
efetivação, PIB elevado, controle da inflação, prosperidade, produção, 
desempenho econômico satisfatório, distribuição de bens e serviços, entre 
outros. A irregularidade está na ausência de atributos como saúde, justiça 
social, qualidade de vida, por exemplo. O entendimento do desenvolvimento 
pela visão economicista apoia-se em fatores macroeconômicos, em 
indicadores que não contemplam outros aspectos, como: justiça social, 
direito pleno, consciência crítica, entre outros. 
 
GRUPO 6 
Neste grupo, estão os egressos que não responderam à pergunta. Não 
apresentar uma opinião, não arriscar-se a definir um conceito, em tempos de 
superexposição das opiniões pessoais é contraditório. 
 

Regularidades Benefícios para todos – Sustentabilidade – Desenvolvimento Humano – 



Educação – Desenvolvimento Econômico 

 

 

31 – Se você tivesse que optar por apenas uma das alternativas abaixo, 

qual escolheria para sua comunidade? 

• Desenvolvimento científico; 
• Desenvolvimento cultural; 
• Desenvolvimento econômico; 
• Desenvolvimento humano; 
• Desenvolvimento social; ou 
• Desenvolvimento tecnológico. 

 

Gráfico 106 – Desenvolvimento - Egresso 

 
Fonte: Pesquisa elaborada pela pesquisadora, sobre Egressos. 

32 – Justifique a sua resposta à pergunta n. 31. 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
COMUNIDADE DESENVOLVIDA 

 
 

Subcategoria 
 

 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 
Unidades 
de Texto 

1. O desenvolvimento econômico impulsiona a sociedade de todas as 
formas. 

2. O desenvolvimento econômico permite o crescimento o desenvolvimento 
em todas as outras áreas. 



3. Porque, com o desenvolvimento econômico você pode atingir os outros 
níveis de desenvolvimento. 

4. O desenvolvimento econômico pode proporcionar todos os outros, 
depois. 

5. Minha área 
6. Pois se a pessoa consegue se desenvolver economicamente, ela pode 

estar desenvolvendo outras habilidades ao mesmo tempo 
7. Bons profissionais no mercado que atuam de forma coesa e 

comprometida. 
8. Para crescimento e desenvolvimento da comunidade. 
9. Com desenvolvimento econômico todos crescem e se desenvolvem. 
 

Inferências  
Com nove registros, esse conceito foi o segundo mais citado. O conceito 
economicista prevalece entre homens, de 30 a 39 anos, graduados em 
Ciências Contábeis e que trabalham no setor do comércio. 
O desenvolvimento econômico, no entender do egresso que optou por ele, é 
o grande impulsionador das outras formas de desenvolvimento. Os índices 
econômicos, no entender desse egresso, são os responsáveis pela 
dissemina’;cao do crescimento. 
 

Regularidades O desenvolvimento impulsiona outras formas de desenvolvimento. 
 

Subcategoria 
 

 
DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 
Unidades 
de Texto 

1. Não basta bons indicadores econômicos se apenas uma parcela da 
sociedade usufrui dos benefícios gerados por eles. 

2. É preciso ensinar o indivíduo a desenvolver suas capacidades ao 
máximo para que ele faça parte da construção de uma sociedade 
igualitária, que respeite os direitos de cada um. As outras alternativas só 
se concretizam a partir do desenvolvimento humano. 

3. Se ocorrer o desenvolvimento humano automaticamente os demais 
desenvolvimento serão atingidos por intermédio deste, pois o fator 
humano é imprescindível numa sociedade. 

4. Sem desenvolver o indivíduo e a cultura que o influencia, não se realiza 
nenhum dos outros fatores, se as pessoas não querem, as coisas não 
acontecem. 

5. Focando educação. 
6. Hoje em dia todos estão pensando muito em tecnologia, dinheiro, 

sucesso e estão esquecendo de si mesmo como "pessoa", devemos dar 
mais atenção para isso, o mundo se tornou egoísta e não é pra isso que 
estamos aqui. 

7. Uma comunidade com uma base de ensino melhor. Que pudesse se 
aproximar mais de Deus. Que tivesse mais oportunidades de emprego, 
que a saúde fosse de boa qualidade e acesso para todos. Pessoas mais 
conscientes. 

8. Acredito que o mais importante é o ser humano, e através deste 
desenvolvimento os demais itens serão consequência. 

9. Porque índices econômicos não resolveram tudo até hoje. 
10. Não basta uma condição econômica favorável se ela não estiver ao 

alcance de todos. É preciso que isso seja generalizado, que se estenda a 
todos. 

11. O desenvolvimento vai muito além de números e crescimento. O 
desenvolvimento caminha ao lado do crescimento humano. 

 
Inferências  

Desenvolvimento mais desejado, o Desenvolvimento Humano prevalece 
entre mulheres de 25 a 29 anos, graduadas em Ciências Contábeis e que 



trabalham na prestação de serviços. 
Com argumentos que entendem que números e índices econômicos não 
garantem significam, necessariamente, que a sociedade, como um todo, está 
a usufruir dos benefícios e conquistas do desenvolvimento. É preciso que 
todas as condições favoráveis estejam ao alcance de todos; daí o 
entendimento de que somente se pode considerar o desenvolvimento quando 
este significa ganhos para todos e há uma humanização nas relações 
sociais, econômicas, políticas, culturais etc. O ser humano deve ser 
considerado antes dos índices. 

Regularidades Não basta indicadores econômicos – Não basta uma condição econômica 
favorável – O desenvolvimento humano concretizará as demais formas de 
desenvolvimento. 

 

 

33 – O ensino superior do Uni-FACEF contribui para o desenvolvimento 

de uma comunidade? De que forma? 

Análise do Discurso 

Cronotopo da Soleira 

Poderia estar agregando mais, se os professores da faculdade 
estivessem mais atualizados e o ensino estivesse em um nível maior 
de exigência dos professores para com os alunos (1) 
Sim. Formando/capacitando alunos/profissionais que devem fazer 
diferença em suas comunidades, capacitados para resolver os 
problemas das comunidades (19) 
 

Cronotopo do Encontro 

Sim. Formando/capacitando alunos/profissionais que devem fazer 
diferença em suas comunidades, capacitados para resolver os 
problemas das comunidades (19) 
Sim. Atuando de forma comprometida com o aluno, de forma a 
otimizar sua formação. (2) 
 

Cronotopo da Estrada 

Sim. Pessoas capacitadas podem contribuir para a melhoria das 
condições de vida de sua comunidade (saúde, educação, cultura etc) 
(3) 
Sim, porque o mercado precisa de profissionais qualificados e 
humanos para atuar (2) 
 

Cronotopo do Tempo 

Sim. Formando/capacitando alunos/profissionais que devem fazer 
diferença em suas comunidades, capacitados para resolver os 
problemas das comunidades (19) 
 

 

De todos os respondentes, dois não responderam à questão e 

outros dois afirmaram que não há contribuição do Uni-FACEF ao 

desenvolvimento local. Um dos registros não apresentou justificativa para a 

resposta. O outro afirmou: “Poderia estar agregando mais, se os professores 

da faculdade estivessem mais atualizados e o ensino estivesse em um nível 



maior de exigência dos professores para com os alunos”. Esse registro consta 

no cronotopo da soleira, o cronotopo da crise a ser superada. Conforme esse 

registro, em função dessa desatualização do corpo docente, não se verifica 

uma real e efetiva contribuição do Uni-FACEF ao desenvolvimento da 

comunidade. O contraponto vem por meio de 19 (dezenove) registros que, 

resumidamente, afirmam: “Sim. Formando/capacitando alunos/profissionais, 

que devem fazer diferença em suas comunidades, e estar capacitados para 

resolver os problemas das comunidades”. 

No cronotopo do encontro se concretiza na relação com o aluno e 

com o corpo docente. É na dedicação à formação do aluno, passando pela 

qualificação do professor, que se fará a capacitação de profissionais 

preparados, competentes, capazes de integrarem-se à comunidade e 

responder aos seus anseios e necessidades, de forma emancipatória e 

libertadora, incrementando tanto as relações de negócios como as relações 

humanas. 

No cronotopo da estrada, verifica-se que pessoas capacitadas 

podem contribuir mais para as comunidades, ao mesmo tempo em que o 

mercado, em qualquer comunidade, sempre estará à espera de profissionais 

capacitados. Nem sempre o compromisso do mercado será com a 

emancipação e desenvolvimento humano. Dessa forma, verifica-se a 

importância da consciência crítica e reflexiva na formação do profissional, para 

que ele possa resguardar-se e resguardar aos interesses legítimos da 

comunidade, a favor dela e de seus membros. 

No cronotopo do tempo, o corpo deve formar-se e fortalecer-se; 

formar profissionais capacitados para a geração de conhecimento, riqueza, 

renda, negócios e para responder às necessidades e anseios da comunidade. 

 

Análise do Conteúdo 

 
Categoria 

 

 
ENSINO SUPERIOR DO Uni-FACEF 

 
Subcategoria 

 

 
CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA COMUNIDADE 

 
Unidades 
de Texto 

Sim. Formando/capacitando alunos/profissionais que devem fazer diferença 
em suas comunidades, capacitados para resolver os problemas das 



comunidades (19) 
Sim. Atuando de forma comprometida com o aluno, de forma a otimizar sua 
formação. (2) 
Sim. Pessoas capacitadas podem contribuir para a melhoria das condições 
de vida de sua comunidade (saúde, educação, cultura etc) (3) 
Sim, porque o mercado precisa de profissionais qualificados e humanos para 
atuar (2) 
 

Inferências  
Das vinte e nove ocorrências que afirmaram que o Uni-FACEF contribui para 
o desenvolvimento de uma comunidade, a maior ocorrência de registros 
recaiu sobre o atributo É uma IES de respeito, preocupada com a formação 
de profissionais capacitados, conscientes, críticos, participativos, capazes de 
interagir com a comunidade e atender às suas necessidades e resolver seus 
problemas e desafios. Este conceito teve dezenove registros. A 
empregabilidade, com apenas três registros é a irregularidade deste tópico, e 
oferece importante elemento para análise, se se considerar o grande número 
de citações fazendo referência à capacidade que o Uni-FACEF tem de 
capacitar pessoas. Isso demonstra que a capacitação tem valor social mais 
relevante que a mera empregabilidade. Outro aspecto a ser destacado é a 
humanização na capacitação oferecida pelo Uni-FACEF, conforme registros 
do egresso. Um profissional humano, ético, justo e solidário é um conceito 
presente na comunicação da IES e em seu discurso e está assimilado pela 
comunidade e é considerando como relevante para o desenvolvimento de 
uma comunidade. 
 

Regularidades O Uni-FACEF forma/capacita profissionais capacitados para resolver os 
problemas das comunidades. 

 
Subcategoria 

 

 
NÃO CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA COMUNIDADE 

 
Unidades 
de Texto 

Poderia estar agregando mais, se os professores da faculdade estivessem 
mais atualizados e o ensino estivesse em um nível maior de exigência dos 
professores para com os alunos (1) 
 

Inferências  
Esse registro é importante alerta considerando-se que, ao longo dessa 
pesquisa, o egresso destacou a qualidade do corpo docente da IES, com 
ressalvas. A irregularidade está na falta de organização dos próprios alunos 
que, diante de casos de professor omisso, desatualizado, desinteressado etc, 
poderiam apresentar, de forma mais contundente, suas queixas. Muitos não 
o fazem. 
 

Regularidades  

 

 

3.3 EXPECTATIVAS E REALIZAÇÕES: um olhar de perto 

 

 

O Ingressante tem menos de 20 anos de idade; é solteiro; está 

em sua primeira graduação; trabalha e tem relação empregatícia fixa. Ele 



busca, na formação em nível superior, a promessa que o discurso capitalista 

economicista. Esse discurso filia-se à visão do desenvolvimento pelo viés do 

desenvolvimento econômico, que, segundo Sen et. Kliksberg (2010) se associa 

a indicadores econômicos e não permite uma perspectiva mais ampla do 

próprio desenvolvimento. Esse desenvolvimento afasta-se, assim, da 

concepção do desenvolvimento pelo viés do humano, por meio do qual as 

pessoas e a comunidade - capacitadas para fomentar sua força interna - 

conseguem encontrar seus próprios instrumentos de libertação e 

desenvolvimento, conciliando índices econômicos com índices de bem-estar e 

qualidade de vida para todos. Esse ingressante, ao buscar apenas aquilo que o 

discurso economicista apregoa, parece não compreender que o conhecimento - 

principalmente as possibilidades que se abrem por meio do ensino superior - 

emancipa e empodera, impacta pessoas, grupos e comunidades, de forma que 

se acreditem capazes de participar, escolher, decidir em relação às decisões 

coletivas, públicas, sociais. Ao buscar o Centro Universitário de Franca Uni-

FACEF, esse ingressante demonstrou, em seus argumentos, que dá 

autoridade aos testemunhos de parentes e amigos que, assim, o convenceram 

a favor do Uni-FACEF. A consagração da marca e da imagem Uni-FACEF na 

comunidade lhe parece inquestionável e justificada. A localização, citada em 

várias ocasiões, traz o entendimento de que esse ingressante não estava 

predisposto a empreender grandes deslocamentos para sua graduação. 

Entende-se que esse aluno não mantinha preferência pela graduação em uma 

determinada IES, vindo, então, a optar por uma situação que lhe pareceu a 

mais conveniente. A graduação no Uni-FACEF lhe permitirá conquistar os 

benefícios da sociedade contemporânea, capitalista e economicista: ingressar 

no mercado/conquistar um bom lugar no mercado/conquistar uma remuneração 

que lhe permita participar da sociedade de consumo. E ele entende que a 

graduação do Uni-FACEF é capaz de levá-lo a atingir esse objetivo. O 

ingressante tem relação positiva com o Uni-FACEF, oscilando entre BOM e 

EXCELENTE o valor dos atributos da questão n. 18. No entanto, se comparado 

o desempenho do atributo “Corpo Docente”, em vários outros momentos do 

questionário, constata-se uma contradição, uma vez que por vezes é 

considerado um ponto positivo, e em outras é negativo. Depreende-se, daí, que 



o ingressante não é autônomo, dependendo do professor que controle mais a 

sala de aula, por exemplo. O atributo infraestrutura também é conflitante; é 

visto como ponto positivo e negativo – é inquestionável sua importância para o 

ingressante, que quer ser bem atendido, em ambiente organizado e acolhedor. 

Tradição também importa para esse ingressante, cujas expectativas são: 

capacitar-se para o mercado de trabalho; ter uma remuneração satisfatória; 

crescer profissionalmente. Esse ingressante, em seu discurso, não demonstra 

a percepção de que a capacitação profissional pode ser obtida também de 

outras formas, e que a universidade pode oferecer compreensões da própria 

sociedade, a partir das quais ele poderia (re)pensar seu papel na comunidade 

e novos objetivos a serem conquistas a partir de uma graduação. Por isso, 

também, o ingressante tem curta visão acerca de projetos sociais e 

participação social, tendo como única vivência desse tipo o Trote Solidário – 

apenas 2% passaram a participar habitualmente de alguma atividade/ação 

social após o Trote Solidário. Ainda assim, ele afirma acreditar que projetos 

sociais são capazes de humanizar as pessoas, mas faz um alerta consciente e 

crítico (apenas 1 registro dessa natureza): “ações sociais devem ser 

oportunidades de evolução e não de comodidade improdutiva”. E, por fim, o 

ingressante, reproduzindo o discurso que o trouxe para o ensino superior 

(continuidade dos estudos; forma de capacitação para conseguir melhores 

oportunidades no mercado de trabalho; conseguir uma vida/um futuro melhor), 

entende que uma comunidade desenvolvida é aquela em que os meios de 

produção estão ativos e as pessoas economicamente ativas estão todas 

produzindo e que essa conquista se faz com a educação. 

Dessa forma, verifica-se que as expectativas do Ingressante 2013 

não se constituem, no geral, das visões livres e libertadoras apregoadas pelos 

mais modernos entendimentos da educação, da universidade, do ensino 

superior, do desenvolvimento. A visão, ainda ultrapassada, está amarrada aos 

conceitos de manutenção do discurso capitalista economicista. Esse 

Ingressante reproduz, em seu discurso, o discurso de sua família, que o quer 

vencedor e de sucesso, empregado de forma a ter estabilidade e garantias que 

o mantenham economicamente ativo, produzindo, consumindo, sendo solidário 

porque não sabe, ainda, como ser libertador. Para ingressar no mercado de 



trabalho, onde não pretende ser empreendedor, mas, sim, conquistar uma 

posição de segurança, ele demonstra ser pouco ousado, e sua formação 

profissional será baseada nos limites dos muros da universidade, se ele não for 

incomodado e afetado para ir além, desempenhando um papel novo, desde já, 

assumindo um papel renovador, (re)pensando a necessidade e a importância 

de pesquisar, conhecer verdadeiramente as necessidades e os problemas 

sociais e estabelecer um profundo diálogo com essas questões. Para isso, 

precisará, sim, do professor, mas em uma nova relação; uma relação de 

autonomia e confiança, longe do papel depositário e acomodado. É preciso que 

esse ingressante incomode-se com a realidade e perceba que o ensino 

superior pode ajudá-lo na construção de respostas que o levarão à descoberta 

de que a graduação pode oferecer a ele mais do que suas expectativas 

desejam até o momento; a graduação pode oferecer a ele a visão do 

desenvolvimento para todos; o desenvolvimento que vai além das frentes de 

trabalho ocupadas, que constitui, até então, sua maior expectativa. Outrossim, 

essa nova relação do Ingressante com a graduação, com a Universidade 

possibilita, também, a própria retenção de alunos, uma vez que a dinâmica que 

se estabeleceria daria novos e mais interessantes cenários nos quais se 

construiria o novo diálogo entre aluno e ensino superior. 

Para que se conheça a natureza e o espírito das realizações do 

Egresso, parte-se de seu perfil. Ele tem mais de 40 anos de idade; é do sexo 

masculino (embora, nesse estudo, as realizações independam do sexo); é 

casado; graduou-se em Administração (43%), entre 2003 e 2008 (40%), mas 

não tem Pós-graduação (57%); trabalham (100%) no Comércio (34%), onde é 

funcionário (91%). Esse egresso trabalha na área em que se graduou no Uni-

FACEF (79%) e 32% levaram menos de seis meses para conseguir trabalhar 

na área de sua graduação, sendo que 46% já trabalhavam à época da 

conclusão do respectivo curso. Dos trinta e três egressos que fizeram parte do 

corpus deste estudo, 85% se dizem satisfeitos com sua atividade profissional, 

por atuarem em suas áreas e por terem alcançado uma boa posição no plano 

de carreira nas organizações em que trabalham. Os que se dizem insatisfeitos 

justificam dizendo que a remuneração é baixa ou que não veem oportunidade 

de evolução. Estes argumentos iniciais apresentam, neste estudo, um egresso 



sem perspectivas, que se acomodou em situações que não lhe dá prazer ou 

realização e que não lhe apresenta possibilidade de crescimento pessoal. A 

opção pelo ensino em nível superior veio baseada, tal qual ocorreu com o 

Ingressante 2013, veio baseada no discurso estabelecido socialmente que 

defende a necessidade de capacitação para o mercado de trabalho via ensino 

superior, como forma de entrar no mercado de trabalho e ter melhores 

condições de vida. O discurso de que o mercado exige também é responsável 

pelo entendimento de que só com a capacitação pelo ensino superior o sujeito 

pode vencer na vida. Pela outra via, o entendimento de que o ensino superior 

se destina precipuamente à formação para abastecimento das trincheiras do 

mercado de trabalho também está distorcido e encobre a função maior da 

universidade: a construção do conhecimento a partir das realidades dos 

envolvidos, de forma a oferecer respostas para os dilemas, desafios e 

problemas sociais, visando, principalmente, à emancipação, à autonomia e à 

promoção humana. Para que se obtivesse a capacitação, muitos afirmam que 

escolheram o Uni-FACEF pela imagem consagrada da IES na comunidade, o 

que resultou de inúmeras indicações de parentes e amigos. A IES, percebida 

como séria, oferece, no entendimento do Egresso, ensino de qualidade e 

diploma, dois produtos que cumprem funções diferentes e que prometem 

atender demandas e necessidades diferentes; o ensino de qualidade carrega 

um compromisso social mais amplo, responsável pela ponte entre descobertas 

e benefícios; estudos e respostas, para o cidadão e a comunidade. O diploma, 

por seu turno, promete atender a uma necessidade mais específica e menos 

nobre; o diploma constitui-se de mera certificação que comprova a finalização 

de um processo – a graduação. Enquanto mera certificação, o diploma não é 

garantia de competência nem de capacitação. Mas pode ser desejado 

enquanto bilhete de passagem para uma outra expectativa/aspiração, um 

concurso, por exemplo. De todas as formas, o diploma não é garantia da 

capacidade de aplicação de conhecimentos junto à sociedade. Mas, de acordo 

com os argumentos do Egresso, a boa formação/capacitação por si vai ao 

encontro das expectativas iniciais e é bastante para a constituição de suas 

realizações. 



Entende-se que o Egresso, que, no início do processo graduação, 

alimentou a expectativa da formação para ingressar no mercado de trabalho, 

em algum momento de sua jornada, ele perdeu a motivação que lhe permitiria 

(re)avaliar as próprias expectativas de vida. Daí, verifica-se uma acomodação 

que o mantém, inclusive, nas funções que não o deixam satisfeito. Ele não 

demonstra entusiasmo em buscar outras alternativas e se mantém acomodado. 

Entre os respondentes, três são sócio-proprietários (Gráfico 69, fl. 113), mas, 

apesar desse perfil empreendedor, suas visões de mundo contemplam uma 

sociedade ainda muito vinculada ao crescimento econômico, a despeito da 

escolha do desenvolvimento humano como o ideal na pergunta de n. 31. Há o 

entendimento de que o desenvolvimento humano responde melhor às 

necessidades da sociedade do que o desenvolvimento econômico, o qual se 

apoia no crescimento econômico e em seus nos indicadores e se entende ser a 

mola propulsora dos demais tipos de desenvolvimento. O Egresso entende 

que, pelo desenvolvimento humano, o homem e sua comunidade têm mais 

possibilidades de acertos de rotas e de resultados, mas ele, Egresso, perdeu o 

entusiasmo e espera que façam pela sociedade o que ele não está motivado a 

fazer; ele entende e concorda que o desenvolvimento impulsiona os demais 

avanços, mas em algum momento tornou-se imediatista, consumista, 

defendendo o discurso da sociedade constituída pelo mercado e pelo não-

mercado; e ele não pode apartar-se do mercado. Ao entender que o 

desenvolvimento se faz com formação, educação, o Egresso vê importância no 

ensino superior, mas essa importância restringe-se, no seu entendimento, à 

capacitação e não à fomentação criativa das forças humanas. À universidade, 

cabe cercar o estudante para que ele se torne mais incomodado e curioso e 

que esteja atento às vicissitudes do dia-a-dia e passe a perceber onde ele pode 

contribuir, como uma pesquisa, uma proposta de solução. É preciso que o 

estudante, se ainda não estiver ciente disso, perceba e aceite sua função 

social: uma vez no ensino superior - que não existe apenas para servir as 

profissões, oferecendo mão-de- obra – compreenda o tripé ensino – pesquisa – 

extensão, de forma a construir o novo, o libertador, o emancipador, para que 

ele e sua comunidade sejam autônomos, e se caminhem, então, em direção ao 

desenvolvimento que vai além dos indicadores econômicos. Dessa forma, 



constata-se que, se a pergunta 18 (Sua graduação contribuiu para seu 

desempenho profissional?) for refeita, todos os que forem inquiridos 

provavelmente responderão que sim, justificando com o ganho social e não, 

como ocorreu nesse estudo, pela boa formação/boa capacitação recebida que 

lhe permitiu estar satisfeito por ter uma boa remuneração e estar numa boa 

posição na organização onde trabalha. A boa nova é que o Egresso demonstra 

estar consciente de que é preciso ir além da capacitação que traz benefícios 

imediatos e que se restringem a ele mesmo; na pergunta n. 28 (No que sua 

graduação contribuiu para o desenvolvimento de sua região?), ele afirma: 

Aprendi que minha profissão deve proporcionar melhorias na vida de nossa 

comunidade / atuação mais humana e ética. A despeito dessa compreensão, 

ele ainda não é participativo como poderia, em sua comunidade. A pergunta n. 

29 (Na sua atividade profissional, participa ou participou de algum projeto que 

tenha impactado a realidade social, econômica, cultural e/ou política de sua 

região?), apresenta um Egresso pouco participativo: dos 16 registros, 3 não 

eram suficientemente esclarecedores; dos 13 registros válidos, apenas 8 

egressos participam, atualmente, de ações/projetos sociais, sendo 5 deles 

meramente assistencialistas e em datas pontuais, e os outros 3, com uma clara 

preocupação com a promoção da cidadania. É possível reverter, ao menos em 

parte, a postura de acomodação que acomete o Egresso participante deste 

estudo, com a Pós-Graduação que também deve estar comprometida com as 

causas sociais; e com um trabalho de (re)acolhimento do Egresso ao seio da 

Universidade, de forma que ele possa atuar em parceria com o estudante do 

ensino superior, trocando experiências, dividindo vivências, (re)construindo as 

possibilidades de suas comunidades. Cabe à IES, possibilitar, por meio de um 

trabalho de sensibilização, junto a Professores e Coordenadores, com o apoio 

do Departamento responsável pela Extensão, de forma a possibilitar, ao 

Egresso, um novo olhar e uma nova postura e atitude na sociedade. Aqui, da 

mesma forma, a retenção do aluno que receberia apoio e parceria do Egresso, 

também teria cada vez menos interesse em evadir-se da IES, posto que o 

dinamismo desses novos cenários e possibilidades lhe abririam novas 

expectativas, muito além da mera capacitação para o mercado de trabalho. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conhecidas e reafirmadas as expectativas do Ingressante 2013, 

do Uni-FACEF, e compreendidas que elas se constituem a partir de um 

discurso consagrado pela sociedade capitalista, ecoado pela família, que leva o 

indivíduo (Ingressante 2013) a almejar galgar degraus e, assim, atingir os 

estamentos acima dele, via capacitação para vencer e crescer no mercado de 

trabalho, verifica-se que as expectativas não são novas ou surpreendentes. Daí 

a necessidade do Uni-FACEF encontrar brechas para que esse Ingressante 

2013 (re)pense sua relação com o ensino superior e perceba que a graduação 

deve servir a objetivos mais profundos e amplos. Cabe, ao Uni-FACEF, através 

de trabalho intenso e inovador com seu corpo docente (Professores e 

Coordenadores), possibilitar, em profundidade, projetos e ações que se 

constituam em avanços para a pesquisa, para a ciência, para a sociedade. 

Caso não seja assim, entende-se que se irá suceder, com esse Ingressante 

2013, o mesmo que ocorreu com o Egresso que foi parte desse estudo: a falta 



de perspectiva e a acomodação. Buscar no ensino superior apenas a 

capacitação para o mercado de trabalho é visão estreita e limitada. É preciso 

(re)apresentar para o Ingressante 2013 o papel da Universidade, o papel do 

Uni-FACEF. Esse Ingressante, com novas possibilidades de relação com o 

ensino em nível superior, será menos propenso à evasão escolar e mais 

propenso às novas e mais enriquecedoras expectativas, em relação à sua 

formação, ao seu papel – pessoal e profissionalmente. O Egresso, se lhe for 

possibilitada uma (nova) participação no processo de graduação de outros 

estudantes, irá (re)encontrar novas razões para suas novas realizações. Além 

disso, o impacto do Uni-FACEF, via realização de seus futuros egressos, pode 

ser muito mais significativo e amplo do que as poucas ações apuradas (e de 

cunho assistencialista). Fomentar a compreensão do papel do ensino superior, 

enquanto agente provedor de capacitações a favor da comunidade, muito além 

da mera capacitação para o mercado de trabalho – ainda que estar empregado 

e consumir faz girar a economia, mas isso não significa ganhos para a 

coletividade – é promover, na sociedade, a compreensão do real papel da 

educação. Daí, o entendimento de que, uma vez assimilada pela sociedade 

essa compreensão, o antigo discurso, consagrado a favor do crescimento 

econômico - e que prega a graduação em nível superior como a forma de 

entrar no mercado de trabalho para crescer e vencer - vai perder lugar para o 

entendimento de que o acesso ao ensino superior deve ser consciente para 

aqueles que nele buscarão o incremento de competências que lhes 

possibilitarão a realização pessoal e profissional e a promoção de melhorias 

para a comunidade, ao devolver para ela os benefícios da produção de 

conhecimento, realizada na universidade, colocando-se todos, enfim, no 

caminho do desenvolvimento humano. É possível manter a consolidação do 

Uni-FACEF como IES que oferece ensino de qualidade e capacitação 

diferenciada, e contribuir para a consolidação do Uni-FACEF, como centro de 

excelência a serviço das profissões, mas que acima de tudo, trabalha para a 

construção do conhecimento, a fim de promover a autonomia da sociedade e 

de seus indivíduos, em direção ao desenvolvimento humano. 
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