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RESUMO 

A pesquisa objetiva analisar como os cuidados (pedagógico e negócio) que o 
Coordenador de Curso deve ter, regem a função de gestão acadêmica do curso em uma 
Instituição de Ensino Superior Privada e com fins lucrativos no Rio de Janeiro. A 
perspectiva teórico-metodológica toma como referência a abordagem quali-quantitativa 
da pesquisa em educação, por meio de investigação-formação, buscando a construção de 
um conhecimento que envolve os seguintes sujeitos, a saber: o pesquisador proponente e 
os Coordenadores de Cursos na Graduação Superior (Bacharel e Tecnológico) nas áreas 
de Gestão e Pedagogia. Neste contexto, trata-se de uma investigação sobre o 
empoderamento (ou ausência de poder) do docente da educação superior em relação à 
administração da IES. Assim como, a análise das relações de poder entre a gestão desta 
IES como um todo e a gestão de cursos por um sujeito particular, o coordenador de cursos. 
Para a coleta de dados, foram escolhidos Coordenadores das áreas de Gestão e Pedagogia, 
pela premissa de atuarem em cursos formadores de profissionais para atuação tanto na 
gestão como na educação, e que são oferecidos em mais de 10 (dez) campi localizados 
em regiões diversas no Estado do Rio de Janeiro. Este trabalho não pretende encerrar as 
discussões, mas contribuir para o preenchimento de uma lacuna existente em relação ao 
tema, auxiliando para que os profissionais envolvidos possam identificar pontos que 
favoreçam o crescimento e o desenvolvimento do trabalho que realizam. 

 

Palavras-chave: Coordenação, Gestão, Educação. 
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ABSTRACT 
 

The research aims to analyze how the cares (pedagogical and business) by the 
Coordinators have, guide the academic management of the course in a Private For-Profit 
Higher Education Institution in Rio de Janeiro. The theoretical-methodological 
perspective takes as reference the qualitative-quantitative approach of research in 
education, through research-training, seeking the construction of a knowledge that 
involves the following subjects: the researcher and the Undergraduate’s Courses 
Coordinators (Bachelor and Technological) in the areas of Management and Pedagogy. 
In this context, it is an investigation about the empowerment (or lack thereof) of the higher 
education professor in relation to the administration of HEI. As well as the analysis of the 
power relations between the management of this HEI as a whole and the management of 
courses by a particular subject: the course coordinator.  For the data collection, through 
participatory observation and application of questionnaire, would be chosen Coordinators 
that act in courses in which professionals for managerial and pedagogical areas are formed 
they are offered in more than 10 (ten) campi around the State of Rio de Janeiro. This 
paper does not intend to close the discussions, but rather to fill a gap in relation to the 
topic, helping professionals involved in this subject to identify points that will bring 
growth and development to their work. 
 
 
Keywords: Coordination, Management, Education 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta introdução está dividida em: 

 

Apresentação 

Minha carreira foi iniciada na área de negócios, onde atuei por 20 (vinte) anos, 

ocupando posições operacionais em vendas de diversos tipos de produtos, até a gestão 

comercial em empresa de grande porte. Neste ambiente, as questões envolvendo 

indicadores, controles, metas, ganhos, perspectivas de lucros e/ou de prejuízos 

permeavam o cotidiano do trabalho no mundo corporativo em que estive inserido. 

No final dos anos de 1980, comecei ame encantar pela área de humanas, buscando 

a graduação em Psicologia, com a intenção de atuar no campo das Organizações. Durante 

este período de formação, experimentei inúmeros diálogos com professores que 

transitavam com maestria pelos mundos da Psicologia Clínica, Escolar e Organizacional, 

o que me fez compreender que a experiência anterior não deveria ser esquecida, mas que 

muito do que já estruturava a maturidade profissional que eu possuía, segundo eles, 

deveria ajudar a compor o novo olhar para as ações que poderiam ser demandadas nesta 

nova área do conhecimento. 

Ao longo da graduação, optei por cursar Licenciatura e comecei a descobrir temas 

que me despertaram o interesse em um mundo até então desconhecido por completo. 

Anos depois de graduado e licenciado, atuando como Gestor de Recursos 

Humanos em uma empresa de grande porte, ao mesmo tempo que atuava como Consultor 

Organizacional por uma Pessoa Jurídica constituída com o objetivo de oferecer 

programas de desenvolvimento na área de gestão, fui convidado para atuar como docente 

na graduação. 

A proximidade com profissionais que atuavam na posição de Coordenadores de 

Curso começou a gerar algumas curiosidade e questionamentos sobre a forma de atuação 

destes sujeitos e os resultados que deles eram esperados e o que de fato conseguiam 

entregar. 
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Até que no ano de 2012, fui convidado a assumir a posição de Coordenador de 

Curso, podendo vivenciar inúmeras situações parecidas com aquelas que me geravam 

inquietação e/ou curiosidade pela observação em relação ao desempenho dos meus pares, 

assim como algumas um tanto quanto diferentes, mas não menos inquietantes. 

Entretanto, com o passar do tempo, pude perceber que os resultados apresentados 

por alguns dos meus pares, assemelhavam-se com os meus e ao mesmo tempo, eram 

muito diferentes de outros colegas na mesma condição de coordenadores de curso – que 

não conseguiam atender aos objetivos esperados. 

Comecei a me perguntar porque isto acontecia. 

Neste mesmo período, recebi um convite da Instituição para atuar em um Projeto 

de Recepção ao Novo Coordenador de Curso, acolhendo e orientando sobre os primeiros 

passos nesta posição. Esta experiência me permitiu ter contato com profissionais de 

diversas formações, tempo de casa, regiões diferentes no Brasil inteiro, e coordenando 

cursos em realidades muito distintas umas das outras. 

A convergência destes diversos aspectos (minha trajetória e experiência anterior, 

a atuação como Coordenador,  e o contato com outros coordenadores com vivências e 

realidades muito diferentes) ampliou a curiosidade para conhecer melhor os desafios e 

perspectivas destes profissionais, em um contexto de coordenação em uma instituição de 

ensino superior privada e com fins lucrativos. 

 

Definição do Problema 

 O tema gestão tem sido objeto presente nos assuntos envolvendo a educação em 

uma instituição de ensino superior não só pela relevância que possui para todo o processo, 

como também por integrar o elenco de aspectos que compõe o marco regulatório definido 

pelo MEC. 

 A Coordenação de Cursos neste contexto passa a ganhar maior relevância se 

considerarmos o papel de interface desempenhado por ela na integração dos diversos 

atores deste macro processo, tendo que dedicar especial atenção para as questões 

pedagógicas ao mesmo tempo que cuida das outras que fazem o negócio acontecer. 
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Aqui está o problema que mobiliza esta pesquisa: como o Coordenador de Curso 

lida com esta dupla dimensão envolvendo o pedagógico e o negócio ao mesmo tempo, 

quando atua em uma Instituição de Ensino Superior Privada e com fins lucrativos? 

 

Contextualização 

Os países da América latina, principalmente aqueles em desenvolvimento como o 

Brasil, foram levados a intensificar as mudanças nas políticas públicas da Educação, 

como reflexo de um diagnóstico publicado pelo Banco Mundial após um trabalho de 

pesquisa e análise de dados realizado nos países do Terceiro Mundo no ano de 1993.  

Este documento sugeriu a implementação de diretrizes para a redução dos 

investimentos públicos em educação, ao mesmo tempo que medidas de estímulo à 

diversificação das instituições e a competição entre elas passassem a ser adotadas 

também. 

Estas ideais consideradas como liberais e propostas pelo Banco Mundial e outros  

organismos  multilaterais e transnacionais representados, por exemplo, pelo Fundo 

Monetário internacional-FMI, Organização Mundial do Comércio-OMC, Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico-OCDE,  contundentes representantes do 

mercado,  afirmam ser este o elemento de parâmetro a ser adotado a partir de então. 

Estes novos referenciais expressavam uma estreita articulação entre a ampliação 

da participação privada na educação, em simultaneidade a redução da ação do Estado que 

não teria condições de ofertar a universalidade do acesso e a manutenção de uma 

educação adequada aos parâmetros preconizados por estas diretrizes.  

Ora, se o Estado não teria a condição de atender o que deveria ser esperado, 

articulado com a premissa da eficácia no alcance dos resultados, torna a proposição de 

reforma na educação uma preocupação inerente ao mundo globalizado e viabiliza a 

adoção destas proposições de uma maneira geral. 

Estes organismos em conjunto exigem que reformas sejam implementadas no 

Brasil, no sentido de provocar uma nova adequação entre Estado e Sociedade, seguindo 

uma ordem em que a economia passe a ser o centro de todos os valores, buscando 

adequar-se a uma teoria convergente das semelhanças de problemas presentes em 

diversos lugares no mundo. 
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Isto ganha corpo no Brasil, com força maior durante o Governo do então 

Presidente Fernando Henrique Cardozo na década de 1990, principalmente após a 

promulgação da Lei n° 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN 

(BRASIL, 1996), estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional em todos os 

níveis, em seu Artigo 7º, permitindo (ou ratificando) que a iniciativa privada atue de 

forma (ainda mais) livre no ensino, desde que atendendo a algumas condições específicas, 

como cumprimento de normas gerais, ser autorizada e avaliada pelo Estado, e poder se 

autofinanciar. 

Bastaria observar o quantum da expansão do ensino superior privado 
ou público-quase-privado ou ainda em especial o privado-mercantil, na 
atualidade, e se teria a dimensão de como a perspectiva de mercado está 
presidindo o processo de ampliação do número de instituições – sejam 
novas ou resultantes de fusões, aquisições, etc. – e do aumento 
quantitativo de estudantes “universitários” (BIANCHETTI; 
SGUISSARD, 2017, p.76). 

 

As instituições públicas de ensino superior apresentavam um lento crescimento 

(em torno de 4%), enquanto que as privadas conseguiam ampliar o seu número em 20%, 

viabilizando um número de matrículas maior pela possibilidade da expansão da 

quantidade de vagas ofertadas, segundo Junior e Catani (2013). 

(...) verifica-se que, por inciativa ou inércia, a educação superior pública 
estagna ou até reflui quanto ao que se concebe como educação pública, 
gratuita, laica e universal, ao tempo em que as instituições privadas de 
educação superior – em especial as particulares ou mercantis – vão 
tornar-se protagonistas de uma expansão quantitativa de instituições e 
matrículas sem precedentes, e de uma transformação essencial na 
definição e funcionamento da universidade/educação superior 
(BIANCHETTI; SGUISSARD, 2017, p. 76). 

 

Nesse novo cenário, as IES no Brasil precisam redirecionar o foco do trabalho 

realizado, considerando novas orientações no tratamento dirigido ao aluno, dedicando 

maior atenção para a formação de um egresso que esteja pronto para atender as exigências 

de qualificação para o trabalho em atendimento às diretrizes determinadas pela Lei n° 

9.394/96-LDBEN, em seu Artigo 2º (BRASIL, 1996).  

Temos um contexto que nos lembra algo parecido ocorrido com a escola do Século 

XIX, que segundo Anísio Teixeira (1962), era direcionada para atender a civilização 

industrial, oferecendo ao sujeito o que ele precisava aprender, para potencializar as 

oportunidades de trabalho. 
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O Estado, que agora assume o papel de Avaliador e Regulador determinando a 

adoção de temas como “Qualidade”, “Avaliação”, “Liderança” e “Responsabilização”, 

como importantes referenciais para evidenciar o sucesso do processo educativo no ensino 

superior. 

A adoção destes novos indicadores pretendia oferecer condições que pudessem 

distinguir, através de ranking, aquelas instituições que oferecem o ensino “de qualidade” 

dentre todas as demais “concorrentes”. Apesar da polêmica que tais indicadores suscitam, 

esses vêm sendo utilizados para ranquear as instituições por meio das notas obtidas nas 

avaliações em larga escala. O resultado indicaria, em tese, as instituições que oferecem 

um “ensino de qualidade” permitindo à sociedade conhecer as “melhores” e efetuar sua 

escolha. Tal mecanismo coaduna-se com o princípio da meritocracia, elemento chave do 

ideário liberal. 

 

Questões de Estudo 

Entretanto, mesmo diante das considerações apresentadas pela legislação, 

literatura e pesquisas realizadas, ainda persistem algumas dúvidas que se tornaram as 

minhas questões de estudo: quais as inquietações que interferem no exercício da atividade 

de Coordenação de Curso? Como compreender o papel de Coordenador de Curso na 

perspectiva de gestão em uma IES privada com fins lucrativos? Como articular os 

cuidados da gestão pedagógica e os cuidados do negócio? Ser gestor de quê? 

Os nódulos densos de questões teórico-empíricas que envolvem e 
perpassam a expansão da Educação Superior no Brasil – embora não 
só! – nesses primeiros anos do Século XXI, são um desafio para 
qualquer pesquisador que pretenda compreender o que se passou e o 
que vem ocorrendo e visualizar perspectivas para o setor 
(BIANCHETTI; SGUISSARD, 2017, p, 87). 

 

 Conseguir que todos estes elementos se articulem, envolvendo as Políticas 

Públicas de Educação, os interesses da Sociedade e do mercado, e o trabalho realizado 

pelas IES no Brasil têm sido um grande desafio, permanecendo uma lacuna em relação à 

análise do papel do coordenador de cursos em IES privada com fins lucrativos no Brasil 

e os possíveis conflitos experimentados por esta situação. 
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 Através de um contexto de interação, o desenvolvimento do trabalho de 

investigação, nessa abordagem, procura favorecer um movimento de formação, de 

autodesenvolvimento para o Pesquisador e para os que participam como sujeitos do 

estudo. Pretende-se fazer uma triangulação de fontes, utilizando procedimentos e 

instrumentos de coleta de dados, tais como: análise documental, pesquisa bibliográfica   e 

trabalho de campo com aplicação de questionário. A estrutura organizacional será feita 

com base nas discussões e orientações procedimentais encontradas, entre outras, em 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004). A perspectiva teórica que orienta essa 

investigação é a Teoria Crítica da Educação.  

 Nosso interesse é analisar como os cuidados (pedagógicos e do negócio) que o 

Coordenador de Curso deve ter, direcionam a necessidade da atuação como gestor 

acadêmico do curso, atuando em uma IES privada e com fins lucrativos no Estado do Rio 

de Janeiro. Neste contexto, trata-se de uma investigação sobre a análise das relações de 

poder entre a gestão desta IES como um todo e a gestão de cursos por u m sujeito 

particular, o Coordenador de Cursos.  

 Em consonância com a linha de pesquisa Políticas, Gestão e Formação de 

Educadores, foi realizada uma revisão de literatura sobre a Legislação Brasileira no que 

tange a Educação, observando as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas 

alterações; o Plano Nacional de Educação 2014-2024; o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (2007), entre outras, além de pesquisas acadêmicas sobre a educação no ensino 

superior e o material didático, para identificar as principais correntes teóricas e marcos 

legais que subsidiam a discussão a respeito do papel do Coordenador de Curso no ensino 

superior em instituição privada, além de levantar o que já havia sido pesquisado sobre o 

tema e as conclusões apresentadas. 

 

Apresentação dos Capítulos 

 Para estruturar o desenvolvimento desta dissertação, o objeto da pesquisa é 

apresentado em 3 (três) capítulos: o primeiro trata de uma contextualização do ensino 

superior no Brasil a partir das mudanças provocadas pela globalização da educação em 

todo o mundo, e da chegada ao país das posições neoliberais, aqui validadas pelo governo 

do então Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
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 O segundo Capítulo apresenta os desafios da gestão na educação superior, 

abordando o papel do Coordenador de Cursos em uma IES privada e com fins lucrativos. 

 E o terceiro capítulo apresenta a pesquisa, os resultados e as conclusões – ainda 

que não em caráter definitivo, mas com a proposta de alimentar a perspectiva de novas 

reflexões sobre o tema através de futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO PRIMEIRO 

A GLOBALIZAÇÃO E AS TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR NO BRASIL A PARTIR DA DÉCADA DE 1990 

  

Este capítulo pretende abordar alguns pontos do processo histórico do ensino 

superior no Brasil a partir das transformações sofridas na educação em um mundo 

globalizado com a perspectiva de atendimento às premissas do mercado, determinadas 

pelos organismos multilaterais e internacionais como o FMI - Fundo Monetário 

Internacional, por exemplo (BIANCHETTI; SGUISSARD, 2017, p. 97). 

 

Antes de tudo, é necessário aqui enfatizar que são exatamente os 
organismos multilaterais financeiros (Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desenvolvimento...) e de coordenação mundial 
do comércio de serviços (acordo Geral de Comércio de Serviços 
da Organização do Comércio), os principais incentivadores e 
reguladores do mercado educacional em nível planetário. 
Escamoteados pelas “marcas” desses players, companhias ou 
grupos empresariais, escondem-se no dia a dia, bancos e fundos 
de investimentos nacionais e, em especial, transnacionais, de que 
a IFC (International Finance  Corporation), braço financeiro do 
BM – Banco Mundial, e tantos outros não são mera ilustração 
(BIANCHETTI, 2017, p. 97 Apud SGUISSARD, 2014). 
 

Esta abordagem está amparada por autores como Almeida (2012), Araújo (2012), 

Ball (1995/2005), Barroso (2003), Bianchetti (2017), Bordignon (2014), Bourdieu 

(1983), Catani (2003/2013), Cunha (2000), Cury (2010), Dourado (2003), Grillo (2000), 

Junior; Catani (2013) Libâneo (2006), Maués (2009), Morosini (2000), Oyama (2012), 

Silva Junior; Siguissard (2012), Sguissardi (2014) entre outros. 

O texto deste capítulo também é sustentado por parte da legislação nacional, como 

a Constituição Federal (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), 

o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (2004), o Plano Nacional de 

Educação (2014) e alguns dados oficiais extraídos do Censo da Educação Superior 

realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-

INEP (2015). 
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1. Breve histórico das mudanças ocorridas no ensino superior no Brasil a partir 

da década de 1990 

As reformas implementadas pelo Estado brasileiro a partir da década de 1990, 

balizaram-se nas exigências de um mercado que ditava a necessidade da competitividade 

como referência de uma sociedade global. 

 Esta premissa alimentou a prerrogativa para que mudanças significativas fossem 

adotadas na elaboração das políticas públicas, dentre elas àquelas vinculadas à educação, 

já que para atender às necessidades deste mercado neoliberal e a sociedade competitiva, 

os egressos dos ambientes escolares precisariam ser providos de competências que 

contribuíssem para o crescimento econômico-social do país. 

 O novo contexto exigia que houvesse uma preocupação maior com a 

universalização do acesso ao ensino em todos os níveis, numa assunção de que a educação 

pudesse ser o elemento potencializador do desenvolvimento destas competências, e, 

portanto, facilitadora do atendimento das necessidades que o mercado demandava. O 

acesso à educação já era algo já garantido pelo texto constitucional (BRASIL, 1988) como 

um dever do Estado e um direito do cidadão, mas ainda não implementado na dimensão 

necessária. 

 Em 1990, os organismos multilaterais e transnacionais representados pelo Banco 

Mundial, Fundo Monetário internacional-FMI, Organização Mundial do Comércio-

OMC, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico-OCDE, em 

conjunto exigem que reformas sejam implementadas no Brasil, no sentido de provocar 

uma nova adequação entre Estado e Sociedade (BIANCHETTI; SGUISSARD, 2017), 

seguindo uma ordem em que a economia passe a ser o centro de todos os valores, 

buscando adequar-se a uma teoria convergente das semelhanças de problemas presentes 

em diversos lugares no mundo. 

(...) Nos Governos FHC houve expansão na área privada, embora 
ainda menor que durante o período ditatorial, porém com um 
crescimento duas vezes maior que no setor público. O setor 
privado experimentou um grande incremento, em especial no 
segundo mandato de FHC (1999-2002), depois de aprovada a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (JUNIOR; CATANI, 
2013, p. 163). 

 E, 
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(...) Pode-se verificar um aumento no número de instituições 
públicas e privadas de cerca de 50% no triênio 2000-2002 contra 
menos de um terço disso, 14,3% no quatriênio anterior. 
Entretanto, a diferença entre o aumento das IES públicas em 
relação às privadas é brutal e altamente revelador das políticas 
públicas adotadas nesse governo: no triênio 2000-2002 as IES 
públicas crescem exíguos 1,5% e as IES privadas, 59,3%, ou 
cerca de 40 vezes mais! (JUNIOR; CATANI, 2013, p. 163, Apud 
SILVA JUNIOR; SGUISSARD, 2012). 

Ao reduzir os investimentos públicos em educação, de forma compensadora o 

Estado estimulou ainda mais a entrada da iniciativa privada no mundo da educação, 

diversificando as instituições, e por desdobramento, provocando o estabelecimento de 

situações comuns às empresas que disputam espaço nos seus mercados, a competitividade 

e a concorrência. 

Era o Estado reconhecendo suas limitações para ampliar as ofertas de acesso ao 

ensino, assumindo a dificuldade em continuar a oferecer a universalização do acesso ao 

ensino superior, e de prover o desenvolvimento de competências que atendam à estas 

novas exigências de uma sociedade global e competitiva. 

 O cenário deste novo momento favoreceu a implementação de reformas no Estado 

e, por desdobramento, mudanças significativas no sistema educacional brasileiro, 

alinhando-o às prerrogativas definidas pelos organismos internacionais consideradas 

como obrigatórias para serem implementadas. 

Estas orientações contextualizadas pelo neoliberalismo favoreciam a ampliação 

da participação da iniciativa privada no mundo da educação no ensino superior no Brasil, 

contribuindo para que o processo de universalização pudesse ocorrer, ao mesmo tempo 

que se tornava evidente à redução de participação efetiva do Estado, que reconhecia a sua 

dificuldade em cumprir o papel previsto na legislação. 

Era preciso que o Estado se ocupasse de outro papel, então, segundo Covac (2010, 

p.117), 

Orientado pelo fim imediato de realizar o reajuste discal nos termos 
ajustados com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o reformismo 
no Estado brasileiro envolveu medidas destinadas a atender quatro 
finalidades: redução do tamanho do Estado; redefinição do seu papel 
regulador; recuperação da governança ou da capacidade financeira e 
administrativa de implementar; aumento da governabilidade ou da 
capacidade política do governo de intermediar interesses, garantir 
legitimidade e governar. 
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Nessa nova fase de prestação de serviços públicos, o Estado brasileiro 
deixou de ser um Estado executor, que atuava na ordem econômica por 
meio de pessoas jurídicas a ele vinculadas (intervenção, monopólio), e 
passou a  ser um Estado regulador que, de acordo com a Constituição 
Federal de 1988, em seu Artigo 174, fixa as regras disciplinadoras da 
ordem econômica para ajustá-la aos ditames da justiça social, 
exercendo o papel de fiscalização e, no Artigo 209, determina ao Poder 
Público autorizar e avaliar a qualidade de ensino, sem prejuízo para que 
a livre inciativa possa oferecer cursos nas diversas modalidades.  

 

Este cenário apresenta significativa contribuição para a compreensão das 

mudanças ocorridas não só no Brasil, mas na América Latina como um todo em relação 

ao papel da educação superior como uma nova realidade para o século XXI. 

Uma questão que salta aos olhos é o recuo do estatal-público no que diz 
respeito à responsabilização pela educação, que, até nas promessas 
liberais, no início da Modernidade, deveria ser assumida como uma 
questão de Estado, com as características de pública, gratuita, laica e 
universal. Para além de um recuo, pode-se falar em gradativa 
desresponsabilização estatal, quando se ultrapassa a aparência daquilo 
que ainda se denomina de público. Isto fica mais visível frente às 
evidências de que o Estado Educador cede gradativamente espaço para 
o Estado Avaliador (Apud SEIXAS, 2002; MAGALHÃES, 2006), 
terceirizando a responsabilidade por aspectos essenciais da educação, 
sem contar a metamorfose pelo qual passa o processo de avaliação, 
perdendo esta a característica de ser formativa, para transformar-se em 
reguladora, controladora, ranqueadora, etc.. (BIANCHETTI; 
SGUISSARD, 2017, p. 87) 

Em contraponto a proposta original de produção do conhecimento, o ensino 

superior assume a responsabilidade da geração de tecnologia e inovação a serviço do 

capital produtivo, submetendo-se ao mercado como elemento definidor das regras e 

regulador das ações.  

Neste sentido, os novos profissionais formados pela educação superior serão 

vinculados ao conhecimento produzido e direcionado para o atendimento das 

necessidades comerciais exigidas pela competitividade do mercado. 

Esta redução da importância do papel secular da educação superior, em que o 

ambiente da universidade deixa de ser um lugar privilegiado para a produção do 

conhecimento, e assume um direcionamento de formação tecnicista em atendimento às 

regulações impostas pelo mercado suscita uma questão associada a parâmetros distintos: 

qual instituição oferece o ensino mais apropriado ao que é exigido? 
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Afinal, diante dos padrões ditados pelo mercado, seria preciso que indicadores 

fossem definidos como referências a serem perseguidas pelas instituições, no sentido de 

alcançarem um padrão de qualidade que permitisse a percepção da sociedade sobre a 

excelência de ensino apresentada por qualquer uma delas. 

Ora, Grillo (2000), apropriando-se de proposições apresentadas por Dewey (1933) 

– o precursor da pedagogia reflexiva –,  lembra que o processo de ensino quando 

amparado pelas reflexões induz o professor a identificar a singularidade das situações 

para exercitar um processamento sobre elas. A partir desta reflexão, ele tem condições 

para elaborar o diagnóstico e tomar as decisões cabíveis sobre as mais adequadas 

intervenções pedagógicas que se fizerem necessárias. 

Mas, diante de regulações tão pragmáticas e indicadores definidos de maneira tão 

impositiva, como se desvencilhar deste processo regulador para oferecer um ensino de 

qualidade? 

Por sua vez, Ball (1995) em análise do que já ocorria na Inglaterra àquela época, 

descreve a perspectiva da produção do conhecimento como algo inserido em um processo 

de extinção, pois suas pesquisas indicavam a incidência da maior utilização de temas e 

assuntos objetivos em detrimento da menor escala nas possibilidades de reflexão. Para 

ele, isto poderia ser percebido como uma perda da objetividade do processo de ensino em 

que as respostas “prontas” substituem a produção do conhecimento. 

Outros autores como Dourado, Oliveira e Catani (2003),  afirmam que neste novo 

contexto o papel da educação superior passa a ser o locus da formação de profissionais, 

ao gerar tecnologia e inovação a serviço do capital produtivo. Algo, no mínimo 

contraditório, já que os mesmos autores também afirmam que o poder do conhecimento 

passa a ser a nova realidade para o século XXI. 

Logo, várias reflexões passam a ocupar um espaço relevante no direcionamento 

do olhar para o papel da educação superior em relação a estas proposições de mudanças 

ocorridas não só no mundo como no Brasil a partir da década de 1990.  

Neste novo contexto, ao passar a assumir um posicionamento de formação 

direcionada para o operacional, a instituição de ensino superior passa a olhar para si 

mesma, preocupada com aspectos que envolvem os processos estruturais de 
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gerenciamento dos seus contratos, assumindo de maneira gradativa uma semelhança com 

as organizações capitalistas. 

Nestas, comumente se adota especial atenção aos elementos que possam favorecer 

o monitoramento dos processos. Observam-se com propriedade os indicadores que 

registrem a capacidade de produzir algo. Há um cuidado atento para os planos de ações 

que possam resultar em maior eficácia no trabalho desenvolvido. O controle tende a ser 

centralizado como uma possibilidade de garantir maior eficiência e efetividade. E, por 

desdobramento causal, a prática destes olhares alinhados com as premissas do mercado, 

pretende oferecer o ensino como uma prestação de um serviço à sociedade. 

No Brasil, estas transformações se tornaram mais intensas durante o governo do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso que adotou uma política de diversificação e 

diferenciação no sistema da educação superior, cujo objetivo principal era expandir este 

segmento criando mais vagas, ao mesmo tempo que o ensino pudesse se tornar abrangente 

ao maior número possível de alunos. A ampliação das possibilidades de acesso ao ensino 

superior estava garantida com estas medidas, mas expunha ainda mais a dificuldade do 

Estado em fazer cumprir o direito à educação garantido pelo texto constitucional 

(BRASIL, 1988). 

Ao mesmo tempo que outra questão ainda permanecia sem resposta: como 

identificar as instituições que ofertariam o ensino adequado aos novos parâmetros, e 

pudessem ser reconhecidas como de excelência? Para que isso pudesse ser efetivado, 

diferentes sistemas de avaliação precisaram ser criados ou fortalecidos, para que se 

tornassem integrados. Isto possibilitaria que diretrizes fossem adotadas para que o 

credenciamento e/ou o recredenciamento de uma instituição de ensino superior estivesse 

alicerçado em um processo flexível, mas proporcionador da percepção de diferenciação 

pela competitividade, segundo as premissas do mercado. 

Ganha corpo então, a perspectiva de o Estado assumir a incapacidade de ofertar o 

que fosse preciso, mas exercer o papel de um órgão definidor das normas e, efetivamente, 

regulador. Esta realidade torna possível que a iniciativa privada assuma a oferta das vagas 

– junto com o Estado, submetendo-se às normas reguladoras criadas em atendimento às 

premissas do mercado neoliberal. Este processo passa a balizar as políticas 

implementadas pelo Ministério da Educação – MEC, para o ensino superior no Brasil. 
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Anísio Teixeira, importante teórico da educação no Brasil, analisando as políticas 

adotadas pelo Estado brasileiro muito antes de toda esta movimentação provocada pelo 

neoliberalismo, estabeleceu uma comparação curiosa quando comentou que as 

formalidades técnicas legais impostas pelo Estado fizeram com que as regras para a 

educação no Brasil pudessem ser assemelhadas às regulamentações atribuídas aos 

processos de compra e venda de um imóvel, algo concreto como um produto (TEIXEIRA, 

1962). A educação já poderia ser percebida como um produto na perspectiva de um 

comércio! Este era o alerta dado por Anísio (TEIXEIRA, 1962), e que ganharia maior 

propriedade com as mudanças em andamento provocadas pelo Estado brasileiro. 

As políticas públicas implementadas no primeiro mandato do então Presidente da 

República, Fernando Henrique Cardoso, provocaram um lento crescimento no número de 

instituições de ensino superior no Brasil, mesmo assim, o incremento ainda foi duas vezes 

maior nas instituições privadas do que nas públicas.  

Isto significa reconhecer que a oferta de vagas no setor privado se tornou 

acentuadamente maior em relação ao que podia ofertar as instituições públicas. A 

realidade das matrículas em maior número passa a se concentrar nas IES (Instituições de 

Ensino Superior) particulares que amparadas pelos investimentos proporcionados pelos 

fundos transnacionais, apresentavam condições de atender ao proposto pelas políticas 

públicas. 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP, 2012), pode-se afirmar que no primeiro 
mandato de FHC as políticas públicas induziram o crescimento do 
número de instituições de forma lenta, a pequenas taxas de incremento. 
Contudo, observa-se que o número das IES públicas se reduziu em 
aproximadamente 4%, enquanto a porcentagem desse crescimento no 
setor privado oscilou em torno de 20%. (JUNIOR; CATANI, 2010, 
p.162). 

Logo, tornava-se claro que as IES privadas passavam a ocupar o espaço e o papel 

que o Estado já sinalizava não ser capaz de manter enquanto provedor das condições para 

que o ensino superior pudesse ser alcançado por todos. 

Outro ponto interessante observado por Silva Junior e Sguissardi (2012), refere-

se ao crescimento negativo do número total de instituições de ensino superior no setor 

público, ocorrendo em paralelo ao crescimento das matrículas nestas mesmas IES. Diante 

da diminuição na quantidade de instituições de ensino superior e o aumento no número 
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de novos alunos, era de se esperar que o quadro docente fosse ampliado. Mas, segundo 

os autores, isto não ocorreu. 

Aliando-se a estes dados, deve-se observar que a contratação de docentes e 

técnicos-administrativos não acompanhou o mesmo ritmo, dificultando todo o processo 

experimentado por estas instituições e seus alunos, corroborando de maneira indireta, o 

direcionamento do foco para a expansão do setor privado com o seu viés de 

expansionismo mercantilista. 

Como evidência ilustrativa deste cenário, o Centro de Políticas Públicas do 

INSPER (2015) apresenta os gráficos a seguir reproduzidos neste texto, que oferecem 

elementos contributivos para melhor compreensão do cenário experimentado pelo ensino 

superior no Brasil após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996) durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. 

 
A observação do gráfico apresentado pela Figura 1 (Concluintes do Ensino Médio 

no Ano Anterior e Entrantes no Ensino Superior), permite identificar que a partir do ano 

de 1992 houve um constante e expressivo crescimento no número de alunos que 

concluíram o ensino médio. Observa-se também nestes mesmos dados oferecidos pelo 

gráfico que, o número de ingressantes no ensino superior cresceu consideravelmente a 

partir do início do levantamento das informações no ano de 1992, com a manutenção de 

uma progressão significativa. 
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Entretanto, pode-se perceber que o maior volume neste crescimento, ocorre em 

um período posterior à implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996) durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso que ao  

definir novas regras para o ensino superior no Brasil, viabiliza maior escala de 

participação da iniciativa privada, como parte de uma ação para ajudar a atender à 

crescente demanda por vagas nas IES, cuja expectativa não conseguiria ser solucionada 

de forma plena pelo Estado. 

No gráfico da próxima Figura “Taxas de Escolarização Bruta e Líquida no Ensino 

Superior”, apresentado a seguir, outros indicadores chamam a nossa atenção. 

 

 Entre os anos de 1992 e 2015 – período do levantamento dos dados para a pesquisa 

realizada pelo INSPER – ocorre um contínuo crescimento da faixa etária da população 

matriculada nas IES, evidenciando um público de maior idade dando continuidade aos 

estudos e retornando ao ambiente formal de aprendizagem na busca de uma formação 

profissional que possa contribuir para a sua inserção e/ou permanência no mercado de 

trabalho. 

 Analisando os gráficos disponibilizados pelo INSPER, embasados nos dados 

ofertados pela Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios – PNAD, há uma evidência 



29 
 

indiscutível de que a ampliação das possibilidades de acesso se torna mais concreta. Isto 

nos oferece outras possibilidades de reflexão, já que nos permite pensar sobre outras 

razões mobilizadoras para que este movimento aconteça, e que – possivelmente – nem 

estejam associadas ao simples desejo de continuar (ou voltar) a estudar.  Na sociedade 

cada vez mais competitiva, definida por um mercado global, outros aspectos podem 

começar a ser mais significativos e potencializadores desta busca por uma formação 

superior. 

 A Figura 3 apresenta um gráfico que disponibiliza os dados referentes ao total de 

matrículas em cursos de graduação presenciais entre os anos de 1980 e 2015. 

 

 O gráfico demonstrado pela Figura 3,  oferece indicadores interessantes sobre o 

total de alunos matriculados no período da pesquisa, permitindo que se possa observar a 

regularidade do número de ingressantes até a primeira metade da década de 1990, 

iniciando uma progressão de relevante crescimento a partir de 1996, coincidindo com a 

implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) 

durante o governo do então Presidente Fernando Henrique Cardoso. Posterior a este ano, 

o crescimento é gradativo, constante e exponencial. 

 No Gráfico da Figura 4 exposto a seguir e que trata das matrículas por natureza 

da IES – pública ou privada - os elementos ofertados permitem que sejam observados os 
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indicadores referentes a distinção entre o número de alunos matriculados nas instituições 

de ensino superior públicas (em azul) e nas privadas (em vermelho) durante o mesmo 

período apresentado pelo gráfico anterior. 

 

 

Nota-se que o número de matriculados se mantém constante desde o ano de 1980 

até a primeira metade da década de 1990 em ambas as naturezas das IES, corroborando a 

perspectiva da regularidade na quantidade de matrículas em atendimento ao volume de 

vagas ofertadas até então. 

 Entretanto, o gráfico também mostra que o crescimento do número de matrículas 

se torna expressivo no período posterior ao ano de 1996, indicando que ambos os setores 

passaram a receber um maior número de alunos, tendo, porém, um distanciamento 

relevante entre o número atendido pelo setor privado em relação comparativa com o do 

setor das instituições públicas. 

Os números mais recentes oferecidos pelo Censo da Educação Superior (INEP, 

2017)  indicam que enquanto as instituições públicas preencheram 590.904 matrículas, o 

setor privado alcançou o expressivo número de 2.635.845 alunos novos. Esta crescente 

procura de alunos pelo ensino superior no Brasil, parece ratificar a relevância da 

participação da iniciativa privada neste segmento, preenchendo um vazio deixado pela 

inoperância do Estado em prover as oportunidades que estão previstas na legislação. 
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1.1 A mudança de papel do Estado e os reflexos diretos na educação superior 

A década de 1990, portanto, marcada pela intensificação do fenômeno da 

globalização que provoca interferências na soberania e nas competências constitucionais 

do Estado, apresenta um tema interessante para ser objeto de reflexão. 

O Estado precisando adotar obrigatórias mudanças no papel exercido por este 

perante a sociedade, evidencia a fragilidade que possui para dar conta desta 

responsabilidade, e, viabiliza a compreensão da evolução do debate sobre o 

questionamento da sua capacidade em implementar políticas e garantir a manutenção e/ou 

ampliação dos direitos sociais. Neste cenário de influências internacionais o Estado 

assume o compromisso de legitimar as exigências do capitalismo global, no sentido de 

submeter todas as interdependências à lógica mercantil. 

E, na perspectiva do neoliberalismo presente nas proposições das reformas em 

andamento à época, o Estado precisa ser considerado irreformável – àquele sobre quem 

não paira dúvidas em relação à sua capacidade de cumprir com as obrigações que lhe são 

determinadas. Este direcionamento do olhar justifica, de forma quase irretocável a 

necessidade singular para que algum tipo de mudança aconteça, e uma das premissas está 

associada à concepção da redução ao mínimo necessário do Estado, no funcionamento 

que for definido pelo mercado. 

Surge a necessidade do Estado atuar na condição de principal mecanismo de 

controle. Mas, como controlar sem acompanhar, monitorar ou avaliar? 

Neste cenário contextual, a década de 1990 também pode ser caracterizada pela 

definição mais específica do Estado exercendo o papel de Avaliador, focado na excelência 

e na qualidade (parâmetros definidos pela lógica do mercado, com base em indicadores 

quantitativos com perspectiva conceitual de serem percebidos como qualitativos), 

assumindo o interesse pela avaliação da educação no Brasil organizada por um sistema 

nacional de medidas e tornado real com a publicação do Decreto n° 2026/96 (BRASIL, 

1996). 

Neste contexto provocado pela globalização e às exigências estimuladas pelos 

organismos financiadores internacionais, a docência universitária sofre uma alteração na 

concepção dos seus critérios de atuação que deixam de ser tão claros como antes, quando 

eram fundamentados apenas na competência científica (uma exigência do passado).  
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Agora, o parâmetro de exigência passa ser um indicador de desempenho embasado 

na concepção de um professor com maior nível de escolarização (elemento referencial 

qualitativo definido pela lógica do mercado) e, portanto, mais competente e competitivo. 

Um docente que atenda a estas características do parâmetro da avaliação, precisa estar 

inserido na sociedade e no mercado, ser adepto do uso da tecnologia como recurso para 

o exercício da sua profissão, possuir amplo domínio do conhecimento contemporâneo 

direcionado para as soluções pontuais... enfim, um docente que se aproprie de formas 

diferentes de ensinar e, que provoque maior envolvimento e participação do aluno 

(MOROSINI, 2000). 

A autora se apropria de uma reflexão apresentada por Bourdier (1983) para 

comentar sobre a competência científica de um professor como um desdobramento (ou 

consequência) natural da união em caráter tão intenso ao ponto de um elemento se 

confundir com o outro, tornando-se indissociáveis, entre a competência técnica e o poder 

social. Para ela, em apropriação das reflexões propostas por Bourdieu (1983), o primeiro 

elemento representa o conhecimento como fruto da pesquisa e da construção coletiva, 

estimulado pelo segundo.  

Entretanto, neste momento, o docente pode experimentar múltiplas pressões e 

cobranças exercidas pela legislação, pela instituição em que atua, por ele mesmo e todas 

as outras variáveis que estejam vinculadas às questões que envolvem a qualificação do 

seu desempenho mostrado pelos indicadores em exercício. Ou seja, pelo texto da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN em vigor a partir de 1996, passa a 

existir uma articulação mais explícita entre o rendimento do aluno, o mérito do professor 

e a qualidade da instituição como um todo. É a explícita relação entre avaliação e os 

indicadores de qualidade. 

Por desdobramento, estes padrões de qualidade instituídos pelas políticas públicas 

de avaliação podem interferir na concepção de docência, causando prejuízos para as bases 

epistemológicas da profissão, estimulando a competitividade e o isolamento, ao invés do 

trabalho coletivo (VEIGA, 2015). E, dependendo do tipo de instituição em que atua – se 

pública, privada sem fins lucrativos, confessionais, filantrópicas, comunitárias e/ou 

destinadas à obtenção de lucros financeiros, haverá uma tendência na forma de atuação 

deste professor, já que poderá haver uma expressiva distorção na adequada relação 

quantidade de alunos por docente, por exemplo. 
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Ora, havendo mais alunos matriculados, menor contratação de docentes e 

funcionários-administrativos no universo das IES públicas, mudança significativa na 

forma de atuar do professor condicionado ao tipo de instituição em que ele estiver 

associado, potencializam-se as possibilidades da compreensão da sociedade em relação à 

dificuldade do Estado em continuar provendo o direito à Educação como antes, 

corroborando ainda mais a necessidade da presença do setor privado neste segmento. 

Nos dias de hoje, a corrida para a privatização/mercantilização e 
regulação da educação superior, no entanto, não conhece precedentes 
em termos de escala e escopo, embora o pedigree do assunto venha de 
longe (BIANCHETTI; SGUISSARDI, 2017, p. 42). 

E, ao mesmo tempo é preciso que o Estado reafirme então o papel de Avaliador, 

ampliando as políticas que estimulem esta atuação privada, mas, com monitoramento e 

controle legal do Estado. 

 

1.2 As políticas públicas da Educação  

O artigo 214 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) determina que o plano 

nacional de educação seja estabelecido por uma política pública do Estado e, o artigo 7 

da Lei 9131 (BRASIL, 1995) dispõe que o Conselho Nacional de Educação possui a 

competência de subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação, além de 

acompanhar a sua execução. 

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN (BRASIL, 1996) 

em seu artigo 9º, determina a competência da União como responsável pela elaboração 

do Plano Nacional de Educação-PNE – cuja validade de execução equivale a dez anos - 

construindo-o com a colaboração dos estados, Distrito Federal e municípios, obrigando o 

Estado a encaminhar o texto dentro de um ano após a publicação. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e 
estratégias para a política educacional dos próximos dez anos. O 
primeiro grupo são metas estruturantes para a garantia do direito a 
educação básica com qualidade, e que assim promovam a garantia do 
acesso, à universalização do ensino obrigatório, e à ampliação das 
oportunidades educacionais. Um segundo grupo de metas diz respeito 
especificamente à redução das desigualdades e à valorização da 
diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. O terceiro 
bloco de metas trata da valorização dos profissionais da educação, 
considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas, e 
o quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior (MEC – PNE EM 
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MOVIMENTO – disponível em http://pne.mec.gov.br/planos-de-
educacao). 

 

Em outras palavras, o PNE (BRASIL, 2014) possui a atribuição de organizar a 

educação nacional com uma visão sistêmica, objetivando superar a fragmentação e a 

desarticulação que impera no mundo real (BORDIGNON, 2014). 

Ao nos apropriarmos do Plano Nacional de Educação vigente, publicado pela Lei 

nº 13.005/14 (BRASIL, 2014), temos a sensação de que nesse documento se repete a 

mesma questão do seu anterior em que apresentava textos interessantes mas com 

significativo distanciamento das possibilidades de aplicação no mundo real, 

principalmente se analisarmos a citação contida nos textos iniciais do documento 

Planejando a Próxima Década – conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação 

(MEC, 2014). 

O documento elaborado pela Secretaria de Articulação com os Sistemas de 

Ensino, do Ministério da Educação (BRASIL, 2014), apresenta os seguintes dizeres 

As responsabilidades estão definidas, mas ainda não há normas de 
cooperação suficientemente regulamentadas. Isso faz com que existam 
lacunas de articulação federativa que resultam em descontinuidade de 
políticas, desarticulação de programas, insuficiência de recursos, entre 
outros problemas que são históricos no Brasil (MEC, 2014, p. 8). 

 

A concepção acerca da “perfeição” das políticas públicas da educação também é 

objeto de reflexão proposta por Oliveira (2005) referindo-se a Barroso (2003), ao discutir 

sobre os três modelos de regulação apresentados por este.  

No primeiro deles, chamado de Contaminação, há uma preocupação em 

reproduzir boas práticas adotadas em outros lugares/países, alicerçadas na ideia de que 

tais práticas devem ser copiadas visto que já foram exitosas em outro momento. A 

princípio, não há problema algum. Entretanto, o ponto de atenção (que pode ser 

problemático) está em não observar as peculiaridades de cada caso e a singularidade de 

cada cultura como bem observado por Tavares (2013) que traça um alerta sobre a 

globalização não poder ser considerada como homogeneizadora. 

Isto é, ainda que boas práticas sejam adotadas e produzam resultados de 

excelência, ao serem copiadas para a implementação em outro cenário contextual com 

realidade diferente, faz-se necessário considerar que a ausência da preservação dos 
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aspectos culturais de um país, pode produzir impactos assustadores nas políticas públicas 

adotadas em outro. 

O segundo modelo denominado de Hibridismo, potencializa a ambiguidade no 

texto, já que provoca sobreposições de lógica, linearidade, discurso, práticas e políticas 

diferentes, pretendendo criar algo que possa ser amplo e contemple diversas 

possibilidades de aplicação. E, no terceiro modelo classificado como Mosaico, é possível 

perceber na construção de diversas políticas que pretendem atender a públicos específicos 

e díspares em seus interesses, mas com um texto que não propõe conclusões, ficando em 

aberto na esfera da proposição, apenas. 

Ao ampliar o olhar sobre estas reflexões, torna-se passível pensar que exista – de 

fato – uma intenção do Estado em criar políticas reguladoras que permitam o exercício 

do papel de monitorador do processo. Logo,  devido à precariedade em que este Estado 

se encontra, se a oferta disponibilizada não consegue dar conta de potencializar as 

possibilidades de acesso ao ensino superior,  o maior executor destas proposições passa a 

ser o setor privado seguindo a lógica do mercado e, tratando a educação como um produto 

para ser entregue à sociedade. E, ainda que a educação esteja como parte de um contexto 

mercantilista, a avaliação exercida pelo Estado tem a pretensão de garantir que o serviço 

prestado pelo setor privado, seja reconhecido como de excelência – embora isto nem 

sempre ocorra. 

Ainda que a Constituição Federal (BRASIL, 1988) estabeleça o direito a Educação 

obrigatória compreendida dos 4 aos 17 anos, a possibilidade de oferta de vagas nas IES 

públicas viabiliza (de certa forma) a “prorrogação deste direito”. Mas, diante da 

dificuldade do Estado em ofertar as possibilidades de acesso que atendam ao incremento 

na quantidade de alunos oriundos do ensino médio e interessados em dar continuidade 

aos seus estudos, a ampliação da oferta de vagas é oferecida pelo setor privado, e a 

perspectiva do acesso acontece, mas a permanência como estudante universitário está 

condicionada ao pagamento pelo serviço que lhe será prestado. Mais uma razão para que 

este produto seja de qualidade. 

Mas, qual é o conceito de qualidade na educação? O que representa este termo, 

afinal? 

Mesmo sem explicitar com clareza o que significa o termo utilizado, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN (BRASIL, 1996) dispõe em seus 
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artigos 74 e 75 que é dever do Estado assegurar que o aluno tenha um ensino dentro de 

um padrão de qualidade. 

Fala-se sobre qualidade, há uma cobrança expressiva para que o ensino seja de 

qualidade..., mas não há uma clareza conceitual sobre o que o termo, de fato, representa 

para todos os atores envolvidos no processo. Cabe esclarecer para quem ela é direcionada 

e por quem ela é definida (VASCONCELOS, 2010). 

 

1.2.1  A LDBEN e o PNE 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN (BRASIL, 1996), em 

seu artigo 87, apresenta suas metas decenais em consonância com a Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990). E, embora tratasse com especificidade 

sobre as questões direcionadas a garantir a boa gestão do investimento para a educação 

básica, o texto da LDBEN (BRASIL, 1996) desconsiderou qualquer tipo de atenção para 

o mesmo ponto em relação ao ensino superior no Brasil. 

O processo de avaliação praticado pelo Estado, precisava estar vinculado aos 

parâmetros definidos pela legislação, mais especificamente, pelo PNE vigente (BRASIL, 

2014). Este, por sua vez, apresenta as diretrizes, metas e estratégias para os próximos dez 

anos, que serão norteadoras para a política educacional do país, através de um texto que 

define vinte grandes grupos de objetivos, chamados de metas. 

 As metas 1 a 5 tratam das questões estruturantes que garantem o direito à educação 

básica qualitativa, promovendo o acesso, a universalização do ensino considerado como 

obrigatório e a ampliação das possibilidades geradoras de oportunidades educacionais. 

 Em sequência, as metas 6 a 10 estão associadas com maior particularidade à 

minimização das desigualdades e a consequente valorização das questões que tratam da 

diversidade, elementos fundamentais para que a equidade aconteça de forma justa. 

 As metas 11 e 12 apresentam diretrizes para o incremento do número de alunos 

nos cursos técnicos e de nível superior no Brasil, dentro da faixa etária de 18 a 24 anos. 

A meta 13 trata da qualidade do ensino superior ampliando a participação de Mestres e 

Doutores na atividade docente, enquanto que o tema sobre a ampliação gradativa do 

número de alunos matriculados na pós-graduação stricto sensu é o objeto da Meta 14. 
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 Na meta 15, os profissionais de educação são contemplados, pois visa garantir em 

parceria com os demais poderes, a formação superior para que possam dar conta das 

premissas de algumas das metas anteriores.  A meta 16 pretende formar, em nível de pós-

graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica. E a 

valorização dos profissionais do magistério da educação básica das redes públicas, é a 

premissa da meta 17. Assegurar a existência de planos de carreiras na educação básica e 

superior públicas, é o objetivo da meta 18. 

 O texto da meta 19 transcrito a seguir, viabiliza a possibilidade de reflexões sobre 

as questões que envolvem critérios técnicos de mérito e de desempenho quando se trata 

do processo de gestão: 

assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 
gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de 
mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no 
âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da 
União para tanto (MEC, 2014). 

 E a meta 20, pretende 

ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, 
no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto 
- PIB do País no 5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o 
equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio (MEC, 
2014). 

 

 O PNE (BRASIL, 2014) vigente reproduz a preocupação financeira que 

caracterizou o mesmo Plano para os anos 2001-2010, estabelecendo diretrizes para que 

havendo as devidas parcerias entre as diversas esferas do poder público, os necessários 

recursos sejam disponibilizados e as metas alcançadas. Entretanto, assim como no 

anterior, a pretensa articulação das parcerias tende a ficar apenas no papel, na 

intencionalidade do texto da política pública, mas que não se configura na realidade do 

cotidiano. 

 

1.2.2  O macro sistema da educação superior no Brasil e suas diretrizes 

 A Constituição (BRASIL, 1988) define em seu artigo 21, inciso IX quais devem 

ser os deveres do Estado, e mais à frente no artigo 174 fixa as regras que estabelecem a 

ordem econômica. Os princípios elementares sobre o ensino superior no Brasil, definidos 
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pelo artigo 205, apresentam a educação como um direito de todas as pessoas e um dever 

do Estado, deixando claro que esta formação estará vinculada ao pleno desenvolvimento 

do sujeito, capacitando-o para o exercício da cidadania e qualificando-o para o mundo do 

trabalho, em atendimento às prerrogativas demandadas pelo mercado. Seguindo para o 

artigo 209, o texto constitucional define que o poder público tem o dever de autorizar e 

avaliar a educação, e permite que a livre iniciativa possa criar e ofertar cursos 

consolidando o termo da autonomia universitária.  

O artigo 214 trata das normas gerais do PNE estabelecendo a vigência decenal. 

Curiosamente, o documento Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024 Linha de Base, 

emitido pela Diretoria de Estudos Educacionais-DIRED-INEP (BRASIL, 2015) apresenta 

um texto que indica a necessidade de estreita articulação nos planejamentos das três 

esferas do poder público (compreendendo o Federal, o Estadual e o Municipal), sugerindo 

que esta seja producente para viabilizar o alcance das metas.  

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005, de 
25 de junho de 2014, constitui um marco fundamental para as políticas 
públicas brasileiras. Suas 20 metas conferiram ao País um horizonte 
para o qual os esforços dos entes federativos e da sociedade civil devem 
convergir com a finalidade de consolidar um sistema educacional capaz 
de concretizar o direito à educação em sua integralidade, dissolvendo 
as barreiras para o acesso e a permanência, reduzindo as desigualdades, 
promovendo os direitos humanos e garantindo a formação para o 
trabalho e para o exercício autônomo da cidadania. A concretização do 
direito à educação, consagrado pela Constituição Federal de 1988 e por 
outros instrumentos legais, como a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), 
perpassa pela garantia de que todos os cidadãos tenham oportunidades 
de acessar as instituições escolares e que encontrem nelas as condições 
propícias para concluir, na idade certa, suas etapas com níveis 
satisfatórios de aprendizagem. Em outras palavras, a garantia do direito 
à educação requer que ela seja significativa, isto é, dotada da qualidade 
que transforme a vida dos indivíduos e que esses, por sua vez, sejam 
capazes de modificar positivamente a sociedade (INEP, 2015, p.11). 

 

Entretanto, esta pretensão de articulação necessária, também evidencia uma 

contradição interessante, pois embora o Plano seja nacional, há um destaque das 

complexidades que caracterizam as questões regionais e as peculiaridades locais, 

dificultando a adoção de qualquer tipo de padrão que se almeja ter, permitindo 

compreender que mesmo existindo a premissa de uma Educação nacional o sistema não 

apresenta a mesma possibilidade de ser identificado desta forma. 
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 Cury (2015) analisa que os termos apresentados por estes documentos podem 

atribuir um caráter excêntrico ao Plano Nacional de Educação, cujo texto propõe algo 

semelhante a um desejo ou uma intenção futura em que o sistema educacional seja – em 

algum momento não específico - da forma que as palavras o descrevem. Porém, segundo 

o autor, o texto não apresenta de maneira mais explícita algum tipo de previsão dos 

recursos necessários ou de uma clara definição de estratégias de administração em que 

estejam registradas as responsabilidades em relação ao cumprimento das metas 

imaginadas. Isto direciona o olhar mais atento sobre o próprio texto que apresenta uma 

ideia lógica transmitida pela mensagem que contradiz a sua estrutura, oferecendo uma 

política “perfeita” e que viabiliza “práticas ineficazes” no contexto do mundo real. 

 Diante do exposto, é importante reforçar que a legislação que estrutura o ensino 

superior no Brasil atual está contida, primordialmente, nas Leis nº 9.394 (LDBEN, 1996) 

e nº 10.861 (BRASIL, 2004) que instituiu o Sistema SINAES. Porém, as constantes 

oscilações (ou seriam, alterações) nos critérios adotados para a devida regulação e 

posterior avaliação das instituições de ensino superior no país, permitem que se 

identifique algo semelhante a um tipo de insegurança jurídica que põe em risco a própria 

sustentabilidade financeira das entidades mantenedoras. Ao pensar na sustentabilidade, é 

necessário compreender que o termo se refere à alguns pontos interessantes que precisam 

existir e ser objeto de muita atenção para garantir a perenidade da IES. 

Estes pontos podem ser identificados como: o relacionamento entre as 

mantenedoras e suas mantidas, o cumprimento do ciclo avaliativo, o questionamento 

sobre as avaliações até mesmo em seus critérios retroativos, o estabelecimento e 

reconhecimento da importância do Núcleo Docente Estruturante – NDE, o atendimento 

ao exigido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN, a efetivação dos órgãos 

colegiados nas IES, a definição do contrato para a prestação de serviços junto aos alunos 

e, a aplicação dos critérios para os financiamentos estudantis (LIMA; CUNHA; SILVA, 

2013). 

 

1.2.3  O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES – e a 

excelência da IES 

A Lei 10.861/04 (BRASIL, 2004) que estabelece o Sistema Nacional de Avaliação 

do Ensino Superior – SINAES, define os indicadores sobre os quais temos mencionado, 
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estabelecendo três elementos como referenciais para o processo avaliativo: a instituição, 

os cursos que ela oferece e o desempenho dos seus alunos. 

A Instituição experimenta (a princípio) dois processos de avaliação, sendo um 

interno realizado pela Comissão Própria de Avaliação-CPA e outro externo executado 

pelas Comissões para visitas in loco constituídas por Avaliadores definidos pelo MEC-

INEP. Estas Comissões, quando nos momentos de visita à Instituição, oportunizam 

avaliar os cursos oferecidos seguindo uma periodicidade definida e divulgada pelo INEP 

em relação ao processo de autorização e reconhecimento de cada curso/instituição. 

E por último, o desempenho dos estudantes é avaliado pelo Exame Nacional do 

Ensino Superior-ENADE que adota uma periodicidade trienal para cada grupo de cursos 

e, busca verificar a evolução do conhecimento do aluno que já possua até 75% (setenta e 

cinco por cento) para os Cursos Tecnólogos e 80% (oitenta por cento) para os 

Bacharelados, da carga horária de integralização do seu currículo cursada e, encontra-se 

em situação de concluinte. 

Este macroprocesso de avaliação busca seguir alguns princípios básicos: 

a) a percepção da responsabilidade social da instituição e dos cursos que oferece como 

elemento de qualidade; 

b) reconhecimento da diversidade do sistema; 

c) respeito à identidade (Missão e História) da Instituição; 

d) globalidade = avaliação pelo conjunto, evitando um olhar isolado para cada item 

(embora, a realidade cotidiana possa evidenciar algo diferente desta premissa). 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA, é constituída a partir de uma premissa 

de autonomia, o que significa dizer que não está vinculada a qualquer Conselho, 

Colegiados ou outros órgãos que representem o poder na Instituição. Ela tem por 

finalidade oferecer algo semelhante a uma prestação de contas da Instituição para com o 

Estado e à Sociedade civil, ao cumprir parte do seu papel no processo macro de avaliação 

e de regulação, ainda que seus resultados sejam divulgados (inicialmente) no âmbito do 

seu próprio mundo interno, mas fiquem disponíveis para o acesso dos Avaliadores, 

quando em visitas in loco. 
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Entretanto, é possível considerar que outro papel esteja presente nas práticas da 

autoavaliação, já que os próprios atores do processo – àqueles que participam ativamente 

– exercem o papel de avaliadores de si mesmo, das práticas que adotam e da Instituição 

em que atuam na condição de docentes, profissionais da educação e estudantes. Esta 

vivência de envolvimento e comprometimento pode oferecer um olhar democrático e com 

um direcionamento emancipatório, ao exercitar a crítica institucional como parte de uma 

construção coletiva. Esta realidade pode potencializar fugas das situações comuns que 

outros tipos de avaliações formais ofereçam, e criar possibilidade de ações contributivas 

para o processo de crescimento da Instituição e do trabalho educacional que ela realiza. 

Ao exercitar a avaliação sobre si mesma, se torna possível refletir através do 

autoconhecimento, identificando os pontos frágeis que mereçam maior atenção para que 

se tornem melhores, mais sólidos e favoreçam o desenvolvimento institucional. 

A expectativa está firmada na possibilidade que o processo executado pela 

Comissão Própria de Avaliação – CPA não seja de caráter punitiva nem premiativo, mas 

essencialmente educativo. 

 

As Visitas In Loco e o NDE 

O segundo processo de avaliação experimentado pelas IES está pautado nas visitas 

definidas a partir de um calendário específico elaborado pelo Ministério de Educação e, 

neste contexto, um dos aspectos que é objeto de atenção durante as avaliações in loco 

realizadas pelas Comissões de Avaliadores do INEP é a existência, composição e atuação 

do Núcleo Docente Estruturante – NDE (CONAES, 2010). Pelos termos dos textos da 

regulação, este núcleo precisa ser composto pelo Coordenador do Curso e por 5 

professores que tenham, pelo menos, 80% deles titulados em pós-graduação stricto sensu 

e, que apresentem uma relação de contrato de trabalho com a Instituição em regime de 

exclusividade/tempo integral para ao menos 60%. 

Este grupo ao mesmo tempo que representa o instrumento de materialização do 

processo de regulação na Instituição e no Curso, também pode ser percebido como a 

representação factual da performatividade, uma das influências da economia na 

mercantilização da educação. “Em essência, performatividade é a luta pela visibilidade 
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manifestada por meio de base de dados, reuniões de avaliação, redação de relatórios de 

desempenho e comparação entre os pares.” (TAVARES, 2013, p. 132). 

Esse desempenho está baseado em práticas de ensino e de gestão acadêmica que 

se amparam nos elementos que pretendem ser “prescritivos, estandardizados, e por isso 

mesmo, classificáveis, mensuráveis, comparáveis, sempre com a finalidade de se 

atingirem metas” (TAVARES, 2013, p.126). 

Ainda segundo o autor, todos estes elementos são  estabelecidos pelo conjunto 

composto das Diretrizes Curriculares Nacionais-DCNs, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional-PDI, os Projetos Pedagógicos dos Cursos-PPCs, e o Núcleo Docente 

Estruturante-NDE, sendo este último, o principal responsável para atuar como elemento 

balizador na estruturação dos processos acadêmicos pertinentes ao curso e, contribuindo 

para que o Coordenador possa exercer o papel de Gestor.  Ao fazer menção a estes 

elementos padronizados, Tavares (2013) comenta que existe a pretensão de que estes 

aspectos permitam ranqueamentos de classificação que apresentem indicadores que 

sinalizem o alcance ou não das metas. 

Neste sentido, acontece a possibilidade da percepção de que o trabalho 

desempenhado pelo sujeito e pela instituição que o contrata pode ser reconhecido como 

uma referência de capacidade produtiva. Então, nesta nova cultura que valoriza a 

performance, os desempenhos são competitivos em um ambiente que convive ao mesmo 

tempo e obrigatoriamente, com as velhas formas de gerenciar (exercício de controle direto 

e explícito com ameaça de punição) e um novo modelo de gestão. 

Neste modelo atual, é estabelecido um processo próximo da auto regulação que 

cultua padrões de excelência.  E corroborando esta premissa, o texto do Parecer nº 4 deixa 

claro que “todo curso que tem qualidade possui (ainda que informalmente) um grupo de 

professores que, poder-se-ia dizer, é a alma do curso” (CONAES, 2010, p.1) atribuindo 

ao NDE um novo papel não deliberativo, mas como elemento diferenciador desta 

premissa de excelência. 

1.3  O Ensino Superior no Brasil: novos entrantes, mercantilização da educação e os 

consequentes desafios  

 Diante da multiplicação das atenções relativas ao aumento das vagas ofertadas no 

ensino superior e das condições favoráveis à entrada dos novos discentes ratificadas pelo 
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constante e crescente número de matrículas, é prudente pensar sobre a chegada de alunos 

representantes de um público que, anteriormente, não causava impacto significativo nas 

avaliações de desempenho dos professores e da instituição, em face da ausência e/ou não 

relevância no tratamento dos indicadores qualitativos até então: estavam em uma 

quantidade numérica em menor escala. 

 Porém, neste novo cenário, em que a potencialização das possibilidades de acesso 

ao ensino superior se torna presente, permitindo a percepção da viabilidade de um 

processo inclusivo (até), é possível considerar que a presença de um aluno com 

deficiência se torna mais intensa e passível de acontecer, conforme observam Santos e 

Fumes (2012). As autoras observam que a possibilidade desta nova realidade pode 

provocar alguns desconfortos, diante do possível despreparo docente e da própria 

instituição para lidar com este novo estudante, considerando a ausência de um 

direcionamento de formação técnica anterior para este tipo de relação no processo de 

ensino e aprendizagem. 

 Entretanto, na concepção utilitarista da educação proposta pelas reformas 

neoliberais, o trabalho docente é um elemento principal dentre as variáveis impactantes 

nos resultados qualitativos. Isto passa a ser objeto de preocupação da instituição, por não 

haver histórico anterior de situações semelhantes na perspectiva dos indicadores de 

avaliação, e por conta desta singularidade e novidade – a questão da regulação e do 

controle - precisa ser cuidada com maior atenção. 

 Ao reconhecermos a importância do trabalho docente, é esperado que o professor 

seja capaz de reunir um conjunto de qualidades como por exemplo, atitude positiva ao 

transmitir ideias, criação de um ambiente pedagógico eficaz para a diversidade dos 

alunos, entusiasmo e imaginação contagiantes e, uma prática relacional adequada com 

seus pares, alunos e os respectivos pais destes. 

 Ora, seguindo a lógica da importância do trabalho docente, fica restrito ao 

professor a obrigação de atingir os indicadores favoráveis à avaliação positiva da 

instituição a partir do exercício do seu trabalho, atendendo as premissas dos critérios de 

eficácia e sucesso definidos pelo mercado e formalizados pelos instrumentos avaliativos 

do Estado (MOROSINI, 2000). 

 Vale registrar que neste cenário em que a educação está envolta por um processo 

mercantil cujo lucro se faz presente, não se pode desconsiderar alguns outros aspectos 
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ofensores aos resultados que serão alcançados pelo professor, tais como: falta de 

infraestrutura logística, turmas gigantes, desvalorização do exercício profissional entre 

outros fatores. 

 O olhar direcionado para esta perspectiva nos leva a pensar sobre os desafios que 

passam a permear o processo de ensino e de aprendizagem, seus atores principais 

(docentes e discentes) e a instituição como um todo no exercício que lhe cabe como 

provedora das competências necessárias ao egresso, que ao aplicá-las pode agir como 

elemento transformador da sociedade. Portanto, ao pensarmos na globalização como algo 

que promove a imposição de um ritmo mais intenso de produção/reprodução da vida 

social, precisamos lembrar que a educação também é reconhecida como um processo 

facilitador da coesão social. Isto é, a mobilidade social é potencializada pela escolaridade 

que pode contribuir para  a conquista do emprego formal reduzindo as margens de um 

risco futuro impactante para um pretenso equilíbrio da vida em sociedade – ainda que não 

signifique uma garantia sine qua non. 

Ora, se o senso comum reconhece que o elemento principal do modo de produção 

capitalista é a mercadoria – o produto – há que se admitir que esta percepção esteja 

atrelada ao lucro, à expansão e a competição/concorrência logo, um processo 

representativo das práticas mercantis. 

Nesta linha de raciocínio, pode-se compreender as transformações 

experimentadas pela educação ao redor do mundo nos últimos 20 anos e, mais 

especificamente, no Brasil. Porém, torna-se necessário reconhecer a presença de 

mecanismos complexos que envolvem o Estado, as instituições e organismos 

multilaterais como Banco Mundial, por exemplo.  

Para estes organismos internacionais ou transnacionais, o Estado passa a exercer 

o papel de preposto das suas intenções, tornando reais as suas pretensões através da 

implementação de políticas públicas que favoreçam o incremento da participação privada. 

E os imperativos propostos tendem a desconsiderar discussões e questões históricas que 

estimulem algum tipo de reflexão mais aprofundada, conceitos e valores referentes à 

cidadania, democracia, ética e saberes, critérios apropriados e definidores para o processo 

de ensino e aprendizagem, a relação professor e aluno, a importância relevante da 

instituição de ensino (seja em qualquer estágio da educação) e, mais especificamente, a 

formação humana do sujeito com seus fins, objetivos e meios.  
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Os elementos prioritários passam a ser o alcance dos índices de avaliação 

definidos nacional e internacionalmente que são: maior acessibilidade à educação como 

elemento de prevenção que possibilite evitar focos de tensão e convulsão social. É a 

educação-produto ocupando o lugar de possível solução para as mazelas da sociedade 

contemporânea, fruto das ideias neoliberais implementadas. 

Portanto, financiada pelos organismos multilaterais amparados pela 

mercantilização internacionalizada, a educação passa a ocupar um espaço social relevante 

na intenção da produção de um tipo de valor específico e direcionado para a 

profissionalização. A realização desta premissa tende a favorecer um processo de 

reengenharia nas novas formas de organização do trabalho e na gestão do trabalhador, 

agora desenvolvido nas competências que viabilizem sua utilização multifuncional, 

podendo ser reconhecido como elemento fundamental para a consolidação social e 

econômica do país. 

O Artigo 205 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) estabelece que a educação 

é um direito do cidadão mas, diante do baixo número de vagas oferecido pelas instituições 

públicas – já mencionados anteriormente – o crescimento de concluintes do ensino médio 

mesmo em idades já mais elevadas, a escassez de verbas para a manutenção das IES 

públicas provocando uma degradação da qualidade do serviço prestado pelo Estado, 

contribuíram para que este “direito social” fosse transferido para a lógica do Mercado, 

passando a existir um “conhecimento-mercadoria” organizado sob a forma de ensino 

superior, cujo aluno passa a ser reconhecido como cliente e a educação como um 

investimento privado executado por instituições-empresas com fins lucrativos, também. 

Neste contexto, a educação deixa de ser um direto humano fundamental e passa a 

ser entendida como um benefício individual instrumentalizada para o mercado e suas 

premissas de sucesso individual – algo que provoca uma dissociação dos Valores que 

possuem um sentido social, em que a ética como justiça, solidariedade, sociabilidade e 

cidadania é negada e, em seu lugar surge a eficiência, produtividade, rentabilidade, lucro, 

consumismo, empreendedorismo e competitividade. É evidente que estas mudanças só 

podem ser compreendidas se analisadas no contexto socioeconômico das últimas décadas, 

em que a funcionalização econômica internacional seguiu a primazia das políticas 

neoliberais do Estado Conservador. 
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Experiências ocorridas com a primeira ministra da Inglaterra, Margareth Thatcher 

em 1979 ao lidar com uma crise que atingiu o clímax em 1973 com a ruptura de preços e 

matérias primas; com Ronald Reagan em 1980 nos Estados Unidos da América diante da 

dificuldade em responder de forma competitiva ao surgimento de novos concorrentes no 

mercado internacional; ou até mesmo com Helmut Kohl na Alemanha e a sua 

preocupação em reunificar o país por exemplo, contribuíram para reforçar a ideia que 

apresenta estas políticas como uma solução indiscutível. Além disso, as visões neoliberais 

estiveram presentes quando da necessidade de soerguer o mundo econômico após a 

experiência negativa relativa à queda da bolsa em Wall Street em 1987 ou, na 

recomendação internacional elaborada em 1989 e mundialmente conhecida como o 

Consenso de Washington para Brasil, Peru, Bolívia e Argentina, direcionada para o 

combate as crises e situações miseráveis nestes países considerados como 

subdesenvolvidos (SOBRINHO, 2003). 

Segundo o mesmo autor (SOBRINHO, 2003), em 1990, os organismos 

multilaterais, agora em conjunto, exigem que reformas sejam implementadas no Brasil, 

no sentido de provocar uma nova adequação entre Estado e Sociedade, seguindo uma 

ordem em que a economia passe a ser o centro de todos os valores, buscando adequar-se 

a uma teoria convergente das semelhanças de problemas presentes em diversos lugares 

no mundo. Isto provocou um contexto diferente da concepção da educação em diversos 

países.  

Perceber as transformações em andamento no mundo da educação superior no 

Brasil, exigia a compreensão para aspectos que transcendiam o simples e expressivo  

aumento da matrícula estudantil. O aumento de alunos interessados em ingressar no 

mundo do ensino superior se traduzia em multiplicação e diversificação das instituições 

pós-secundárias. Mas também, provocou o consequente deslocamento do sentido da 

educação superior, agora manifesto por uma universidade transformada para agir em 

função da economia (SOBRINHO, 2003). 

 Além disso, surgem diferentes e novos tipos de educação, diversos cursos de 

imediato apelo mercadológico. Prolifera o aparecimento de Centros Universitários sem 

as mesmas exigências que uma Universidade; grande número de faculdades e institutos 

isolados; expansão das Universidades Corporativas e, essencialmente, a educação como 

capital de valor econômico fornecendo mão-de-obra, entregando treinamento, 
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fortalecendo a competitividade e, favorecendo a consequente seleção de empregos, 

conforme descrito por Sobrinho (2003). 

O autor enfatiza que em paralelo a estas medidas, outras foram adotadas pelo 

Estado como a vinculação do financiamento público ao aumento da produtividade e, 

principalmente, o Estado assumindo o papel de gestor e avaliador, centrado na gerência 

e no controle dos processos. 

Desta forma, as instituições de ensino superior tornaram-se mais livres e flexíveis 

para desenvolver serviços e atividades corroborando com a noção de autonomia, já que 

possuíam maior liberdade para a obtenção dos seus resultados através do aumento da 

eficiência e produtividade – ratificação do aspecto mercantil da educação-produto - 

significativos referenciais para a percepção de qualidade. Vale lembrar que estes 

resultados obtidos precisavam ser demonstrados objetivamente e comparados para efeito 

de medida de competitividade. Esta era e continua sendo a regra. 

Logo, esta comparação proporcionada pelo sistema de avaliação definido, 

regulado e aplicado pelo Estado, seguia a lógica dos interesses definidos pelo mercado 

pressupondo a existência de uma consonância com a Sociedade, amparada no princípio 

em que o desenvolvimento desta última, requer egressos com competências técnicas e 

sociais desenvolvidas e consolidadas pela IES. 

Mas, Sobrinho (2003, p.109-111) nos oferece instigante reflexão sobre as questões 

que envolvem a avaliação democrática e ética da educação superior, quando afirma que 

A avaliação da educação superior, se pretende confirmar os valores 
acadêmicos e sociais, deve ser pensada e praticada segundo outra 
lógica. Em vez de organização para os interesses de mercado, a  
universidade e demais instituições educativas devem ser concebidas 
como instituições de e para a sociedade. (...) A avaliação deve colocar 
como foco central de suas preocupações a questão fundamental do 
sentido social de uma instituição. (...) A avaliação deve indagar com 
rigor os significados dos produtos universitários sob o ponto de vista da 
qualidade científica e da relevância social. Isto é, sob a ótica do bem 
público. (...) Importa avaliar se a universidade é útil ao 
desenvolvimento da indústria e de toda a vida econômica. Mais 
importante ainda é avaliar se a instituição pratica a justiça social, ou 
seja, se ela é justa em relação ao conjunto da população. 
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 O autor propõe que reflitamos sobre a finalidade dos processos de avaliação em 

prática, levando-os a pensar sobre os reais e históricos propósitos de uma IES em 

confronto (ou seria conflito) com os interesses deste mercado contemporâneo. 

 A educação como objeto da nova regulação sofre consequências do processo de 

globalização. Isto implica a forma como a instituição passa a ser reconhecida, 

distanciando-se da perspectiva de um passado não muito distante, quando era identificada 

como o lugar em que produz conhecimento, para ocupar um uma perspectiva em que a 

produção deste conhecimento parece estar direcionada para o atendimento das 

necessidades impostas pelo mercado, como um paradigma da ciência moderna (CUNHA, 

2000). 

A instituição passa a ser reconhecida como um núcleo de gerenciamento e onde o 

planejamento viabiliza a administração por objetivos específicos, que precisam ser 

alcançados na perspectiva da cultura da eficiência e seus resultados devem ser 

demonstrados publicamente. Para o termo eficiência pode-se considerar na visão 

capitalista para investimento, o sentido do lucro com o “retorno” do que foi aplicado, 

segundo Cunha (2000). 

E, Tavares (2013) apropriando-se de um texto escrito por Ball (2005), afirma que 

a nova concepção de gestão educacional precisa estar articulada com parâmetros 

mensuráveis, cujas metas possam ser alcançadas. Isto ocorrendo, tem-se a concepção da 

eficiência da gestão, na perspectiva do alcance da medida de produtividade – informação 

que precisa ser objeto de exposição pública para evidenciar a qualidade da IES. 

A perspectiva da produtividade e de indicadores de excelência, tratada como 

performatividade por Ball (2005) em relação à gestão das escolas no Reino Unido nos 

anos de 1980, pode nos ajudar a entender o ocorrido no Brasil, ainda que a nossa realidade 

e objeto de estudo deste trabalho, esteja relacionada com exclusividade ao ensino 

superior. 

 E para isso acontecer, o professor precisa ultrapassar a concepção de papel 

docente, assumindo outras prerrogativas de exercício profissional com atuações próximas 

ao campo da psicologia, da enfermagem, da assistência social, mesmo que não tenha tido 

o mínimo preparo prévio para estes exercícios profissionais. Nesta nova perspectiva, a 

docência no ensino superior deve ser percebida como um exercício de três funções 

específicas, compreendendo o ensino (a ato de ensinar propriamente dito), a pesquisa 
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(ainda que restrita às Universidades e Centros Universitários) e a administração de 

setores. 

 A Resolução CNE/CP nº 2 (BRASIL, 2015) em seu artigo terceiro, parágrafo 

quarto, descreve a atividade docente como a participação na organização e gerenciamento 

de sistemas e instituições de ensino. Compreendida de forma literal, esta disposição legal 

estabelece que ao professor compete saber participar da gestão, embora docência e 

gerenciamento sejam diferentes entre si. Um significado adequado para o ato de 

gerenciar, pode-se compreender como uma atividade meio que define e administra os 

parâmetros para a realização dos objetivos da instituição de ensino exercitados pela 

docência – que é a função do Professor. Portanto, aspectos conceituais distintos e 

complementares entre si. 

 Araújo e Cavalcante (2012), autoras que escrevem sobre alfabetização na rede 

pública e municipal em Alagoas-CE, apropriando-se da reflexão proposta por Vygotsky 

(2001) sobre o significado do trabalho docente, afirmam que este exercício é parte de um 

processo coletivo, elaborado historicamente e compartilhado entre os pares, mas 

construído pelo indivíduo em particular. Ainda que o texto aborde uma questão vinculada 

à alfabetização, cremos que podemos fazer uso da mesma reflexão, contextualizando-a 

no objeto deste estudo que trata do ensino superior no Brasil. 

 Nesta linha de raciocínio, percebe-se que o significado do trabalho docente está 

vinculado à forma como o sujeito se apropria do mundo e da consciência que consegue 

estabelecer a respeito deste ambiente, mesmo admitindo o aspecto de variabilidade 

resultante do contexto em que estiver inserido. Mas o significado construído pelo sujeito 

é o ponto de partida para que possamos conhece-lo e compreendê-lo (ARAÚJO; 

CAVALCANTE, 2012). Sendo assim, a construção interior deste sujeito (angústias, 

conhecimento, fraqueza, desejos, sonhos...) resultam naquilo que ele apresenta como 

atividade de trabalho.  

E, este trabalho docente tratado pelas autoras precisa ser distinguido entre aquilo 

que é determinado/prescrito traduzido pelas tarefas que lhe são designadas para realizar 

(e que representam imposições externas) e a atividade propriamente realizada como 

aquilo que se faz, e pode diferenciar da demanda recebida. 

 A existência deste significado proporciona o estabelecimento de um referencial 

docente como elemento norteador das práticas, e por consequência, favorecedor da 
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estruturação da profissionalização. Estes referentes podem ser percebidos através de três 

dimensões que estão interseccionadas: conhecimento, prática e engajamento profissional 

do professor. Isto implica reconhecer que o trabalho docente precisa viabilizar 

autorreflexões, ao mesmo tempo que deve promover a reflexão coletiva junto aos pares. 

E ambas funcionando como um processo de retroalimentação contributiva para a 

consolidação da profissionalização, funcionando como uma soma contundente que 

envolve dois fatores básicos: formação teórica + saberes da prática (ARAÚJO; 

CAVALCANTE, 2012). 

Não se trata de uma reflexão contemplativa, mas um exercício fortalecedor dos 

processos de análises dos elementos envolvidos, potencializando as possibilidades da 

busca pela solução original e, em alguns casos, através de ações libertadoras do 

convencionalismo das práticas já experimentadas, abrindo-se ao novo que as respostas 

alternativas podem proporcionar e, com elas, incrementar o conhecimento já adquirido. 

 Mas, diante de tudo o que já foi descrito neste trabalho, torna-se relevante 

considerar que o contexto atual apresenta um momento singular em que o professor se 

torna prisioneiro de uma cultura específica e com uma perspectiva tecnocrática (que 

requer um saber mínimo, dispensa a reflexão e favorece o tecnicismo), ao mesmo tempo 

em que alimenta um desejo contraditório de autonomia e tomada de decisão. 

 A função docente no ensino superior precisa ser identificada pela inovação que, 

por sua vez, pode ser caracterizada pela reconfiguração de saberes, pelo rompimento com 

o conservadorismo das formas, pela exploração de novas alternativas teórico-

metodológicas alimentadas pela renovação da sensibilidade e pela apropriação de 

significado pelo exercício da ética (CUNHA, 2000). 

 Ainda que o contexto das transformações em andamento, apresente um 

direcionamento maior para as questões estéticas que evidenciem a tal qualidade do ensino, 

é preciso considerar o exercício da busca pela preservação dos preceitos éticos na 

atividade docente, representados por exemplo, pela justiça, solidariedade, sociabilidade e 

cidadania (SOBRINHO, 2003). Mas, parece que a qualificação docente associada à 

produção do conhecimento já não seja tão relevante quanto antes e, propensa a se tornar 

um elemento de descarte, ante a urgência determinada pela praticidade do tecnicismo em 

exercício e pela busca das respostas que já estão prontas e, por compreensão, são rápidas 

para aplicação e, favoráveis ao monitoramento pelos indicadores. 
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As “respostas prontas” mencionadas no parágrafo anterior, viabilizam os 

mecanismos de controle, tornam o processo mais econômico e tendem a dinamizar a 

educação como mercado, viabilizando negociações mais favoráveis para aquisição de 

materiais didáticos, por exemplo. Entretanto, ao mesmo tempo que favorecem estas 

funções, também contribuem para provocar um distanciamento da sensibilidade que 

precisa existir no trabalho docente, já que ao professor cabe a análise da singularidade de 

cada ambiente, para a elaboração das práticas pedagógicas que usará nas suas 

intervenções. 

 Esta ênfase nos resultados mensuráveis, também se articulou com o processo 

político de comoditização da educação envolvido na criação de um mercado educacional. 

Curiosamente, enquanto estes indicadores, permitem que a sociedade identifique através 

de um ranking aquelas instituições que apresentam um ensino de positiva referência, este 

por sua vez, tem o  trabalho profissional do docente como um dos importantes 

componentes destes parâmetros de excelência que, portanto, precisa estar melhor 

qualificado para o exercício da função de professor. 

 Esta melhor qualificação passa, entretanto, pela contradição proposta pelas 

tecnologias das políticas educacionais em exercício que, envolvem a utilização calculada 

de técnicas e artefatos para organizar as forças humanas vinculadas ao processo, 

requerendo destes atores uma mudança de comportamento. Logo, parece sensato admitir 

então que a reforma da educação exerce uma influência direta sobre a existência e a 

relação das pessoas umas com as outras. E, neste sentido, provoca também uma mudança 

no significado do que é ser professor e a profissionalidade docente 

(...) por força de fatores como a massificação escolar, com a 
consequente expansão e diversificação dos públicos escolares, a 
imobilidade persistente dos dispositivos organizacionais e curriculares 
da escola geradora do seu anacronismo antes as realidades atuais, a 
pressão das administrações e dos poderes econômicos para uma 
funcionalização acrescida dos docentes, todavia também largamente 
alimentada pelos próprios professores, prisioneiros de uma cultura que 
se instalou ao longo deste processo e que contradiz a alegada 
reivindicação – no discurso político e no discurso dos próprios docentes 
– de uma maior autonomia e decisão, desejavelmente associadas a um 
reforço de profissionalidade (ROLDÃO, 2007, p.96). 

 Ao mesmo tempo que o professor precisa ser melhor qualificado, a adoção de 

práticas padronizadas contrapõe a proposta de autonomia que é pretendida que seja 

exercida na atuação docente. 
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1.4  A necessidade de gestão “profissional (e com foco no negócio)” em uma IES 

percebida como Empresa  

 O expressivo aumento na quantidade de alunos matriculados no ensino superior, 

ampliação e diversificação de instituições pós-secundárias viabilizando maior oferta de 

vagas, redução da possibilidade da educação como um direito fundamental passando a 

ser percebida como benefício individual e o distanciamento do sentido histórico da 

educação superior no atendimento da lógica do “quase-mercado” quando passa a ser um 

produto ofertado por uma prestação de serviço viabilizaram a presença de termos ou 

expressões como concorrência, competitividade, indicadores de qualidade baseados em 

eficiência e eficácia, produtividade, rentabilidade, lucro, consumismo, 

empreendedorismo... muitos comuns no ambiente das empresas e do mercado em geral, 

passam a existir no cotidiano dos profissionais da educação com a mesma intensidade.  

Estes indicadores que pretendem representar uma ideia de ensino de excelência 

originariamente subjetiva, mas pela natureza do contexto precisa evidenciada de maneira  

concreta, são representados pela quantificação e posterior classificação dos produtos 

apresentados (quantidade de trabalhos publicados, número de pesquisas concluídas, de 

estudantes titulados...), buscando atribuir uma referência que seja traduzida pela 

sociedade como um parâmetro que destaque positivamente a IES e o ensino que ela 

oferece. 

 Por consequência, este novo contexto presente no mundo da educação, ao associar 

as questões que tornam uma instituição como sendo de referência no ensino, por 

parâmetros baseados na Quantidade, produz um aprisionamento excêntrico na ideia da 

quantofrenia – quando se adota  processos de medição em todos os aspectos, até os 

subjetivos. Este termo (quantofrenia) foi criado pelo sociólogo americano P. Sorokin 

(1889-1968) para designar com ironia a excessiva tendência para se adotar processos de 

medição quantitativo nas ciências do espírito (sociometria, psicometria...), procurando 

dar concretude a elementos que por natureza são pertencentes ao mundo da subjetividade.  

 Aprisionados por um movimento quantofrênico,  todos os profissionais 

envolvidos no processo do ensino precisaram reforçar a atenção para o trabalho que já 

realizavam, mas deveriam ser mais cuidadosos também com elementos com os quais não 

estavam acostumados a vivenciar na mesma intensidade. A necessidade de compreender 

o novo momento, conhecer suas premissas, entender os parâmetros dos processos ganha 



53 
 

relevância suficiente para ser associada a possibilidade de garantir a perenidade da 

instituição frente aos concorrentes consolidando a imagem desta perante à sociedade 

como sendo de solidez e sucesso. 

Diante das tensões pertinentes ao cenário da educação superior no Brasil 

contemporâneo, é possível reconhecer as contradições presentes na percepção do trabalho 

docente que anseia por autonomia, mas se torna refém dos modelos avaliativos propostos 

pelo Estado Regulador. Isto deve ser reconhecido como um aspecto presente no 

macroprocesso da condução dos trabalhos em uma instituição de ensino superior neste 

novo contexto. 

 A IES se transforma em uma empresa de ensino, cujo sistema pedagógico 

empresarial é direcionado para entregar uma força de trabalho com nível superior, mas 

que atenda às premissas definidas pela lógica do mercado, e estejam chanceladas pelas 

políticas públicas definidas pelo Estado Avaliador (RODRIGUES, 2012). Este, por sua 

vez, ratificando a interdependência destes três elementos, vem seguindo, enquanto 

signatário de distintos compromissos internacionais, as orientações dos organismos 

multilaterais, internacionais e transnacionais. 

 O crescimento da oferta de vagas, como já exposto, se torna possível graças ao 

estímulo das políticas públicas para o incremento da participação privada na educação 

superior no Brasil. Como desdobramento das interfaces existentes no relacionamento 

entre estes três aspectos – IES como empresa de ensino, premissas de atuação definidas 

pelo neoliberalismo e sua lógica de mercado, e chancela das políticas públicas -, o mundo 

da educação passa a ser percebido como um grande mercado, passível de compreender 

elementos presentes em cenários desta natureza tais como concorrência, acirramento da 

competitividade, campanhas publicitárias expressivas para despertar a atenção do 

potencial aluno... e, naturalmente, o incremento de desafios para a gestão educacional. 

Instituições pequenas e com pouco capital financeiro para viabilizar seu 

crescimento, passam a sucumbir diante da competitividade acirrada e predatória pela 

busca e manutenção do aluno. Gerenciar custos passa a ser algo fundamental. Em pouco 

tempo, o cenário ganha um outro elemento antes distante do mundo da educação. 

Amparado pelos recursos financeiros de fundos internacionais, os processos de aquisição 

e fusão começam a ganhar maior presença no cenário competitivo que se instala no 

ambiente educacional, e cuja concorrência segue as leis do mercado amparado nos 
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indicadores de eficiência, eficácia, produtividade e, principalmente, qualidade na entrega 

do produto (nova forma de reconhecimento da educação mercantilizada) e/ou serviço 

(CARDIM, 2010). 

 Tudo isto obriga o reconhecimento de uma nova exigência para a perenidade da 

instituição de ensino superior neste novo Mercado: seus profissionais, tanto professores 

como funcionários administrativos, coordenadores de curso, gestores, diretores e/ou 

reitores precisarão estar bem preparados para lidar com as novas demandas que 

impactaram na qualidade e no prestígio da instituição perante a Sociedade. Caso não se 

atentem para este aspecto, tenderão a sucumbir diante das possíveis estratégias 

implementadas pelos seus concorrentes. 

Mas, como fazer isto sem uma capacitação/formação anterior neste sentido? 

Como ter um preparo anterior, se antes não era assim?  

 De maneira contraditória, as políticas públicas da educação tencionam definir 

parâmetros que indiquem a excelência do ensino ofertado, ao mesmo tempo que tornam 

cada vez mais tensa a cobrança sobre os profissionais que precisam alcançá-los, já que 

não cuida dos processos de qualificação destes sujeitos. 

 Este processo de mercantilização da educação foi incentivado pelos movimentos 

neoliberais ocorridos em outros países no mundo, como parte do fenômeno da 

globalização no ensino e pela articulação entre o Estado e os organismos multilaterais. 

Entretanto, a Organização Mundial do Comércio-OMC, ao apresentar suas premissas (ou 

recomendações) aos países membros, não considera um elenco de aspectos que 

precisariam ser levados em conta com maior particularidade, tais como: algumas 

reflexões e/ou discussões sobre as questões históricas da educação no país; os conceitos 

e valores associados à cidadania, democracia, ética e saberes; o papel e a importância da 

Instituição de ensino; a relação e a inserção da Escola na Sociedade Civil; a relação 

Professor/Aluno; a formação humana em relação aos fins, objetivos e meios... (OYAMA, 

2012). 

 A educação no ensino superior no Brasil – agora potencialmente trabalhada por 

instituições privadas (a maioria) e as públicas (a minoria) – tem um forte direcionamento  

para o atingimento das metas definidas como relevantes e amparadas por preceitos 

internacionais, e sem as devidas contextualizações ao serem aplicados no Brasil.  
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 Ora, o mesmo Estado que oportunizou incentivos através das políticas públicas 

criadas não demonstrou a mesma preocupação, para que nestes textos oficiais e 

reguladores houvesse um direcionamento específico sobre o como fazer acontecer. Nos 

textos das políticas públicas, não há orientações claras que apontem os caminhos para a 

devida qualificação dos profissionais da educação. Os mesmos que agora se tornaram 

responsáveis para continuar a manter os cuidados com os aspectos pedagógicos como já 

faziam antes, mas dedicando tempo e atenção para também cuidar com afinco do 

“negócio” – algo até então não exigido e, para o qual não estavam preparados. 
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CAPÍTULO II 

GESTÃO: CONCEITOS E DESAFIOS PARA A APLICAÇÃO NA 

COORDENAÇÃO DE CURSOS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Este capítulo aborda aspectos pertinentes às questões conceituais sobre gestão, ao 

mesmo tempo que propõe reflexões sobre os conflitos que surgem da (in)compreensão e 

necessária distinção entre o gerenciamento de um curso superior de um processo de 

administração de uma empresa. Além disso, o capítulo também trata sobre a atuação do 

coordenador como um gestor do seu curso, refletindo sobre as particularidades e 

dificuldades inerentes ao exercício deste papel em uma IES privada e com fins lucrativos. 

 A gestão é um dos elementos avaliados e cujo parâmetro definido pelo Sistema 

SINAES, pode ser considerado um desafio causado pelas turbulências presentes no ensino 

superior no Brasil, desdobramentos causais oriundos nas políticas públicas da educação 

e nas normas regulamentadoras do processo. 

Alguns autores sustentam o texto da abordagem tratada por este capítulo, tais 

como Aguiar (2006), Almeida (2012), Amaral (2003), Araújo (2012), Ball (2005),  

Barchifontaine (2010), Bernardes; Rothen (2015), Bordignon (2014), Cardim (2010, 

Colombo (2010), Covac (2010), Cury (2010), Cunha (1995), Dewey (1933), Drucker 

(1998),  Fávero (2003), Ferreira; Souza (2009), Franco (2002),  Frauches (2010), 

Gewirtez (2011), Grillo (2000), Grun; Asslander (2008),  João R. S. Junior (2013), 

Libâneo (2006), Lima (2003), Luck (2009),  Martins (2010), Maximiano (2010), 

Morosini (2010), Oyama (2012), Perez (2012), Ponty (2006),  Portela (2006), Roldão 

(2007), Sampaio (2015), Santos (2012), Saviani (2009), Sobrinho (2003), Steimberg 

(2010),  Teixeira (1962), Therrien (1997), Trevisan (2010), Trigueiro (2003) e 

Vasconcelos (2010), e Zeichner (1993), dentre outros. 

Entretanto, deve-se ressaltar que o grande acervo literário sobre o tema da gestão 

educacional e escolar no Brasil, esteja direcionado para o ensino público e, 

especificamente, na educação básica, razão pela qual em alguns momentos foi preciso 

traçar paralelos entre este material e o que se pretende sustentar em relação às reflexões 

sobre o ensino superior e os conflitos de gestão que podem ser experimentados por um 

Coordenador de curso. 

A legislação nacional sobre educação também está presente neste capítulo, com a 

Constituição Federal (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), o 
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Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (2004) e o Plano Nacional de 

Educação (2014). Além disso, completam a base de informações contributivas para esta 

reflexão neste capítulo, dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística – IBGE (2016), Hoper Educacional (2009) em uma Análise Setorial do ensino 

superior privado, e IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2018). 

 

2.   Um breve olhar para o conflito conceitual sobre gestão 

 Ao nos apropriarmos dos textos legais para pensarmos sobre o conceito de gestão, 

podemos fazer uso da Resolução CNE/CP n.1, de 15.5.2006 que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais-DCNs para os cursos de graduação em Pedagogia. Libâneo 

(2006,) apresenta um olhar interessante sobre o texto do Artigo 4º que descreve a prática 

do magistério. O autor acrescenta a informação sobre a necessidade de percebermos que 

o professor deve fazer parte da organização e do gerenciamento de sistemas e das 

instituições de ensino em que estiver inserido. Entretanto, o texto da Resolução em 

questão, segundo o autor, não esclarece se o citado curso deve proporcionar as 

competências para o exercício deste tipo de atividade descrita ou se precisa estar 

direcionado para capacitar o docente para o exercício literal da gestão e organização da 

instituição. 

 Ainda, segundo Libâneo, o texto da Resolução oferece uma imprecisão 

epistemológica ao apresentar a atividade docente como semelhante a atuação 

administrativa ou organizacional, ao passo que docência e gestão (da sala de aula) mesmo 

que consideradas como dimensões da atividade pedagógica, diferem entre si. Na 

concepção do autor, a Gestão pode ser percebida como uma atividade meio que concorre 

para a realização dos objetivos escolares sintetizados na docência, enquanto que a 

docência é, genuinamente, a função de Professor. 

 Em outra definição interessante sobre os aspectos inerentes ao ato de gerenciar, 

Paro (1986) enfatiza que ao exercer esta atividade, um gestor dispõe e coordena a 

utilização adequada e racional de recursos e meios, organizando situações para a possível 

realização de fins determinados. E, no caso de uma instituição de educação, estes fins 

determinados devem ser entendidos de maneira específica como sendo o ensino e a 

aprendizagem do aluno. Isto atribui elementos contributivos para que a distinção 

comentada por Libâneo (2006) tenha maior relevância. 
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 Ampliando a perspectiva destas distinções, é adequado considerar que a gestão 

escolar difere das questões que podem definir uma gestão no mundo corporativo e 

empresarial. O ambiente da educação não é passível de ser compreendido como um 

espaço de produção de mercadorias, característica presente em um local de trabalho do 

cenário em que predomina a premissa capitalista – ainda que estejamos diante de um 

conceito de educação-produto. A gestão de uma instituição de ensino constitui-se em um 

conjunto de atividades de coordenação e gerenciamento que, pela complexidade, deve 

exigir uma formação específica já que não pode, em hipótese alguma, ser improvisada ou 

ter uma importância secundária na organização e nas práticas que precisa adotar. 

 No funcionamento de uma instituição de ensino superior (ou de qualquer outro 

nível na educação) é preciso considerar a adoção de práticas adequadas que a tornem 

organizada e viabilizem a execução dos trabalhos aos quais se propõe. E para que isso 

aconteça o Gestor precisa apresentar capacidade de liderar; assistir aos professores, 

alunos e profissionais que lá atuam; dar consistência ao projeto pedagógico-curricular; 

viabilizar um currículo bem estruturado e coordenado; estimular trocas e reflexões entre 

seus docentes... Enfim, cabe a este Gestor ter a clareza de que todas estas ações produzirão 

impactos no resultado dos alunos, e isto por si só já estabelece razões suficientes para que 

seja valorizada a formação específica de qualquer profissional que precise atuar em uma 

posição de gestão no ambiente da educação (LUCK, 2009). 

 Paro (1986) reconhece a necessidade de que a administração de uma instituição 

de ensino necessite de ser dotada de racionalidade interna imprescindível para que estes 

fins possam ser alcançados, se reconhecemos que os fins educacionais aos quais se propõe 

a entregar à sociedade, contribuem para a transformação social. Ainda segundo o autor, 

“A administração escolar precisa saber buscar, na natureza própria da escola e dos 

objetivos que ela persegue, os princípios, os métodos e as técnicas adequadas ao 

incremento da sua racionalidade (PARO, 1986, p.136).” 

 Curiosamente, simultâneo ao tempo em que estes autores provocam uma reflexão 

sobre o tema, as velozes transformações acontecem no mundo do trabalho, da política, da 

ética e das relações, apresentando-se como desafios de um ambiente em constante 

mudança que atinge à instituição, seus profissionais e o trabalho realizado. Alguns 

exemplos destas transformações: migração interna associada à expansão urbana 

desordenada que intensificam a complexidade na vida das cidades, a democratização do 

acesso provocada pelas políticas públicas vigentes, o incremento das diversidades social 
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e cultural dentro da escola, as peculiares necessidades individuais e sociais muito mais 

heterogêneas, os novos meios de comunicação impondo mudanças de comportamento... 

Se considerarmos apenas estes aspectos, já possuímos elementos suficientes para 

compreendermos como tudo isso produz um impacto na forma de ensinar e, efetivamente, 

na maneira de se aprender. E para que este binômio aconteça e alcance os resultados 

esperados, é preciso considerar a relevância do papel do gestor e da compreensão clara 

do processo. Logo, torna-se relevante considerar a urgência da necessidade em 

compreender que as ideias passem a ser objeto de reflexão pela experiência material 

proporcionada pela vivência. 

 Com efeito, ao mesmo tempo que o processo de gestão se apresenta recheado de 

uma dinâmica intensa (em oposição à estática) e que gera significativa ansiedade, 

presume-se que a experiência da longevidade no ambiente da escola – fruto do longo 

tempo de docência, por exemplo – possa favorecer à prática do diálogo. Entretanto, “essa 

dinâmica e ansiedade, por vezes, implicam em tomadas de decisões mais centralizadas e 

menos dialogadas” (SOUZA, 2007, p.11). Para este autor a experiência longeva não 

estimula o diálogo, mas reforça a centralização nas tomadas de decisão, algo que 

representa uma contradição curiosa, no mínimo. 

 Ainda que seja possível encontrar conceitos diversos sobre o termo “gestão”, 

Ferreira e Souza (2009) apresentam uma definição que contribui para a reflexão que se 

apresenta neste ponto deste trabalho, trazendo luz para a contradição citada nos dois 

parágrafos anteriores. Para os autores, o termo Gestão pode ser compreendido como “(...) 

a geração de um novo modo de administrar uma realidade, sendo, então, por si mesma, 

democrática, pois traduz a ideia de comunicação pelo envolvimento coletivo, por meio 

da discussão e do diálogo” (FERREIRA; SOUZA, 2009, p.10). 

 Com efeito Libâneo (2006) já apresentava uma observação importantíssima sobre 

a gestão, alertando que é necessário a mobilização de meios e procedimentos – esta 

comunicação através do diálogo - para que os objetivos definidos possam ser alcançados. 

E para que isto ocorra segundo o autor, se faz adequado envolver os aspectos gerenciais 

em conjunto com aqueles que são técnicos-administrativos. Portanto, além dos aspectos 

subjetivos presentes no processo, também há a necessidade da existência de um 

conhecimento específico para o exercício desta função. Ou seja, é exigido conhecimento 
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técnico de gestão mesmo que exista um elenco de saberes relacionados com o papel 

principal da educação e do processo educativo! 

 Tanto  Libâneo (2006) como Souza e Ferreira (2009) reforçam a importância do 

reconhecimento das diferenças existentes entre a gestão de uma empresa e a de uma 

instituição de ensino. Mas, ainda que a diferença exista e precisa ser reconhecida, isto não 

inviabiliza a importância dos cuidados administrativos que devem estar presentes e 

organizados de maneira a contribuir para que as ações aconteçam e os resultados atendam 

os parâmetros avaliativos e das expectativas da sociedade e do mercado. 

 

2.1  A natureza das IES e a influência sobre o trabalho do Coordenador 

A Gestão no ensino superior apresenta algumas peculiaridades distintivas pela 

natureza das IES. Nas públicas, por exemplo, se apresentam como colegiadas e 

democráticas em atendimento ao artigo 56 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional-LDBEN (BRASIL, 1996). Entretanto, nas instituições privadas é o perfil de 

cada uma – privadas com/sem fins lucrativos, confessionais comunitárias que estabelece 

a particularidade do processo.  

Nas IES Públicas, o cargo de Diretor é ocupado por alguém nomeado pelo 

Presidente, Governador ou Prefeito a partir das indicações do Colegiado. Nas Privadas, 

este Diretor pode ser o próprio dono ou, alguém contratado para o exercício profissional 

daquela posição. Nas confessionais, a escolha deste profissional que ocupará o cargo de 

Diretor é inerente à uma decisão da Mantenedora, a própria Igreja, ainda que aconteça o 

auxílio de um Colegiado que indica os nomes para que um seja o escolhido. Entretanto, 

nas privadas com fins lucrativos a Mantenedora é a entidade que ocupa o papel principal 

na responsabilidade de garantir o orçamento e o patrimônio físico-financeiro da 

instituição. 

 Em ambos os casos, esta nomeação definida pela Mantenedora pode provocar 

algum tipo de impacto à autonomia da gestão, mas é esta entidade que possui 

responsabilidades junto ao MEC, ao Ministério da Fazenda e ao Ministério da Assistência 

Social. Esta forte influência da Mantenedora nas IES privadas com fins lucrativos, pode 

produzir um “conflito presente” colocando de um lado o lucro e o mercado e, como 

contraponto a lógica pedagógica e acadêmica vinculadas às atividades de ensino, pesquisa 
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e extensão, criação de novas disciplinas, reformas curriculares, abertura e/ou fechamento 

de novos cursos, por exemplo.  

A estrutura organizacional do modelo de gestão das IES privadas, tende a ser 

organizada como cópia do que é adotado pelas instituições públicas, com uma 

particularidade muito especial: inseridas em um novo modelo de ensino privado, a partir 

de um marco regulatório fundamentado na adaptação das práticas de gerenciamento que 

eram adotadas nas suas similares representantes do Estado. E seguindo esta lógica, é 

possível reconhecer um processo de gestão que se apresenta como centralizado, 

burocrático, pouco autônomo acadêmica e administrativamente, embora precisando lidar 

com fatores como oferta de serviços, infraestrutura, preços diferenciados e metodologia 

de ensino, entre outros, que se tornaram elementos diferenciais no processo da 

concorrência de outra IES.  

De uma maneira geral, as composições deste corpo gerencial apresentam os 

seguintes personagens: Reitor, Vice-Reitor, Diretor, Chefe de Departamento, 

Coordenador de Curso e, Coordenador de Pesquisa e Extensão. E, seguindo o que 

determina a legislação, todos precisam ter experimentado algum tipo de vivência no 

magistério como atendimento ao pré-requisito para a ocupação destes cargos. 

No mundo do ensino superior no Brasil, o poder decisório permanece com 

poucos indivíduos e, por conta disso, os efeitos colaterais se apresentam com maior 

relevância, tais como: menor comprometimento institucional, participação docente 

limitada, maior distanciamento entre a gestão e as bases acadêmicas... Além disso, este 

modelo de gestão mesmo que possa favorecer o distanciamento e a limitação na 

participação docente, ao ser questionado sobre o que espera do seu gestor, o professor 

poderá responder “Que ele tenha conhecimentos e poder suficientes para dar, no limite 

das suas possibilidades, as condições adequadas de trabalho (...)” (SOUZA, 2007, p. 6). 

 Ao considerar o uso do termo “poder” expresso pelo autor como possível resposta 

apresentada por um docente em relação ao seu gestor direto, pode-se pensar que este 

poder seja estabelecido a partir das relações do cotidiano, manifestadas através dos gestos, 

das atitudes, dos comportamentos, das práticas implementadas, no tipo de linguagem 

utilizada e tudo o mais que possa contribuir para consolidar as decisões que precisam ser 

tomadas em relação aos recursos financeiros, orçamentários, logísticos e humanos 

inerentes ao processo de gestão. Partindo desta premissa torna-se aceitável compreender 
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que, de fato, a figura do Gestor (o Coordenador do Curso) possui a representatividade 

central naquele microambiente que gerencia. E o exercício deste poder influencia os 

rumos que a Instituição tomará na mesma proporção que definirá os caminhos das 

carreiras profissionais de quem nela trabalha. 

 

2.2  O curso como Unidade Acadêmico-Administrativa e o Coordenador como 

Gestor 

O ano de 1997, por conta da nova LDBEN (BRASIL, 1996), passa a representar 

historicamente o marco do início das experiências na organização acadêmico 

administrativa nas IES e, ainda que tenham sido mantidos os órgãos deliberativos e 

executivos anteriormente já praticados, a nomenclatura sofre uma mudança, passando os 

departamentos a serem reconhecidos como cursos. 

Estes, passam a ocupar um papel de destaque neste novo formato, assumindo a 

condição de unidade acadêmico-administrativa básica, “integrado por alunos, professores 

e técnico-administrativos, tendo um Coordenador ou Diretor para as tarefas executivas e 

o colegiado ou conselho de curso como órgão deliberativo” (CARDIM, 2010, p.28). 

Segundo o autor, o personagem central – neste cenário – passa a ser o Coordenador do 

curso, assumindo um papel semelhante ao de um Gestor Acadêmico no início destas 

transformações ocorridas na educação superior no Brasil. 

Porém, ao longo do tempo e a evolução das demandas impostas pelo processo 

mercantilizado presente no mundo da educação de uma forma intensa, e sendo obrigado 

a obedecer a premissa da performatividade baseada nos indicadores tão desejados, evolui 

para um papel maior. Agora, o Coordenador passa a acumular as preocupações da gestão 

administrativa em conjunto com àquelas que já assumia dentro da perspectiva do olhar 

acadêmico. O Coordenador passar a ser o “Gestor de uma unidade chamada ‘Curso’ ou 

uma unidade de negócios” (CARDIM, 2010, p.28). 

Neste sentido, o autor enfatiza que a coordenação do curso precisa ser inserida na 

estrutura da IES e corrobora o que exige o INEP para o exercício desta posição. Em outras 

palavras, segundo ele, é preciso que o profissional que assume esta posição, tenha 

formação mínima e titulação em pós-graduação stricto sensu na área do curso, além de 

experiência em magistério superior igual ou superior a 4 anos de atuação (CARDIM, 
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2010) – embora o novo marco regulatório publicado pelo INEP (BRASIL, 2017) não faça 

menção a algum tempo de experiência como exigência mínima. 

Esta primeira exigência segundo Cardim (2010), permite compreender que deve 

haver uma aderência significativa à proposta pedagógica daquele curso e um 

conhecimento adquirido pelo “fazer” docente, para que possa dar conta das demandas que 

acontecerão vinculadas a estes aspectos junto ao MEC, à CPA, aos próprios professores 

do curso e ao Mercado como representante direto da Sociedade Civil para quem os 

profissionais formados poderão oferecer as suas contribuições. 

Portanto, para o MEC, a presença do Coordenador de Curso é uma exigência em 

qualquer estrutura organizacional proposta pelas IES, cabendo ao profissional que ocupar 

esta posição duas responsabilidades fundamentais: gerenciar o curso em todos os aspectos 

que estejam associados aos processos acadêmicos e administrativos pertinentes ao cenário 

da educação superior contemporânea, e, essencialmente assumir a direção de dois órgãos: 

o Colegiado e o NDE – ambos obrigatórios. 

Esta nova formatação viabilizada pelas normas emitidas pelo MEC, obrigam a 

qualquer IES no Brasil, apresentar a seguinte estrutura organizacional mínima: 

a) um órgão executivo superior: reitoria ou diretoria; 
b) um órgão colegiado superior: conselho universitário e/ou conselho 

de ensino, pesquisa e extensão para as universidades e centros 
universitários; colegiado superior para os demais tipos de IES; 

c) um órgão colegiado na estrutura básica: colegiado ou conselho de 
curso. Com representação de docentes e discentes, no mínimo; 

d) NDE: órgão colegiado, auxiliar do colegiado do curso; 
e) um órgão executivo na estrutura básica: a coordenadoria de curso. 

(CARDIM, 2010, p.29) 
 
 

Nesta estrutura é possível reconhecer que o Coordenador passa a ocupar a figura 

central de todo o processo e, por consequência, poderá ser cobrado pelo sucesso do Curso 

e, de certa forma da própria Instituição, já que os indicadores de desempenho, eficiência 

e eficácia estão vinculados diretamente à esta Unidade de Negócios sob a gestão da 

coordenação, segundo Tavares (2013). 

Diante de toda esta importância assumida pelo papel de Coordenação no processo 

de gestão, é preciso lembrar que o Coordenador, originariamente, é um professor. Sendo 

esta uma das exigências estabelecidas pelo INEP, que estabelece como pré-requisito ao 
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menos uma experiência de quatro anos de magistério e, não especifica algum tipo de 

formação ou vivência anterior com a atividade de gestão (CARDIM, 2010). 

Ora, este saber profissional presente na docência, segundo Roldão (2007), é 

próprio e legitimador como elemento de distinção do grupo ao qual pertence e funciona 

como elemento que representa a profissão. Entretanto, diante da concepção da atuação 

docente na atualidade, ainda que o professor seja possuidor de todo este conhecimento, 

ele passa a ocupar uma posição mais fragilizada em todo o processo. 

Esta fragilização é causada – possivelmente – pela complexidade da função, pela 

mistura dos elementos pessoais e profissionais, pela multifuncionalidade do ato de 

ensinar, pela presença de diversas correntes teóricas que podem ser utilizadas e pela 

multiplicidade dos inúmeros papéis e atribuições que precisa exercer, ou que são 

direcionados para que exerça.  

A Coordenação do curso se aplica a este mesmo contexto experimentado pelo 

professor, mas que também precisa ser compreendida como uma responsabilidade que 

lhe é ofertada, sem que o devido preparo anterior tenha sido disponibilizado formalmente 

– tema que será objeto de considerações mais apropriadas um pouco à frente neste 

trabalho. 

Ainda propondo o direcionamento do olhar para o tema da gestão, agora mais 

explicitado no papel da Coordenação do curso, deve-se reconhecer o quanto impacta de 

forma intensa nos resultados do processo ensino-aprendizagem, e isto remete à 

compreensão de que os termos “gestão” e “gerenciamento da qualidade” passem a 

experimentar conceitos indissociáveis.  

Entretanto, sem que as condições básicas associadas ao trabalho exercitado na 

instituição seja garantido, os objetivos educacionais propostos para o processo não terão 

condições de serem alcançados (VASCONCELOS, 2010). 

Este resultado de excelência que é esperado do processo de gestão em uma IES 

está associado à uma sequência linear cujas etapas precisam ser respeitadas em sua 

essência e etapas para que deem certo. Portanto, planejamento, ação e avaliação devem 

ser estruturadas de maneira muito particular e contextualizadas à realidade de cada 

Instituição e curso. Partindo desta premissa, é prudente reconhecer que em um passado 

não muito distante, ao pensarmos sobre este processo de gestão bastava considerar como 
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prioritário o gerenciamento das questões pedagógicas, já que se associavam aos objetivos 

clássicos da educação – e estes, indiscutivelmente, sobressaiam-se em relação às demais 

necessidades regulares que a instituição pudesse apresentar. 

Neste cenário, era comum que a maioria dos responsáveis pela administração da 

instituição desconsiderassem os aspectos pertinentes ao macroprocesso a ser gerenciado. 

Este olhar adotado no passado, deixava de dedicar especial atenção para a otimização dos 

cuidados com os recursos financeiros e com as pessoas que trabalhavam naquele 

ambiente. 

Hoje, é necessário considerar as pessoas como parte de um mundo em constante 

evolução, mudanças velozes, ambientes fortemente competitivos e, essencialmente 

globalizado – afinal, ainda não haviam se dado conta ou não praticavam uma visão 

contextualizada em um mundo em que competitividade determina as ações. Mas, ao se 

pensar na questão do ensino de excelência, é preciso associar este aspecto à performance 

do gestor educacional já que o processo de ensino-aprendizagem 

(...) se efetiva no espaço da sala de aula, onde professores e alunos 
desempenham seus papéis e buscam alcançar suas metas, num trabalho 
dialético de ensinar e aprender, sofre influências de todas as outras 
instâncias da instituição escolar: a administrativa, a financeira, a 
jurídica, além da didático-pedagógica (VASCONCELOS, 2010, 
p.105). 

 

 Ora, se é adequado considerar que o ambiente da sala de aula é o processo 

relacional que se estabelece entre os personagens que o ocupam no desempenho dos seus 

respectivos papéis, seja um dos aspectos fundamentais que mereça a atenção do Gestor, 

torna-se compreensível admitir que a experiência anterior como docente, deva ser um dos 

pré-requisitos para que alguém execute o exercício da Coordenação do curso, nesta 

perspectiva de atuação como um gestor. Então, “Conhecer, portanto, os diferentes matizes 

que compõem a relação professor-aluno é condição primeira para uma gestão qualificada” 

(VASCONCELOS, 2010, p.107). 

Porém, também deve ser considerado que o alcance desta responsabilidade de 

gerenciamento pode representar a consolidação da carreira para alguns professores, que 

projetaram ocupar uma posição para além da docência como uma continuidade e/ou 

evolução da sua atuação profissional ao longo do tempo, e que evidenciasse a maturidade 

de um longo trabalho realizado. Porém, para outros a ocupação desta posição de 
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gestão/coordenação talvez nunca tenha feito parte de algum plano de ascensão na carreira 

do magistério, mas, resultante de uma circunstância pontual e particular que os tenha 

elevado à esta condição.  

Logo, ao reconhecer a possibilidade destas duas realidades, é possível admitir 

que exista um paradoxo interessante sendo vivenciado por algumas IES em relação ao 

exercício da gestão: podem formar profissionais fantásticos para  atuarem como gestores 

em atendimento ao esperado pela sociedade civil e pelo mercado, ao mesmo tempo que 

os seus processos internos de gerenciamento são praticados de forma amadora e 

experimental (COLOMBO, 2010). 

Este fazer improvisado (errando, acertando, desperdiçando...) é executado por 

profissionais que não foram preparados adequadamente para tal atividade, atribuindo 

maior realce ao alerta dado por Libâneo (2006), quando afirma que a gestão não pode ser 

objeto do improviso, mas fruto de um exercício que demanda um determinado 

conhecimento técnico prévio! 

Diante do cenário presente em que a educação é transferida do “direito social” 

para o “mercado” e produz um conhecimento organizado como “mercadoria”, o aluno 

passa a ser (também) reconhecido como um “cliente”. Nesta lógica, o “serviço ao 

Consumidor” precisa ser trabalhado em bases profissionais já que diante da possibilidade 

de uma relação de compra (pelo aluno) e venda de algo (pela IES), o processo necessita 

de uma gestão profissional. 

Isto direciona o olhar para o lado oposto da improvisação tão criticada por 

Libâneo (2006).  

Planejar é essencialmente, não improvisar, mas decidir com base legal, 
com conhecimento da realidade presente, com intencionalidades 
respaldadas nas aspirações sociais em relação ao futuro desejado e com 
avaliação dos impactos nas alternativas de ação. Assim, o planejamento 
se constitui nos processos decisórios nas fases de elaboração do plano 
e de sua implementação, ou seja: se constitui em processo contínuo de 
tomada de decisões, que começa antes e continua depois do plano 
(BORDIGNON, 2014, p.33). 

 

Trigueiro (2003) comenta sobre o ambiente da gestão nas instituições privadas e, 

por desdobramento, as ações que estão vinculadas ao planejamento. Para este autor,  

(...) na grande maioria das IES particulares, a gestão e a administração 
eficiente é um grande problema. As informações gerenciais são 
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precárias e pouco confiáveis, o planejamento é praticamente inexistente 
(...) Decisões são tomadas ‘intuitivamente’ ou baseadas apenas em 
procedimentos convencionais, históricos, nem sempre fundamentados 
em razões técnicas. (TRIGUEIRO, 2003, p.18). 

 

O planejamento é inerente ao trabalho da Gestão, e este precisa estabelecer as 

prioridades, escalonar o tempo e a solução segundo a relevância e urgência, priorizar as 

ações nos limites da possibilidade da execução e com o devido monitoramento, e manter 

o equilíbrio no processo.  

Isto ocorrendo, cumpre-se o “atendimento” ao sujeito – aluno, cliente, 

consumidor... – ao ensinar o que se propõe, e fazendo isto de forma adequada. É possível 

atender entregando um formato que se baseia na diversificação, indo além do específico 

e contribuindo para que o egresso possa ter reais oportunidades de inserção social e no 

mundo do trabalho. Portanto, é preciso atentar para um conjunto de aspectos relevantes 

que sem o devido preparo para o exercício da gestão, torna estas expectativas ainda mais 

difíceis de serem alcançadas, quando não inviabiliza por completo o atendimento dos 

objetivos esperados. 

E nesse trabalho será efetivo se construir um quadro de competências 
de gestão, correspondente a um conjunto referencial básico 
caracterizado como um acordo entre diversas concepções da prática e 
um conjunto delimitado de problemas e funções educacionais que 
ocorrem no ambiente da educação (LUCK, 2009, p.18). 

 

 Logo, faz-se necessário que este quadro referencial seja compreendido como 

pertinente à amplitude da atuação da coordenação-gestão e, precisa ser construído a partir 

da constituição de um conjunto de saberes que possam funcionar como orientadores das 

ações, ao mesmo tempo que sejam representativos para os indicadores que atendam aos 

processos de avaliação e possam tornar públicas as referências da eficácia do 

desempenho. 

 Seguindo neste raciocínio, passa a ser competência deste coordenador-gestor 

(...) para o exercício pleno de seu trabalho, construir um repertório 
conceitual próprio (...) sobre a educação e o seu trabalho de liderança 
educacional, de modo a saber traduzir esse repertório em ações efetivas 
sobre: i) políticas educacionais definidas legalmente e a partir de 
normas de governo; ii) os desafios e demandas educacionais 
apresentados pela dinâmica da sociedade globalizada, tecnológica e do 
conhecimento; iii) os desafios de orientação de formação de alunos 



68 
 

vivendo em um mundo dinâmico, pleno de estimulações ao mesmo 
tempo instigantes, desafiantes e contraditórias (LUCK, 2009, p.18). 

  

Faz-se necessário que todos os atores participantes deste processo possuam a 

mesma clareza de compreensão conceitual sobre a representatividade do trabalho que 

exercem e quais os fins que são esperados, sem o que poderá haver um comprometimento 

desfavorável para uma atuação eficiente e eficaz.  

Quando uma mesma fundamentação e entendimento é compartilhado 
por várias pessoas empenhadas na mesma tarefa, elas passam a 
manifestar comportamentos convergentes e a adotar representações 
semelhantes sobre o seu trabalho, reforçando uns o trabalho de outros 
e, dessa forma, construindo um processo educacional unitário. 
Mediante orientação por uma concepção comum de ver o universo 
educacional e atuando a partir de objetivos comuns reconhecidos como 
valiosos por todos os que compartilham da mesma visão, a educação 
ganha efetividade (LUCK, 2009, p.24). 

 

 Este ganho de efetividade apresentado pelo discurso da autora pode ser 

compreendido como reflexo de uma gestão/coordenação direcionada para o alcance dos 

resultados. E, para que isto aconteça faz-se necessário compreender a interseção entre três 

aspectos básicos que deverão ser cuidados pelo gestor: planejamento, o Projeto 

Pedagógico do Curso e o Plano de Desenvolvimento da Instituição-PDI. 

 Para que o primeiro destes cuidados seja, de fato, relevante favoravelmente para 

o sucesso da gestão, o Planejamento apresenta dependência de três fatores: 

a) é fundamental que aconteça uma observação do macro cenário que produza uma clara 

compreensão da realidade contextual da instituição e do curso em relação aos alunos, 

professores, profissionais da educação, política públicas, regulatório, avaliação, 

sociedade e mercado; 

b) para que as tomadas de decisão sejam provenientes de uma profunda reflexão 

embasada em informações factuais e apropriadas; e 

c) seja praticada uma liberdade das ideias preconcebidas, que favoreçam à produção de 

alternativas de gestão, favorecendo uma atuação contingencial e adequada à realizada 

e contextual em que estiver inserida. 

O segundo ponto de atenção por parte do gestor refere-se ao Projeto Pedagógico 

do Curso que precisa ser reconhecido por todos os envolvidos como o balizador 
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fundamental para as práticas educacionais que deverão ser implementadas. O 

embasamento da construção deste instrumento, está alicerçado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais-DCNs para os bacharelados e licenciaturas e/ou no Catálogo Nacional de 

Cursos que contempla a graduação tecnológica. O conhecimento deste PPC é 

fundamental porque é ele que estrutura os Planos de Ensino das disciplinas e alimenta a 

construção dos respectivos planos de aula. Logo, conhecê-lo profunda e apropriadamente 

se faz necessário porque é através deste instrumento que o modelo de ensino será 

explicitado ao público em todas as instâncias e, é o elemento direcionador da gestão 

pedagógica do curso além de ocupar o marco referencial para o caminhar em direção aos 

objetivos pretendidos. 

E o terceiro ponto, ainda que em último lugar na lista, mas com uma importância 

tão singular quanto os demais cuidados, refere-se à articulação com o PDI, que apresenta 

as definições conceituais da Missão, Visão e os Valores que a norteiam, além de 

congregar a política educacional que é adotada. É no PDI que estão descritas as regras e 

regulamentos que estabelecem as diretrizes de atuação de todos os profissionais que lá 

atuam. E, para complementar a relevância deste aspecto, vale registrar que este PDI está 

diretamente associado ao planejamento estratégico que norteia todos os demais planos de 

ação e suas respectivas metas. 

Portanto, o planejamento requer do gestor acuidade no raciocínio lógico-reflexivo 

como produto de uma visão abrangente e interativa. Além disso, é preciso que sejam 

previstos neste plano, indicadores de monitoramento que atuem de forma contributiva 

para a avaliação, afim de que as informações retornem para a emancipação do processo. 

Ou seja, o ato de planejar deve ser contributivo para que sejam superadas as ações 

aleatórias e assistemáticas (LUCK, 2009). 

 

2.3   O Coordenador-Gestor e os vínculos do negócio 

De uma maneira geral, os desafios enfrentados por qualquer Instituição de Ensino 

Superior no Brasil, mais especificamente àquelas privadas com fins lucrativos, poderiam 

ser classificados entre Administrativos e Pedagógicos. E, ambos constituem parte das 

responsabilidades inerentes ao papel do Coordenador-Gestor. 
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 Nesta perspectiva, pode-se classificar como desafios administrativos alguns 

aspectos significativos que apresenta índices de inadimplência, conciliação dos 

diferenciais da instituição e seus custos, dificuldade na captação de novos alunos, evasão 

de alunos, além dos aspectos referentes a diferenciação frente à concorrência, segundo 

um estudo realizado pela Mindgroup com gestores de instituições privadas no Brasil 

(VICENTINI, 2015). 

 O mesmo estudo apresenta também o olhar dos gestores sobre os desafios 

pedagógicos que experimentam no processo cotidiano de gerenciamento das suas 

atribuições nas instituições, que podem ser exemplificados como: a formação dos 

docentes, a atenção específica para os indicadores de desempenho dos alunos e atuação 

dos professores, a identificação de aspectos favorecedores ao maior engajamento dos 

alunos, e em especial, como garantir que o projeto pedagógico seja cumprido 

(VICENTINI, 2015). 

 Então, ao adotarmos um olhar mais atento para o processo de gestão 

contemporânea, poderemos compreender que há interdependências entre estes 

“principais” desafios, como por exemplo a evasão dos alunos e a formação dos 

professores, se entendermos que um pode ser resultante do outro.  

Portanto, pensar com esta amplitude faz parte do processo de observar e pensar, 

no sentido de buscar alternativas que viabilizem uma maior aproximação das diversas 

variáveis que fazem a composição da realidade da IES em todos os sentidos. O estudo 

não apresenta dados conclusivos nem se propôs a fazer alguma correlação dos resultados 

que pudesse gerar informação mais específica ao objeto deste trabalho. Entretanto, cabe 

mais uma pergunta: como ou em que condições o Coordenador-Gestor conseguiria fazer 

leituras deste tipo e, traduzir estes dados para que tenha informações pertinentes ao seu 

processo de trabalho e viabilize as tomadas de decisões? 

 Faz-se necessário reconhecer a importância da adoção de modelos e práticas de 

gestão que estejam bem articuladas com o uso das novas tecnologias, e que potencializem 

positivamente os processos que envolvem o gerenciamento pedagógico e administrativo 

nos diversos níveis de uma instituição de ensino superior.  

Na intenção de reforçar a necessidade da gestão pedagógica e da administrativa 

caminharem juntas, Luck (2009, p.95) utiliza-se de figuras que possam representar 
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esquemas e/ou fluxos de processos para facilitar a compreensão do que pretende informar, 

e apresenta a seguinte imagem: 

 

 Esta centralidade apresentada pela figura, direciona a compreensão para a 

relevância da Gestão Pedagógica quando associada aos demais referenciais contributivos 

que orbitam em seu entorno, produzindo uma relação de interdependência e significância 

tamanha que inviabiliza qualquer possibilidade do exercício desta sem a devida 

consideração dos demais aspectos.  Faz-se necessário reconhecer que ao estar 

diretamente envolvida com o foco da educação em promover a aprendizagem e formação 

do aluno, assume um ponto de convergência para todos os outros elementos que fazem a 

composição deste cenário contextual.  

 Ainda segundo a autora (LUCK, 2009, p.96) outra figura pode apresentar 

perspectivas ainda mais peculiares para o devido reconhecimento da importância da 

gestão, quando a reflexão se baseia na congruência de dimensões complementares na 

importância para o adequado exercício de gerenciamento, como a seguir demonstrado: 
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 Logo, a gestão pedagógica assume o lugar de destaque e recebe o subsídio das 

demais, e isto contribui para que se reconheça que as demais ações adotadas possuem um 

caráter pedagógico, já que são condutoras do sujeito à experiência do aprendizado 

(LUCK, 2009). 

No mundo da educação há um desafio mais intenso quando o olhar é direcionado 

para os estabelecimentos destes vínculos com o aluno (consumidor) nesta experiência de 

aprender. 

Seu público é basicamente jovem, o nível de exposição é alto – ele está 
dentro da instituição, nos corredores, falando com seus funcionários 
quase todos os dias, por nove, dez meses, durante quatro até seis anos 
seguidos. Exigente, dinâmico e altamente tecnológico, o ‘consumidor’ 
do ensino é um formador de opinião de longo alcance e com muitos 
interlocutores (STEINBERG; MACARTTI, 2010, p. 270). 

 

 Portanto, faz-se necessário reconhecer que 

Tão ou mais competitivo como qualquer outro mercado, também na 
área da educação adotar uma administração altamente profissionalizada 
é condição para garantir a qualidade, a modernidade de suas estruturas 
e sua capacidade de continuar crescendo em um cenário muito diferente 
dos tempos em que a instituição foi criada (STEINBERG;  
MACARTTI, 2010, p. 270). 

 

A ausência do improviso e a necessidade do conhecimento técnico mencionada 

por Libâneo (2006), a necessidade de reaprender a olhar o mundo contemporâneo e 

identificar as suas novas configurações alertadas por Martins (2010) podem favorecer 

uma análise mais apurada sobre o paradoxo levantado por Colombo (2010) quando afirma 

que o que é ensinado sobre gestão não costuma ser adotado como prática regular pelas 

IES de um modo geral.  

Esta nova perspectiva do olhar e da adoção de práticas alternativas ao mundo da 

educação, mas consolidada no ambiente do mercado, podem contribuir para que a 

instituição e seus cursos se mantenham por um longo tempo de vida saudável nos 

negócios e no atingimento dos interesses da sociedade e do mercado. 

Outro ponto que precisa ser considerado preponderante em um processo de gestão 

de qualquer empresa está vinculado às questões das finanças. Quando uma empresa fecha 

há um custo social impactante na vida daquela sociedade/comunidade em que ela estiver 

inserida, com desdobramentos de relevância intensa para inúmeros e diversos 
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personagens. Isto acontecendo com uma instituição de ensino ganha uma dimensão ainda 

mais representativa, pelos impactos que pode provocar na dinâmica da sociedade e, mais 

ainda, no próprio país. Logo, é fundamental que o cuidado com as finanças de uma IES 

seja considerado primordial, uma ação de estratégia e que precisa ser assumida na 

integralidade. 

Isto se aplica, ainda que em menor dimensão, aos cuidados inerentes ao Gestor do 

curso, já que este pode ser considerado uma unidade de negócios na estrutura do processo 

atual da educação no Brasil e no mundo:  

(...) uma entidade educacional que antes não tinha problemas para atrair 
alunos e que concorria com apenas uma ou duas instituições da região 
viu-se de um momento para o outro, diante de um novo ambiente 
competitivo. Teve de aprender a se estruturar para captar clientes de 
forma ativa, em vez de esperar que eles batessem à sua porta. Se antes 
a receita era praticamente garantida, dada a pequena quantidade de 
concorrentes, o aumento da oferta abriu mais alternativas para o cliente, 
tornando a receita do ano seguintes menos previsível (...) fica claro, 
portanto, como esse movimento no cenário competitivo das instituições 
de ensino impacta a sua gestão financeira (TREVISAN e TREVISAN, 
2010, p. 189). 

 

 E para tornar este cenário ainda mais peculiar, torna-se importante registrar que 

dados disponibilizados pela Hoper Educação – instituição dedicada à prestação de 

serviços de consultoria em gestão educacional – em 2012 já apresentava o Brasil como o 

país com o maior número de IES com fins lucrativos no mundo. Segundo esta mesma 

pesquisa, entre 85 a 90% da receita vêm das mensalidades, diferindo de instituições no 

exterior, como por exemplo, a University of California, nos Estados Unidos da América 

cuja receita é composta em 9% pelas mensalidades pagas pelos alunos, 17% recebidos do 

Governo Estadual e, a complementação destes percentuais para o atingimento dos 100% 

são gerados por fundos de investimentos e outros serviços ofertados pela Instituição. 

Ainda podem ser acrescidas as doações que são feitas pelos egressos – algo comum 

naquele ambiente do ensino superior norte americano. Aqui, temos pouca (ou, quase 

nenhuma) relação com os egressos. 

Entretanto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (2015) 

apresentando dados que ratificam a desigualdade na distribuição de renda no país 

(AMARAL, 2003) informa que 69,6% da nossa população têm uma renda per capita 

equivalente até meio salário mínimo e, que na ordem de importância das famílias 
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brasileiras quando a necessidade impõe a obrigatoriedade de cortar custos, a educação 

não aparece como relevante para ser objeto de atenção inicial. O que significa dizer que 

prioritariamente serão mantidos os valores dispendidos com a habitação, depois a 

alimentação, transporte, saúde, vestuário e em sexto (se ainda houver recursos 

financeiros), a educação. Estes dados implicam no reconhecimento de significativa 

fragilidade dos aspectos financeiros de uma IES privada com fins lucrativos, e é preciso 

haver recursos financeiros para que sejam horadas as obrigações e, garantida a 

perenidade.  

Logo, cabe ao coordenador/gestor do curso um dever social de prover a 

sustentabilidade econômica do seu negócio, cuidando para que se estabeleça uma saúde 

financeira com a obtenção do saldo positivo entre o que entra como receita e o que sai 

como custo e/ou despesa. Do coordenador é esperado a assunção de uma gerência tática 

e descentralizada, capaz de manter-se atento à redução dos custos do curso, ao mesmo 

tempo que dedica especial atenção os cuidados necessários com o processo pedagógico e 

com o foco na manutenção dos indicadores estabelecidos no marco regulatório. 

Esta nova ordem de posicionamento de um modelo de gestão requer decisões que 

possam ser instrumentalizadas com base na eficiência, na relação de custo e eficácia e na 

busca pela competitividade como premissa de atuação.  

Cenários desta natureza já haviam sido descritos por Gewirtz e Ball (2011) quando 

apresentam uma análise crítica do ocorrido nas escolas do Reino Unido nos anos de 1990, 

através do estudo de caso da Escola Beatrice Webb – grande parte se assemelhando ao 

nosso processo de transição na educação pós LDBEN (BRASIL, 1996) -  quando ganha 

forma a necessidade de competir para conquistar novos alunos, gerando uma situação de 

mercantilização da oferta educacional.  

Para eles, este novo contexto provoca uma transição nas percepções e nas práticas 

da gestão da instituição de ensino que muda o foco da necessidade do aluno para as 

“necessidades institucionais” e, ao fazer esta troca de ponto referencial precisa adotar 

disciplinas direcionadas para atender às demandas impostas pelo mercado, porém, com 

discursos que as apresentam como benefícios para os alunos. 

Para o novo gerente da educação, uma boa administração envolve 
implementação tranquila e eficiente dos objetivos situados fora da 
escola, dentro dos limites também estabelecidos fora da escola. Não é 
papel do novo gerente questionar ou criticar esses objetivos e limites. 
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O discurso do novo gerencialismo na educação enfatiza os propósitos 
instrumentais de escolarização – aumentando padrões e desempenhos 
conforme mensurados pela avaliação de resultados (...) e está 
frequentemente articulado a um vocabulário da empresa, excelência, 
qualidade e eficiência (GEWIRTS e BALL, 2011, p. 199). 

 

 Na realidade da educação no Reino Unido nos anos de 1990, Gewirtz e Ball (2011) 

também apresentam um gestor distanciado das relações com seus liderados, mas, 

assumindo um posicionamento de estabelecimento de vínculos apenas entre seus pares, 

outros profissionais na mesma posição. Isto representa uma reconstrução de papéis, senso 

de identidade e propósito de ação que depende – exclusivamente – da posição da 

instituição no mercado, das políticas institucionais e das histórias 

biográficas/experiências dos componentes dos postos-chave naquele ambiente de 

educação. Este tipo de posicionamento de distanciamento criticado pelos autores para o 

qual o Coordenador-gestor é direcionado a assumir, pode provocar um conflito com 

desdobramento processual. 

A trajetória e a perspectiva da educação superior brasileira também têm 
se adequado ao quadro mais geral das transformações socioeconômicas 
do capitalismo tardio. (...) nesse sentido, pode ser detectada uma nítida 
tendência das IES privadas de se transformarem em efetivas empresas 
de ensino, de operarem o pensamento pedagógico empresarial no 
sentido de (con)formar uma força de trabalho de nível superior 
adequada ao télos Economia Competitiva (RODRIGUES, 2012, p.38-
39). 

 O autor explica que o termo télos refere-se às metas econômicas e sociais que 

devem ser prioritárias e direcionadoras para os objetivos que sejam pretendidos, como 

sendo algo que justifique todas as dificuldades pelas quais passarão os envolvidos no 

processo, mas que ao alcançar o que houver sido determinado, prevalecerá a sensação 

típica do “dever cumprido” e da “satisfação geral”. 

 Entretanto, Rodrigues (2012, p.40) também observa que apesar do governo 

brasileiro ter sido guiado por este télos Economia Competitiva  

(...) a mais remota possibilidade de controle estatal sobre a educação 
superior privada ou a cobrança regular de impostos e tributos parecem 
ameaçar a liberdade de exploração do mercado educacional superior em 
expansão (...) e contribuído para acirrar a concorrência e a busca de 
diferenciação institucional. Nesse contexto, a qualificação do corpo 
docente e a atividade de pesquisa – até agora considerada central na 
instituição universitária – acabam por serem relegadas a meras 
formalidades quando não descartadas abertamente. Em outras palavras, 



76 
 

‘a identidade mesma da instituição universitária’ está em processo de 
rápida mutação. 

 

 Neste processo de mudança faz-se necessário que aconteça a devida formação 

para a introdução de formas gerenciais do mundo empresarial não educacional que, de 

certa forma, potencializem o embasamento para o devido enfrentamento desta 

“competição” por alunos, professores, e imagem de referência e prestígio junto à 

sociedade. Isto representa a admissão de que a lógica acadêmica da gestão educacional 

está submissa (ou transformada) através de um modelo de gestão tipicamente empresarial. 

 Ao considerarmos que a identidade da instituição de ensino superior está em 

processo de redefinição, os desafios experimentados pelo Gestor passam pela atuação do 

docente pressionado por dois extremos que parecem não convergir: a competitividade de 

um lado e do outro, a exigência de novos parâmetros da atuação do professor. 

Pela LDB, ocorre a vinculação do credenciamento e do 
recredenciamento das instituições a uma avaliação de qualidade. E essa 
implica rendimento dos alunos, mérito dos professores e qualidade da 
instituição como um todo. (...) Assim, apesar de a LDB (MOROSINI, 
2000, p.13) 

(...) reconhecer a liberdade de ensino; a legislação ganhou novos 
contornos com a existência, lucratividade e avaliação, a qual muda o 
foco da qualidade do ensino superior da entrada do processo para o 
produto. E o presente e o futuro do ensino superior público e privado 
estarão determinados pelo modo como se efetivarem os processos de 
avaliação do rendimento escolar, da avaliação institucional, e de 
avaliação do desempenho docente  (CURY, 2010 apud MOROSINI, 
2000, p.13). 

 

 Assim como as políticas públicas não são direcionadoras para a construção deste 

conhecimento necessário ao docente para adequar-se ao novo cenário da competitividade 

e das avaliações qualitativas, também não há textos orientadores sobre como deve ser a 

formação de um Coordenador para adequar-se aos padrões futuros que serão exigidos. 

Padrões estes que permitirão o reconhecimento público da instituição como sendo (ou 

não) de excelência na prestação dos serviços que oferece. 

 Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais – INEP (BRASIL, 2016), relativos ao censo da educação superior realizado 

em 2016, o quantitativo de alunos matriculados soma um total de 8.048.701 em todo o 

Brasil, distribuídos entre as instituições públicas e privadas da seguinte forma: 1.990.078 
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para as primeiras e, 6.058.623 para as segundas. Os números relativos à quantidade geral 

de docentes atuando nestas categorias de IES acompanham a mesma lógica proporcional: 

178.117 professores para as IES públicas e 219.494 para as suas congêneres privadas. 

 Mas, o ponto de atenção está na proporção apontada pelo mesmo relatório ao 

estabelecer a relação professor-aluno, já que nas IES públicas este número representa 

11,17 discentes para cada docente, nas instituições privadas equivale à 27,60 – dados que 

potencializam o grau de dificuldade encontrado pelo docente para que suas práticas 

didático-pedagógicas possam atender aos parâmetros definidos para o alcance à qualidade 

desejada.  

Entretanto, em momento algum do relatório ou de qualquer outro que tenha sido 

emitido pelo INEP, há alguma menção sobre o número ideal de alunos na relação que 

possa ser estabelecida com o Coordenador-Gestor, embora este personagem seja 

considerado à peça fundamental de toda esta engrenagem, já que é quem cuida da Unidade 

de Negócios representada pelo curso em questão! (CARDIM, 2010) 

 Nesta realidade, paira uma pergunta fundamental e que provoca reflexões 

significativas sobre o que deve ser feito para que a IES alcance a “credibilidade social 

esperada como um lugar de produção ou difusão de conhecimentos, assim como formação 

de profissionais críticos e competentes?” (FÁVERO, 2003, p. 184) 

 Outras questões que podem surgir em um segundo plano, porém não menos 

importantes e, efetivamente merecedoras da nossa atenção, passam a ocupar um espaço 

de destaque nas reflexões sobre o cenário atual: como formar profissionais com forte 

relação entre o conhecimento teórico e aplicável? Ou, como permitir que os cursos 

expressem práticas inovadoras e criativas, distanciando-se daquelas repetitivas e 

conservadoras adotadas até então? Estas reflexões ganham maior relevância diante da 

competitividade presente, já que o egresso do curso precisará entender que o 

conhecimento adquirido deverá ser capaz de proporcionar condições para que apresente 

alternativas para as questões reais que lhe serão apresentadas pelo mercado e pela 

sociedade. 

 Como o Coordenador-gestor lida com tudo isto, se a ocupação da posição não é 

resultante de um planejamento de carreira e que tenha buscado a devida formação para 

este exercício? Na ocupação circunstancial da função de Coordenador-Gestor a 

experiência docente oferece condições de habilitação para este exercício? Ainda que a 



78 
 

gestão de uma empresa não se assemelhe a gestão de uma instituição de ensino Libâneo 

(2006) enfatiza a premissa da necessidade do conhecimento prévio como ponto de partida 

para evitar o improviso, ponto já destacado neste trabalho. 

 

2.4  A relevância dos diversos saberes para estruturar o trabalho do Coordenador 

 Tanto o professor quanto o Coordenador, e a Instituição que eles representam, 

devem cuidar para que consigam ensinar o que se propõe, e em atendimento às premissas 

definidas pelo Estado que regula e avalia. Precisam estar cientes que a oferta dos cursos 

deve possibilitar as condições para que o sujeito aprenda àquilo que precisa e receba algo 

mais que viabilize a produção de um conhecimento diversificado, e o conjunto de tudo 

isto possa resultar em potencializar “reais” oportunidades de trabalho para o 

aluno/egresso. Esta preocupação em “atender” o sujeito naquilo que ele precisa, reitera a 

perspectiva de importância que o novo contexto da educação superior no Brasil atribui ao 

trabalho do Coordenador-Gestor.  

Afinal, com o curso passando a ocupar o papel de uma unidade, sendo um 

microambiente onde as coisas acontecem, representando o ponto fundamental para a 

geração de receita de uma IES no cenário brasileiro, há uma potencialização das 

responsabilidades e das atribuições. Ao coordenador será cobrado o sucesso do curso e, 

por consequência, os resultados da Instituição. 

 Para a IES, em geral, ainda é possível admitir que não esteja claro um 

denominador comum que apresente as funções pertinentes à posição do Coordenador-

gestor. E, por outro lado, na prática do cotidiano há um processo de negação deste 

profissional em relação à um conjunto de responsabilidades. Procura manter  uma relação 

de trabalho mais direta com as atribuições acadêmicas, ao mesmo tempo que se distancia 

o quanto pode das atribuições gerenciais, políticas e institucionais no sentido mais estrito 

que estes termos podem apresentar em seus conceitos fundamentais (FRANCO, 2002). 

Isto implica admitir que diante da necessidade da elaboração de um provável perfil ideal 

para o exercício da coordenação de um curso, segundo a perspectiva atual de uma atuação 

gerencial, deverão ser listadas algumas competências: capacidade para ser líder de si 

mesmo, expressiva visão sistêmica e estratégica e habilidade para lidar com mudanças 

constantes. 
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Além destas, outras tantas se fazem necessárias tais como: facilidade para 

trabalhar em equipe, sentido de identidade próprio, possibilidade singular para o exercício 

relacional e, principalmente, um forte propósito que ajudará no desenvolvimento da 

resiliência diante das adversidades que surgirão. Ora, diante deste elenco de aspectos que 

precisam compor um perfil de Coordenador, podemos fazer uso das palavras de Therrien 

(1997 apud PEREZ; MAIA, 2012) quando cita que as diversidades de conhecimentos 

pertencentes ao docente durante o processo de ensino, não são apenas transmitidas, mas 

precisam ser objeto de um relevante trabalho de adequação. E esta ação de adequabilidade 

precisa ser resultante de vários momentos de observação e reflexão que geram 

possibilidades de tomadas de decisão que norteiam as intervenções que precisam ser 

feitas. Mas, em que esta fala de Therrien (1997) lembrada por Perez; Maia (2012) pode 

nos servir? 

Ainda que esta fala tenha sido, originalmente, dirigida para o trabalho docente, 

pode ganhar relevância no entendimento das construções da identidade de uma 

coordenação que precisa agir como gestão.  Ou, podemos buscar ainda nos escritos de 

Perez e Maia (2012, p. 128-129) outra reflexão que se apropria ao tema objeto deste 

capítulo neste trabalho, quando as autoras afirmam que 

Esse conjunto de saberes produzidos na práxis docente, permitindo-lhe 
compreender e orientar sua profissão no cotidiano da escola pode ser 
abordado como saber da experiência e observado sob o prisma do saber 
da prática. Esta, por sua vez, pode ser vista como um processo de 
aprendizagem através do qual os professores retraduzem sua formação 
e a adaptam à profissão. A experiência, portanto, provoca um efeito da 
retomada crítica dos saberes adquiridos antes ou fora da prática 
profissional. 

 

 Logo, ao se pensar que o trabalho docente possa ser concebido como refletido, 

interativo, relacional entre o trabalhador e seu próprio objeto de trabalho, torna-se 

possível considerar a perspectiva de que o mesmo se reproduza na concepção do exercício 

da coordenação-gestão, permitindo que o processo de aprendizagem deste novo papel se 

dê através de uma nova conceituação da formação, adaptando-se simultaneamente às 

responsabilidades inerentes à nova função. Dentro de uma perspectiva mais abrangente, 

Morosini (2009) apresenta uma afirmativa interessante, ainda que possa parecer 

redundante diante de tudo o que já foi associado ao processo de perenidade da Instituição 

vinculado ao trabalho do Coordenador-Gestor.  
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Segundo a autora, ao se pensar nos resultados alcançados pela IES e os seus 

respectivos indicadores de excelência no ensino superior, deve-se imediatamente associar 

ao conceito de empregabilidade, pois o fator de atendimento aos indicadores utilizados 

como parâmetros para a sociedade e para o mercado, produzirão um efeito de sustentação 

da capacidade de determinada instituição em se manter ativa por um tempo maior, e por 

desdobramento deste fato, os empregos de seus trabalhadores estarão garantidos também 

por um tempo maior. Esta articulação entre os dois conceitos provocada pela autora, ajuda 

a identificar mais um aspecto preponderante no perfil do coordenador de curso: precisa 

ter uma visão didático-pedagógico significativa, ao mesmo tempo em que deve direcionar 

o olhar para a gestão administrativa e financeira, evitando tornar-se refém da ausência de 

recursos que apresentem as adequadas condições para fazer o curso acontecer (CARDIM, 

2010). 

 Peter Drucker (1998, p. 11), faz o seguinte alerta: 

O conhecimento é diferente de todos os outros recursos. Ele torna-se 
constantemente obsoleto; assim, o conhecimento avançado de hoje é a 
ignorância de amanhã. E o conhecimento que importa está sujeito a 
mudanças rápidas e abruptas, como, por exemplo, na indústria de 
cuidados com a saúde e na indústria de computadores. A produtividade 
do conhecimento e dos trabalhadores do conhecimento não será o único 
fator competitivo na economia mundial. (...) A arte e a ciência da 
administração irão cada vez mais se estender além das empresas. A área 
mais importante para o desenvolvimento de nossos conceitos, métodos 
e práticas será no gerenciamento dos recursos do conhecimento da 
sociedade – especificamente educação e assistência à saúde, ambas hoje 
super administradas e subgerenciadas. 

 

 Esta afirmativa provoca um direcionamento do olhar para a necessidade de que 

este processo de reconstrução conceitual da formação, precise estar articulado de maneira 

apropriada com a necessidade de adaptação regular da apropriação das reflexões que as 

práticas produzem. Isto deve possibilitar ao Coordenador-Gestor uma melhor 

contextualização das suas necessidades e das exigências inerentes às responsabilidades 

que agora possui. 

 Em um passado nem tão distante, um Gestor de uma instituição de ensino tinha a 

sua atuação vinculada estritamente aos aspectos acadêmicos e pedagógicos. Isto fazia 

com que ele devesse, apenas, se preocupar em prover os recursos materiais. Hoje, há um 

outro aspecto relevante que precisa ser objeto da atenção de qualquer profissional atuando 

no gerenciamento de uma IES: o conhecimento sobre as pessoas. Este conhecimento 
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em constante transformação como descrito por Drucker (1998) é produzido pelas pessoas 

que atuam na organização/instituição. Logo, a perenidade que os resultados de excelência 

podem produzir, está diretamente articulada ao conhecimento que o Gestor possuir sobre 

as pessoas que fazem a composição da equipe, além do domínio sobre os processos, é 

claro. 

Segundo Drucker (1998) e Grun; Asslander (2008), a grande vantagem 

competitiva de uma gestão de excelência, está centrada no conhecimento que pode ser 

produzido pela equipe e pela estrutura das relações que se estabelecem entre os pares, 

líderes e seguidores.  Mas, há um grande equívoco processual em andamento e que 

impacta, profundamente no trabalho do Coordenador-gestor que pode ser compreendido 

a partir da seguinte perspectiva: 

Apesar da academia ser, para a sociedade, um centro disseminador de 
modelos, metodologias e boas práticas de gestão de pessoas, esses 
referenciais não são aplicados plenamente no cotidiano das instituições 
de ensino ficando restrito, em muitos casos, apenas aos conteúdos de 
seus programas acadêmicos. Constata-se uma profunda dicotomia entre 
os saberes da academia e a respectiva aplicação desses conhecimentos 
na empresa educacional, sendo a excelência em gestão de pessoas 
apenas centrada nos estudos e pesquisas, mas não direcionada à sua 
implementação (COLOMBO, 2010, p.168). 

 

Isto ocorrendo produz efeitos colaterais não desejados: profissionais da educação 

atuando em uma Instituição na qual não acreditam, professores não engajados com o 

Projeto Pedagógico do Curso, discursos em sala de aula não condizentes com as práticas 

adotadas e percebidas pelos discentes. 

Isto permite reconhecer que inúmeros cuidados precisam ser objeto da atenção do 

Coordenador ao assumir a responsabilidade da gestão do curso. Cabe a ele identificar as 

necessidades que os membros da sua equipe possuem, articulá-las com as premissas 

institucionais, estabelecer um clima de trabalho que promova o bem-estar e, efetivamente, 

estimular de forma constante à participação de todos na mesma intensidade que valoriza 

o processo de desenvolvimento constante. 

Com este direcionamento de uma atuação concreta como gestor de pessoas que 

conseguirá conhecer sua equipe e, principalmente, identificar e estabelecer significativas 

articulações entre as necessidades apresentadas pelos seus liderados e àquelas outras que 

pertencem a IES. Cabe ao Coordenador estabelecer um marco divisor nas concepções de 
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atuação dos demais profissionais que compõem a sua equipe: ao invés de realizarem 

tarefas sobre as quais não compreendam o sentido e as cumpram como obrigação de uma 

atividade que lhes foi demandada – como faziam até um passado recente - passem a 

contribuir agregando valor ao processo e tornando o curso melhor e com o padrão de 

excelência que eles reconhecem como relevante! 

 

2.5  A expectativa da IES em relação ao trabalho do Coordenador 

Não há como fugir de uma premissa contextual: para o exercício deste novo papel 

de Coordenação é exigido conhecimento técnico de gestão. Mesmo que o profissional no 

exercício da coordenação tenha saberes superficiais sobre o seu papel principal e ainda 

que se admita que há distinções entre a administração de uma empresa e àquela que 

precisa ser exercitada no âmbito da coordenação de curso em uma IES privada e com fins 

lucrativos, é esperado que o Coordenador atue em um cenário que possibilite a 

provocação de mudanças no meio social no qual atua, produzindo ações que devem ter 

um caráter transformador e educativo.  

Os gestores das IES, em todos os níveis, do topo à base, terão melhores 
recursos em uma organização na qual fluam coerentemente, de forma 
simples e transparente, os mecanismos e procedimentos gerenciais. 
Contudo, a formação desse gestor, o seu perfil profissional, é peça 
fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento (CARDIM, 
2010, p.34). 

 

Mas, Martins (2010, p.311) nos propõe uma pergunta que deve fazer parte das 

reflexões destes profissionais na condição do exercício da Coordenação de curso: 

Somos gestores – de quê? Esta pergunta é ilustrativa para quem exerce 
o papel de direção em uma instituição educacional. Ser diretor em um 
processo empresarial denota, muitas vezes, decisões rápidas de tirar ou 
não um produto da linha de produção ou de mudar de um fornecedor, 
etc. Porém, quanto esta matéria-prima é o ser humano e quando 
necessitamos tomar decisões, não basta tirar ou não a pessoa de um 
processo; é preciso acreditar que nossas ações têm caráter 
transformador e educativo. 

 O autor nos leva a pensar sobre o assunto, e ao mesmo tempo buscar compreender 

como acontece a definição destes papéis nas estruturas das instituições educacionais, já 

que como qualquer outra organização, possuem diferentes níveis de gestão e no 

desempenho desses papéis, na escola brasileira, encontram-se os gestores educacionais – 
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reitores, diretores, coordenadores, professores, etc. – com diferentes formações, perfis 

diversificados e distintas modalidades de acesso às suas funções. Em decorrência da 

natureza da instituição e/ou do nível de ensino que se ofereça, um determinado gestor será 

escolhido. Esta escolha aliada à formação que o papel requer está atrelada à noção de 

excelência que será ofertada ao aluno e, por desdobramento, à sociedade civil e ao 

mercado. Isto significa reconhecer que no mundo da educação, os termos gestão e 

excelência de ensino estão intrinsicamente associados. É, importante reconhecer que a 

gestão de excelência poderá produzir resultados qualitativos, assim como os 

quantitativos. 

 Cabe reforçar que o processo de gestão possui incontáveis variáveis que exigirão 

ações específicas, diretas e indiretas. Mas, em primeiro lugar é preciso considerar que a 

responsabilidade pela condução do processo esteja em primeiro plano, cabendo ao 

Coordenador assumir a condição de “dono do negócio”, termo comum ao mundo 

empresarial. Mas, ainda que esta apropriação da condução do processo se dê, torna-se 

relevante destacar que isto não pode refletir em uma atuação centralizadora sem a 

participação dos demais personagens envolvidos.  

Mas, eis que a preocupação recorrente volta para produzir novas reflexões, já que 

na prática, nem todo gestor educacional preparou-se para o efetivo exercício de atividades 

para além da docência e/ou da pesquisa. O efeito disso é que nem sempre um excelente 

professor e pesquisador se apresente igualmente como um bom gestor.  

Em muitos casos, perdem ambos: a instituição que abre mão dos serviços até então 

prestados por aquele profissional em sala de aula, e o professor que se vê designado para 

o desempenho de tarefas quase sempre vistas (até por ele mesmo) como burocráticas, as 

quais consomem o seu tempo e o seu prazer (CARDIM, 2010). E, a estas tarefas 

mencionadas pelo autor, pode-se admitir a presença dos preceitos contidos nos 

indicadores que precisam ser atingidos pelo Coordenador-Gestor, cumprindo a demanda 

imposta pela regulação e pelas expectativas da sociedade e do mercado.  

Mas, se são “tarefas que não trazem prazer” conforme afirma o autor, cabem 

alguns questionamentos importantes: como o Coordenador compreende os “indicadores 

de qualidade”? Percebe-os como parte das questões que traduzem um interesse exclusivo 

do sistema, mas de pouca relevância para o curso?  Ou ainda, como consegue reconhecer 
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que estes indicadores podem estar associados à melhoria da aprendizagem dos alunos 

que, efetivamente, representaria um ganho coletivo? 

Neste sentido, um dos seus desafios na esfera administrativa e pedagógica é gerar 

conhecimentos e, fundamentalmente, estruturar relações.  Nesta IES que se propõe a 

cumprir com as premissas dos indicadores de excelência, o curso que passa a ocupar o 

papel de um micro ambiente de negócios precisa ter uma gestão que atue de forma 

reflexiva, pensando sobre si mesmo continuamente, sem deixar de considerar a missão 

social da sua essência. Para que isso ganhe forma concreta, é primordial que a gestão 

envolva o todo e consiga valorizar a singularidade de cada papel, buscando um 

compromisso genuíno com um projeto pedagógico e com a formação de protagonistas em 

uma sociedade em constante transformação. Torna-se fundamental que o Coordenador-

gestor consiga olhar para o interior da IES, e compreenda a peculiaridade do tipo de 

gestão que precisa ser implementada.  

A permanência dos estudantes por longo tempo dentro do ambiente da IES, faz 

com que se estabeleçam relações com os profissionais que lá atuam, vendo situações e 

ouvindo relatos que podem ser pontos de partidas para formações de opiniões internas e 

externas sobre a realidade daquele ambiente – já que este é um público exigente, 

tecnológico e com extensões de interlocuções que transcendem em larga escala o 

ambiente da educação e invadem a sociedade local e global.  

 

2.5.1 As áreas de atuação do Coordenador-Gestor 

Franco (2002) identifica nos textos legais emitidos pelo INEP/MEC a presença da 

preocupação com a figura do Coordenador. 

No Manual das Condições de Ensino, elaborado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC), percebe-se a 
preocupação com a análise de desempenho dos coordenadores de 
cursos. Na Dimensão 1 desse Manual, relativamente à organização 
didático-pedagógica, cogita-se da atuação do coordenador de curso, de 
sua participação nos colegiados acadêmicos das IES, no comando dos 
colegiados ou congregações de curso, na titulação e na experiência do 
coordenador, no seu regime de trabalho, na experiência não acadêmica 
e administrativa, enfim, na condução com qualidade, do projeto do 
curso. Verifica-se, pois, a preocupação do Ministério da Educação 
(MEC) a respeito dessa figura organizacional e do trabalho que deve 
desenvolver (FRANCO, 2002, p.3). 
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 Para o autor estas preocupações identificadas na legislação que trata dos aspectos 

inerentes ao perfil do Coordenador de curso, podem ser traduzidas de uma forma mais 

simples em quatro requisitos básicos: os títulos que o profissional possui, a entre que ele 

oferece ao curso representada pela forma de contratação pelo regime de horas de 

dedicação exclusiva, a experiência prévia em gestão como uma qualificação diretiva e 

essencial, e ao estilo de liderança que exercitará com sua equipe. 

 E ainda, dirigindo o olhar para as perspectivas apresentadas pelo estudo de Franco 

(2002), é fundamental que a IES estabeleça e defina uma apropriada relação entre a 

dimensão quantitativa dos alunos no curso, a relevância que aquele micro ambiente do 

negócio representa para a instituição e a estrutura de coordenação – contemplando a 

premissa de que a presença dos recursos fundamentais para o trabalho, possibilitem o 

pleno exercício da gestão de qualidade e de excelência esperada. 

 Este autor recomenda que o trabalho do Coordenador-Gestor seja percebido em 

quatro distintas áreas de atuação que podem ser classificadas através das seguintes 

atribuições: políticas, gerenciais, acadêmicas e institucionais. 

 Na primeira das quatro áreas de atuação – a Política – o autor descreve até sete (7) 

funções do Coordenador-Gestor, mas que aqui, neste trabalho, nos apropriaremos de 

apenas uma como exemplo representativo da relevância de todas as demais: ser 

reconhecido na área de conhecimento do curso. Esta característica pode atribuir ao 

profissional da coordenação, a visibilidade e a importância de se tornar uma referência 

para seus professores e alunos, contribuindo de maneira a servir de exemplo a ser seguido 

e desta forma, fomentando o estabelecimento da identidade do curso pelo referencial que 

está associado à figura do Coordenador. 

 Na análise da segunda área de atuação da coordenação do curso pela proposição 

de Franco (2002), está a questão Gerencial. Termo de relevância tão singular que faz a 

composição por justaposição da expressão que ficou conhecida e utilizada pelo mundo da 

educação superior contemporâneo no Brasil: Coordenador-gestor. Nesta área, duas 

atribuições chamam a nossa atenção na leitura do estudo apresentado pelo autor. A 

primeira delas refere-se ao conhecimento que o coordenador precisa ter sobre as razões 

das faltas/ausências dos alunos do curso. Curiosamente, ao primeiro olhar pode haver a 

indução na percepção de se tratar de uma preocupação meramente pedagógica, já que a 

ausência impactará diretamente no processo de aprendizagem do aluno.  
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Entretanto, ainda que este aspecto pedagógico esteja presente e deva ser objeto de 

atenção do Coordenador (e do Professor, também, é claro), o assunto traz uma relevância 

considerável por representar uma variável ofensora à adimplência e à manutenção da base 

de alunos pois potencializa o início de um processo de futura inadimplência e consequente 

evasão (FRANCO, 2002). Interessante reconhecer a interdependência de aspectos que, na 

prática, tendem a ser percebidos pelos Coordenadores como distintos entre si e, sem uma 

imediata articulação, se considerarmos a ausência de interdependência entre as questões 

pedagógicas e administrativas, já comentada neste trabalho. Quando deveria ser o 

contrário! 

 Ao assumir este tipo de responsabilidade vinculada ao monitoramento da presença 

dos alunos e a intenção de conhecer as razões que causam as ausências, cabe ao 

Coordenador ter plena consciência sobre outros aspectos que viabilizarão esta prática: o 

nível de dedicação que atribui ao trabalho que realiza  e a adequação da infraestrutura que 

lhe é oferecida – outra responsabilidade que pertence à uma decisão institucional. E ainda 

nesta perspectiva de atuação gerencial, o estudo de Franco (2002) apresenta a 

responsabilidade do coordenador pelo processo decisório do curso, o que pode provocar 

um espanto como sendo algo – a princípio - óbvio, mas que a prática indica haver uma 

associação direta com aspectos já mencionados neste trabalho anteriormente, como por 

exemplo podemos destacar: a forma que se deu a escolha do profissional para ocupar o 

cargo, ou o grau de interferência que este sofre por parte da IES e/ou de sua Mantenedora 

nos cuidados que precisa implementar na sua atuação, ou ainda o perfil de quem assumiu 

a coordenação... 

Mas, independentemente destes ou de outros aspectos que podem ser relacionados 

à questão, a responsabilidade pelas decisões referente ao curso deve ser, essencialmente, 

do Coordenador – ainda que possa sofrer por antecedência por ausência de autonomia. 

 Na terceira área de atuação classificada pelo estudo de Franco (2002) estão as 

atribuições das funções Acadêmicas. E, neste contexto, um dos destaques é a 

responsabilidade pelo Projeto Pedagógico do Curso. Este elemento que já pertencia à 

concepção original da atuação do Coordenador no passado, é mantido na 

contemporaneidade e por essência precisa ser articulado com as questões administrativas.  

 Mas, o Coordenador ao dedicar esforços para o exercício de um olhar acadêmico, 

também precisa manter-se atento para o cuidado adequado com as atividades 
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complementares que são oferecidas ao aluno pela Instituição. São estas atividades que, 

de certa forma, contribuem na consolidação da solidez do projeto pedagógico do curso e 

ampliam as possibilidades para que o discente ratifique o sentimento de assertividade na 

escolha da graduação que cursa e, na perspectiva de que sua formação poderá preencher 

as lacunas do conhecimento que precisa ter para ser acolhido pelo mercado e contribuir 

com a sociedade como um cidadão ativo no processo de transformação social. 

 A estas atribuições destacadas nos dois últimos parágrafos precisam ser acrescidas 

três outras também merecedoras de igual relevância.  

Em qualquer processo de gestão e/ou coordenação há que se reconhecer a 

existência de diretrizes que norteiam o andamento das ações, estabelecem as exigências 

mínimas, atribuem responsabilidades, e descrevem os objetivos que deverão ser 

alcançados. Não é diferente no  mundo da educação superior, que possui as Diretrizes 

Nacionais de Cursos – DCNs, diretrizes específicas para cada curso de nível superior, são 

definidas por Portaria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Nacionais-INEP, 

órgão pertencente ao Ministério da Educação e responsável formal pelos processos de 

regulação e avaliação. 

Espera-se que qualquer profissional imbuído das funções pertinentes ao cargo de 

gestão/coordenação educacional no ensino superior, se aproprie de maneira adequada do 

conteúdo tratado por estas normas, para que possa atuar na especificidade do seu curso. 

Mas, segundo Covac (2010) são objetos de incompreensão por parte dos Coordenadores 

e/ou Diretores em relação à importância que possuem para o curso e em muitos casos, até 

desconhecem a importância que paira sobre a aplicação destas normas. 

Percebe-se que vários coordenadores de cursos, gestores e avaliadores 
não entendem a importância das diretrizes curriculares do curso, nem 
conseguem aplicar seus princípios nos cursos e projetos pedagógicos. 
Muitos ainda trabalham com o conceito de ‘grade curricular’ [...] 
(COVAC, 2010, p.128). 

 

 Ora, sem a devida compreensão destas diretrizes, como a entidade mantenedora, 

em conjunto com seus professores, coordenadores de curso e diretores poderá elaborar o 

Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI cujo um dos pilares norteadores depende 

dos termos e normas definidos por este documento? Ou, como conceber o próprio Projeto 

Pedagógico do Curso-PPC e a definição das devidas cargas-horárias de maneira a cumprir 

o que é determinado e ser pertinente à necessidade de capacitação do aluno, ao perfil dos 
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professores que serão alocados nas disciplinas? Ou ainda, como associar as articulações 

– diretrizes da Mantenedora, professores, coordenadores e diretores elaborando o PDI e 

o PPC -  à demanda imposta pelo mercado de trabalho para aquela formação? E ainda 

mais, como fazer cumprir os critérios definidos pelo INEP? 

Como cuidar de maneira apropriada de tudo isto, sem o devido conhecimento e 

compreensão sobre o que tratam as tais Diretrizes? Como trabalhar um processo de 

educação que seja percebido pela Sociedade como referência de excelência,  sem que 

sejam assimilados alguns dos preceitos norteadores para que este indicador seja alcançado 

com sucesso?  

Ao pensarmos nestes critérios, faz-se necessário lembrar que isto trouxe um 

impacto na educação em ordem mundial, já que impôs a existência de instituições de 

ensino direcionadas para o atendimento ao mundo globalizado e desenvolvido – o que 

obriga a pensar na existência de professores/coordenadores e diretores de excelência, 

capazes de produzir alunos com semelhante grau de efetividade para a sociedade. Mas, 

ao mesmo tempo, produz outro dilema desafiador para a instituição e os profissionais que 

nela atuam: atender o desenvolvimento socioeconômico sem distanciar-se dos princípios 

que a norteiam!  

Mas, mesmo reconhecendo que não pode distanciar-se da sua essência, neste 

modelo acadêmico atual, ainda que se apoie na premissa de uma atuação  docente de 

excelência, falta tempo ao professor e  ao coordenador para que possam pensar, refletir, 

estudar e produzir conhecimento e compartilhar, gerando um incômodo factual 

provocado pelo regime de trabalho que incentiva a competividade e o individualismo e é 

direcionado para o exercício da lucratividade. E, para que dê certo, estes profissionais 

precisam se adequar para sobreviver, preservar seus empregos, e viabilizar a continuidade 

da instituição em que atuam, talvez resignando-se de forma submissa à lógica da 

globalização em que nada pode ser mudado (LIMA, 2013). 

A segunda das atribuições que podem estar relacionadas ao trabalho do 

Coordenador refere-se ao estímulo às atividades de extensão e pesquisa, corroborando a 

premissa da manutenção dos pilares de uma IES, principalmente quando se tratar de uma 

Universidade ou Centro Universitário (FRANCO, 2002). E a terceira responsabilidade 

refere-se à regularidade e adequação no cumprimento dos processos avaliativos, 

desenvolvendo a cultura entre todos os profissionais de educação envolvidos para que 
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compreendam as avaliações como momentos contributivos para o crescimento do curso. 

O estabelecimento desta consciência coletiva em relação aos processos de avaliação 

(internos e externos) pode contribuir para que aconteça a consolidação favorável dos 

indicadores em relação ao objetivo esperado e, principalmente, a oportunidade de se 

consolidar um olhar emancipatório, entendo que cada avaliação pode levar a um melhor 

desenvolvimento de toda a IES. 

 E na última das áreas de atuação categorizadas pelo estudo de Franco (2002) estão 

as atribuições Institucionais apresentadas em uma totalidade de sete (7), mas que faremos 

o destaque para a responsabilidade do Coordenador em relação ao sucesso dos alunos do 

seu curso. Esta expressão “sucesso dos alunos do seu curso” pode e deve ser percebida 

em um sentido mais amplo que esteja presente durante o processo de aprendizagem, mas 

que transcenda o ambiente da academia, e também seja estendida aos exames de Ordem 

no curso de Direito, Qualificação no curso de Ciências Contábeis, ENADE, colocação no 

mercado, desdobramento na carreira... enfim, nas diversas possibilidades que poderão se 

apresentar para o aluno e/ou egresso a partir da experiência de aprendizagem vivenciada 

por ele naquele curso/Instituição. Franco (2002) reconhece que seu estudo não pretende 

esgotar as possibilidades de um entendimento sobre as atribuições do Coordenador-

Gestor, mas contribuir para que se tenha algo mais específico e que possa servir de 

referência diante da ausência de definições esclarecedoras do que se espera deste 

profissional no contexto atual. 

 Diante desta perspectiva de atuação na coordenação do curso novas perguntas 

ganham espaço para ocupar nosso pensamento: por que alguns coordenadores conseguem 

apresentar maior consistência de atuação e, por consequência, melhor desempenho do que 

outros? Em quais condições o processo de formação continuada ocorreu? A quais 

aspectos este melhor desempenho pode estar associado? 

 Isto significa reconhecer alguns aspectos interessantes presentes neste assunto: a 

relevância do tema para o processo de gestão educacional em uma IES privada e com fins 

lucrativos, a instigante oportunidade para realizarmos inúmeras reflexões, a assunção da 

ausência de possibilidade de esgotamento do tema... 
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CAPÍTULO III 

A PESQUISA  

 

Este capítulo é dedicado a pesquisa de campo que mobilizou todo este trabalho, 

buscando conhecer as peculiaridades da vivência de um Coordenador de Curso em uma 

IES com fins lucrativos no Rio de Janeiro. 

Na premissa de atuação como um Coordenador-gestor, este profissional precisa 

dedicar especial atenção aos cuidados pedagógicos – elementos já presentes na rotina da 

coordenação – e também, cuidar do negócio em si, já que no cenário contextual da 

educação mercantilista, o papel que ele representa no micro ambiente do curso, tem 

expressiva relevância para todo o contexto dos resultados que são esperados da IES pela 

Mantenedora, pelos Acionistas, pelo MEC, pela sociedade e pelo mercado. 

 

3.  A perspectiva teórico-metodológica da pesquisa 

A perspectiva teórico-metodológica toma como referência a abordagem quali-

quantitativa da pesquisa em educação, por meio de investigação-formação, buscando a 

construção de um conhecimento que envolve os seguintes sujeitos, a saber: o pesquisador 

proponente e os Coordenadores de Cursos na Graduação Superior (Bacharel e 

Tecnológico) nas áreas de Gestão – aqui representada pelos cursos de Administração e 

Gestão de Recursos Humanos - e Pedagogia, representando a Educação.  

Essa abordagem tem sua matriz na pesquisa-ação, já que busca um efetivo 

envolvimento dos sujeitos em suas práticas do cotidiano da Coordenação dos cursos. 

Através de um contexto de interação, o desenvolvimento do trabalho de investigação, 

nessa abordagem, procurou favorecer um movimento de formação, de 

autodesenvolvimento para o Pesquisador e para os que participaram como sujeitos do 

estudo.  

Utilizou-se da observação participativa e de questionário como procedimentos e 

instrumentos de coleta de dados, e a estrutura organizacional foi baseada nas discussões 

e orientações procedimentais encontradas, entre outras, em Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (2004).  
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A perspectiva teórica que orientou essa investigação foi a Teoria Crítica da 

Educação. Nosso interesse baseou-se na análise das relações de poder existentes entre 

mercado, Estado e Sociedade, em particular, neste caso, as relações vivenciadas pela  

comunidade acadêmica em uma IES privada com fins lucrativos no Rio de Janeiro.  

Neste contexto, trata-se de uma investigação sobre o empoderamento (ou ausência 

de poder) do docente da educação superior em relação à administração da IES. Assim 

como, a análise das relações de poder entre a gestão desta IES como um todo e a gestão 

de cursos por um sujeito particular, o coordenador de cursos. 

Em consonância com a linha de pesquisa Políticas, Gestão e Formação de 

Educadores, foi realizada uma revisão de literatura sobre a Legislação Brasileira no que 

tange à Educação, observando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas 

alterações; o Plano Nacional de Educação 2014-2024; o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (2007), entre outras, além de pesquisas acadêmicas sobre a educação no ensino 

superior e o material didático disponibilizado pelas disciplinas da grade do curso de pós-

graduação stricto sensu  em conclusão. 

A busca na literatura era preciso para identificar as principais correntes teóricas e 

marcos legais que subsidiam a discussão a respeito do papel do Coordenador de Curso no 

ensino superior em instituição privada, além de levantar o que já havia sido pesquisado 

sobre o tema e as conclusões apresentadas.  

Permeada pela pesquisa, revisão bibliográfica e construção dos capítulos 

anteriores, os questionamentos foram surgindo ao longo do processo, ampliando a 

inquietação sobre o trabalho do Coordenador-gestor dentro da perspectiva mercantil em 

uma IES privada com fins lucrativos. 

 Dentre as diversas questões que surgiram ao longo da pesquisa bibliográfica e da 

elaboração do texto deste trabalho, trazendo inquietação para o Pesquisador, a maioria 

pode ser analisada pelas proposições apresentadas no questionário encaminhado aos 

coordenadores dos cursos supracitados (Anexo I), e após análise e parametrização, serão 

objeto de considerações neste capítulo. 
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3.1  Os sujeitos da Pesquisa 

Para a coleta de dados, através da observação participativa e aplicação de 

questionário, foram escolhidos Coordenadores que atuam em uma IES privada e com fins 

lucrativos no Estado do Rio de Janeiro, em Cursos na Graduação Superior pelo 

bacharelado em Administração e o CST em Gestão de Recursos Humanos  e Pedagogia 

pelo fato de que estão oferecidos em mais de 10 (dez) campi no Estado do Rio de Janeiro 

permitindo a variedade de regiões e realidades distintas e possuem expressivo número de 

alunos matriculados, perfazendo um total de 82 sujeitos.  

 

Perfil: Gênero, Faixa Etária e Titulação 

 Dentre os cursos pesquisados, 50% dos respondentes pertencem ao Curso 

Superior Tecnológico em Gestão de Recursos Humanos, 38,5% dos sujeitos estão  

associados à coordenação-gestão do bacharelado em Administração, e apenas 11,5% das 

respostas pertencem aos coordenadores-gestores da Graduação em Pedagogia.  

 
Figura 7: Sujeitos da Pesquisa – Perfil: Gênero, Faixa Etária e Titulação 

 

 Dos sujeitos respondentes ao questionário, identificou-se um percentual 

equivalente a 57,7% como do gênero feminino, e 42,3% do masculino, caracterizando a 

forte presença da mulher em atividades de coordenação-gestão na IES, objeto desta 

pesquisa. 

 A faixa etária destes sujeitos pesquisados apresenta o seguinte perfil: 46,2% 

compreendido entre 35 e 50 anos, 42,3% a partir de 51 anos de idade, e apenas 11,5% 

entre os 25 e 35 anos, permitindo que compreendamos que a expressiva quantidade de 
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profissionais atuando na posição está concentrada acima dos 35 anos de idade, o que já 

viabiliza o reconhecimento da presença de alguma senioridade para lidar com o processo 

como um todo. 

 Estes indicadores trataram de atender uma inquietação levantada ao longo do 

Capítulo II, quando se refletiu sobre qual poderia ser a faixa etária adequada para que 

alguém pudesse atuar como Coordenador-gestor, considerando a possibilidade da idade 

mais avançada potencializar o grau de senioridade e/ou maturidade necessário (ou 

apropriado) para o exercício da função.  

 Sobre a titulação no grupo de respondentes à pesquisa, 76,9% identificaram-se na 

condição de mestres e 19,2% possuindo apenas o título de Especialistas. A titulação de 

doutores foi identificada em um percentual significativamente baixo se comparado aos 

outros, equivalendo a 3,8%, o que pode alimentar outra curiosidade acerca da relação 

entre dois aspectos: cumprimento de uma exigência do MEC em possuir titulação stricto 

sensu (apenas o Mestrado atenderia) e/ou a dificuldade em dar continuidade às práticas 

de pesquisa em razão das inúmeras outras tarefas que cabem ao exercício da coordenação 

de cursos. 

 

Vínculos com a IES e com a coordenação  

 
Figura 8: Vínculo temporal com a IES e com a Coordenação 

 

 Era preciso que os respondentes indicassem o tempo do vínculo empregatício com 

a  IES antes de assumir a posição de Coordenador-gestor, e os percentuais apontaram para 

61,5% acima de 7 anos, e 38,4% categorizados em períodos que variam de 2 a 7 anos, 

indicando um grau de relacionamento já consolidado entre o profissional e a IES. 
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 Outro indicador relevante para a construção do perfil destes profissionais, tratou 

do tempo em que já atuam na Coordenação-gestão dos cursos em que estão alocados, e 

para este dado, 42,3% indicaram estar na posição entre 2 e 4 anos, e a maioria de 50% 

afirmou haver assumido a posição entre 4 e 7 anos. Estes percentuais podem ser 

compreendidos como um trabalho de longevidade em andamento, construído por relações 

que já se consolidam ou foram consolidadas com o tempo de permanência no cargo. 

Porém, deve-se considerar que 7,7% dos respondentes ocupam a posição de 

coordenação num período de tempo inferior a 2 anos, apontando para um turnover - 

rotatividade de pessoal - resultado percentual da entrada e saída de funcionários em um 

determinado período de tempo na empresa, conforme Chiavenato (1999). Para este autor, 

quanto maior o índice, mais concretas são as evidências que devem provocar preocupação 

na gestão de qualquer negócio quando é levado em conta a periodicidade em que esta 

rotatividade acontece. E neste caso em específico, é possível considerar que dentre os 

cursos pesquisados, há uma tendência de troca de coordenadores a cada 2 anos em um 

percentual aproximado de 8%, o que pode dificultar a solidez do trabalho de Coordenação 

nestas localidades, e impactar em vários aspectos do processo. 

 

Coordenação como parte de um plano de carreira 

 Ainda como parte da identificação do perfil destes profissionais que atuam como 

Coordenadores-gestores em uma IES privada com fins lucrativos, foi apresentada a 

afirmativa de que assumir esta posição fazia parte de um projeto pessoal de carreira. 

Significativo percentual de 61,5% dos respondentes indicou concordar plenamente com 

esta proposição, deixando claro que a posição que ocupam neste momento no universo 

da educação, faz parte de um processo anterior que pretendia alcançar este tipo de 

objetivo. Entretanto, 23,1% assumiram a parcialidade nesta concordância levando-nos a 

imaginar que exercer o papel de Coordenador de Curso em uma IES não era – 

necessariamente – uma expectativa determinante para estes respondentes e seu futuro na 

educação. 

 Os outros 15,4% dos sujeitos da pesquisa deixaram claro que não foi algo previsto 

no passado, nem desejado como um plano de carreira, e estar no exercício da coordenação 

de cursos hoje, é uma situação contextual. E, ainda que este percentual se apresente em 

menor ordem de grandeza em relação aos outros dois indicadores nesta proposição, 
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precisa ser considerado como relevante, já que os respondentes que se encontram neste 

grupo, podem ser propensos a experimentar surpresas e imprevistos mais significativos 

por vivenciarem tarefas com as quais não haviam imaginado antes. 

 Mas, quando confrontados com a afirmativa sobre as experiências de 

aprendizagem que vivenciaram durante a carreira de cada um, e se estas ocorreram como 

parte de uma estratégia pessoal para que no futuro estivessem capacitados para assumir o 

papel de coordenação de curso em uma IES privada com fins lucrativos, 92,3% afirmaram  

que concordam plena ou parcialmente com o enunciado, levando-nos a crer que parte das 

suas vivências anteriores aconteceram a partir de algum tipo de direcionamento para que 

pudessem ampliar e/ou desenvolver suas competências objetivando assumir a posição de 

coordenação de curso em um momento futuro das suas carreiras. 

Mas, dentre os respondentes, 7.7% afirmaram que NUNCA (grifo nosso) haviam 

pensado nesta perspectiva, deixando claro que em momento algum do passado 

imaginaram que as experiências que vivenciaram, pudessem servir para desenvolver 

competências para assumir a Coordenação de curso no futuro, ou talvez sequer tenham 

pensado que um dia, pudessem ocupar esta posição. E ainda que seja uma mera 

coincidência e não tenha relação alguma entre si, este percentual de 7,7% se assemelha 

ao mesmo indicador de profissionais no exercício deste cargo num período recente igual 

ou menor que dois anos. 

Entretanto, a simples marcação nesta alternativa de proposição na pesquisa, já 

pode ser um dado a nos oferecer questionamentos dos mais diversos, como por exemplo, 

se o sujeito não buscou estar na Coordenação – sendo uma situação meramente contextual 

– e nem planejou algum tipo de estratégia para que pudesse se capacitar para esta 

atividade, em quais condições se dá o desenvolvimento das suas tarefas na coordenação, 

ou como acontece a formação depois que assume a posição? 

Esta preocupação nos remete aos escritos no texto deste trabalho, quando autores 

como Libâneo (2006) fala sobre a necessidade da gestão não ser improvisada, Cardim 

(2010) reflete sobre a premissa da gestão ser profissionalizada para poder enfrentar as 

variáveis oferecidas pela concorrência, e Franco (2002) apresenta as áreas de atuação do 

Coordenador-gestor lembrando que ao assumir a condição de gerenciamento do seu 

microambiente, precisa reconhecer a interface e o impacto das suas ações no macro 

negócio da instituição. 
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 E ainda, o cruzamento das duas proposições tratadas nos últimos parágrafos nos 

oferece a oportunidade de outra reflexão: na primeira delas, a soma dos indicadores 

“Concordo plenamente” e “Concordo parcialmente” alcançou o percentual de 84,6% dos 

respondentes afirmando que assumir a Coordenação fazia parte de um projeto pessoal de 

ascensão na carreira. Na segunda proposição quando foram confrontados com afirmativa 

se as experiências anteriores que tiveram foram planejadas de forma estratégica para 

funcionarem como oportunidades de aprendizagem para um desenvolvimento 

direcionado ao alcance da posição de Coordenação no futuro, os mesmos indicadores 

apontaram para 92,3%  respondendo que de certa forma, houve uma busca para este fim 

mesmo que não especifica e de maneira categórica  

 Curiosamente, mais respondentes associaram as experiências anteriores ao 

objetivo da formação para a coordenação, do que admitiram que estar na posição de 

Coordenador tenha sido parte de um projeto pessoal como plano de carreira. 

 

Experiência anterior como docente 

 Ao longo do texto deste trabalho, uma questão foi levantada já que Cardim (2010) 

alerta para a necessidade de experiência anterior como docente em torno de 4 anos como 

premissa para a assunção da posição de coordenação. A pergunta que foi apresentada no 

Capítulo II, questionava sobre o tempo mínimo que deveria ser considerado ideal, embora 

deva ser lembrado que o marco regulatório vigente não estabelece este pré-requisito para 

a atividade de Coordenação de curso em uma IES, mas faz uma referência significativa 

quando apresenta a explicação conceitual dos critérios que podem atribuir ao curso a nota 

3, por exemplo, ao avaliar o corpo docente: 

(...) demonstra e justifica a relação entre a experiência no exercício da 
docência superior do corpo docente previsto e seu desempenho em sala 
de aula, de modo a caracterizar sua capacidade para promover ações 
que permitem identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo 
em linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos 
contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares e 
elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de 
alunos com dificuldades (INEP, 2017, p.29) 

  

Se esta expetativa já é direcionada para o docente, acreditamos ser pertinente 

considerar a mesma relação em se tratando do Coordenador do curso. 
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A pesquisa mostrou que em consonância com a percepção de Cardim (2010), que 

80,8% dos sujeitos pesquisados possuem experiência anterior como docente acima de 7 

anos, e 3,8% se enquadram na condição do tempo mínimo recomendado pelo autor por 

possuírem de 4 a 7 anos de magistério antes de assumir a coordenação. Mas, também 

foram identificados profissionais que possuem menos de 4 anos de experiência de 

magistério perfazendo um percentual de 7,7. E ainda, um percentual semelhante (7,7%) 

afirmou NUNCA (grifo nosso) ter tido alguma experiência como docente, antes de 

assumir a Coordenação do curso em que estão alocados, o que permite aprofundar a 

reflexão sobre esta questão usando como ponto de partida o fato que 

(...) tem crescido a cobrança sobre os coordenadores de curso no sentido 
de operarem como gerentes intermediários com vistas a garantir a 
sobrevivência e o sucesso da instituição no mercado educacional. 
Diante dessas considerações emerge a discussão sobre a construção da 
identidade gerencial dos coordenadores de curso, já que muitos deles, 
em função de sua área de saber, não possuem preparo e/ou capacitação 
para a compreensão e desenvoltura com as práticas do trabalho 
gerencial (FARINELLI, 2009, p. 8). 

 

 Se o profissional já não possui formação específica para o exercício da gestão, ao 

possuir a vivência da sala de aula, espera-se que possa ter adquirido alguma senioridade, 

no mínimo para compreender as peculiaridades que estão atribuídas ao ambiente do 

ensino e da aprendizagem, e por desdobramento, potencializar as condições para uma 

atuação de gestão mais apropriada dentro das perspectivas contemporâneas neste novo 

contexto da educação no Brasil. 

 Ora, se “para conhecer o sujeito, é preciso tomar os ‘significados’ como ponto de 

partida” (AGUIAR; OZELLA, 2006, p.226) será preciso considerar um olhar mais 

apurado sobre a construção deste sujeito “Coordenador-Gestor” partindo da compreensão 

do que significa esta experiência docente anterior, quando existente. 

 Estes mesmos autores destacam a complexidade da construção deste significado 

e do entendimento do que ele representa para o sujeito, considerando que em boa parte 

do tempo há um desconhecimento factual sobre o que se é produzido dentro de 

determinado contexto específico. Isto nos leva a compreender que a ausência de uma 

articulação adequada entre o que “é feito” em relação ao “para que se faz” acontece com 

regularidade e, por consequência, deixa de ocorrer a devida apropriação das vivências 

que a atividade docente propicia. E esta ausência da adequada apropriação, pode impactar 



98 
 

na maior clareza daquilo que ajudará a construção do significado e da representatividade 

deste sujeito como Coordenador-gestor. 

 Esta reflexão ganha maior sentido quando da análise dos indicadores apresentados 

por outra proposição sobre o impacto da experiência anterior como docente. Enquanto 

um expressivo número de respondentes produziu o percentual de 88,5% afirmando que 

concordam plenamente que a experiência anterior como docente contribui para que 

sintam maior segurança para assumir a coordenação do curso, outros 7,7% manifestaram 

parcialidade nesta concordância e, 3,8% responderam que discordam totalmente desta 

afirmação.  

Porém, esta pouca e/ou nenhuma experiência como docente confronta as 

determinações regulatórias que associam a vivência na sala de aula à melhor construção 

dos processos facilitadores da aprendizagem (INEP, 2017), e mesmo que possamos 

considerar que este tempo não seja um fator determinante, precisamos considerar que  

pode contribuir para que o coordenador sinta maior fragilidade na condução de algumas 

situações, já que desconhece com propriedade as nuances que permeiam as necessidades 

do aluno como também dos professores que precisa gerenciar. 

 

Experiência anterior como docente do curso 

 Outro ponto interessante observado na identificação destes sujeitos, é que 69,2% 

deles já atuavam como docente do curso há mais de 7 anos, antes de assumir a posição de 

coordenação.  Abaixo desta métrica, os sujeitos foram classificados em períodos de 4 a 7 

anos (11,5%), e ainda 2 e 4 anos (11,5%). Porém, também foram identificados docentes 

que assumiram a condição de coordenadores dos cursos em que atuavam, mesmo atuando 

como professores em um tempo menor que 2 anos (7,8%) – podendo favorecer o maior 

distanciamento das peculiaridades do curso e das necessidades dos alunos. 

 Esta percepção se reforça quando os sujeitos da pesquisa foram confrontados com 

a afirmação sobre a positiva contribuição que recebem, aqueles que fazem parte da equipe 

docente do curso e do campus em que atuam, para poder assumir a coordenação. Diante 

desta afirmativa, 96,2% dos respondentes confirmaram que esta presença no curso e no 

campus favorece positivamente o desenvolvimento do trabalho como Coordenador-

gestor. Ratificaram esta perspectiva quando 65,4% concordaram com a afirmativa de que 



99 
 

a assunção da coordenação do curso, sem fazer parte da equipe docente, impacta 

desfavoravelmente ao trabalho que precisa ser realizado, o que nos leva a pensar que o 

aproveitamento de profissionais oriundos de outros campi, ou que nunca tenham atuado 

como docente no curso que coordenam, pode desfavorecer o andamento apropriado dos 

trabalhos. Porém, 30,8% concordam de maneira parcial com esta afirmativa e em um 

percentual pequeno, 3,8% responderam que discordam totalmente, deixando uma 

inquietação que o questionário não pretendeu explorar. 

 

Experiência anterior em Coordenação e/ou Gestão 

 Deste grupo de sujeitos pesquisados, alguns já possuíam experiência anterior em 

cargos de coordenação na educação, podendo ser classificados dentro das seguintes 

categorias: 

Período % 

Acima de 7 anos de experiência 38,5 

Acima de  4 e até 7 anos 15,4 

Acima de 2 e até 4 anos 11,5 

Entre 12 meses e 2 anos 3,8 

Menor que 12 meses 7,7 

Nenhuma experiência anterior  23,1 
 

Figura 9: Experiência anterior em Coordenação e/ou Gestão 

 

 A identificação deste percentual significativo (23,1%), apontando para a plena 

ausência de experiência anterior em cargos de coordenação na educação, tende a 

potencializar o grau de dificuldade que este profissional poderá encontrar no exercício do 

desafio que é inerente ao seu novo papel, ainda que não deva ser considerado um fator 

determinante para impedir que o profissional atue na posição. 

Entretanto, o mesmo grupo total pesquisado apresentou indicadores relevantes 

sobre a experiência anterior em cargos de gestão no mercado de trabalho, perfazendo uma 

maioria de 65,4% de profissionais que já atuaram como gestores em vivências que 

ultrapassaram 2 anos no mundo privado, antes de assumir a condição de coordenadores 

de curso, sendo que dentro da totalidade deste percentual, podemos estratificar 38,5% que 
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possuem um tempo ainda que pode representar maior relevância registrando mais de 7 

anos na vivência em algum tipo de gestão. 

 Mas, a mesma proposição permitiu que identificássemos 7,7% dos respondentes 

indicando ter experimentado experiência anterior  pequena – menor que 12 meses - em 

cargos de gestão no mercado de trabalho, antes de assumirem a coordenação do curso, 

ponto que pode ser objeto de atenção e acompanhamento da IES em relação ao 

desempenho inicial destes coordenadores, até que sintam maior conforto e segurança para 

desempenhar os seus papéis em acordo com o que deles possa ser esperado. 

 Porém, esta proposição também apresentou um dado de significativa relevância 

para esta pesquisa, quando 23,1% dos respondentes afirmaram não ter experiência 

anterior alguma como gestores antes de assumir o desafio de coordenar um curso em uma 

IES privada com fins lucrativos, iniciando o trabalho sem nunca terem experimentado 

algum tipo de coordenação no mundo da educação ou gerenciamento no mercado de 

trabalho. 

A concorrência resultante da chegada da iniciativa privada ao ensino superior no 

Brasil, trouxe preocupações diferentes daquelas que faziam parte do cotidiano de uma 

gestão educacional, ou mais especificamente, de um processo de coordenação de um 

curso de nível superior (FARINELLI, 2009). Antes preocupado com as questões 

acadêmicas, o Coordenador de Curso passa a responsabilizar-se por outros aspectos 

relevantes dentro de um processo de gestão, assumindo a referência de controle em um 

espaço agora dedicado a contribuir para que a perenidade da IES possa ser maior. 

Portanto, considerar a experiência anterior e estes aspectos apresentados por 

Farinelli (2009) parece ser relevante, pois ainda que reconheçamos que as práticas já 

consolidadas e/ou cristalizadas pelo conhecimento adquirido com a vivência possa 

dificultar a inovação ou a busca por práticas não tanto conservadoras, e a plena  

inexperiência pode permitir que o olhar seja livre de conceitos pré-estabelecidos e isto 

funcione como um potencializador para a quebra de paradigmas na gestão, também pode 

ampliar a fragilidade do exercício de gerenciamento que será cobrado a partir de então. 

 

Exigências prévias para assumir a posição de coordenação  
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 Diante da afirmativa sobre considerar a experiência anterior em algum cargo de 

gestão como uma exigência para que algum profissional pudesse assumir a posição de 

coordenador do curso, os sujeitos da pesquisa apresentaram posições interessantes. 

 Para 42,3% dos respondentes esta exigência deveria ser aplicada na integralidade, 

e se considerarmos que 65,4% já possuem este tipo de experiência conforme apontou a 

análise anterior, a proposição já encontrava referência em suas histórias profissionais. 

Entretanto, 38,5% concordam de forma parcial que isto deva ser considerado como 

exigência, indicando que meros 4% distanciam estes dois grupos entre a concordância 

plena e a parcial.  

Porém, 19,2% demonstraram algum tipo de discordância com esta proposição, 

levando-nos a imaginar que para estes, a ausência de experiência anterior não precisa ser 

considerada como elemento impeditivo para que alguém assuma um cargo de tamanha 

responsabilidade no cenário atual, sem antes ter experimentado algo semelhante ou muito 

próximo. 

E ainda, ao serem apresentados a outra afirmativa que definia sobre uma possível 

exigência para que um profissional pudesse assumir a posição de Coordenador-gestor, 

como tendo que ter aderência ao curso, conhecimento sobre a equipe docente, o campus, 

o profissional que cuida do acadêmico e a direção, 76,9% afirmaram que concordam 

plenamente com este pré-requisito. E, 15,4% responderam que adotam uma concordância 

parcial, possivelmente não considerando como prioritários todos estes conhecimentos, 

deixando de levar em conta os aspectos referentes ao descontextualização do todo no 

ambiente como um fator relevante para a adequação do profissional recém chegado à 

posição. 

 

O processo seletivo 

 Ao longo do Capítulo II foi questionado sobre a forma como os profissionais são 

levados à condição de Coordenadores, se por um processo seletivo criterioso ou por 

indicação. Então, diante da proposição que afirmava que a IES possuía um processo 

seletivo adequado para a identificação e escolha do profissional apropriado para ocupar a 

posição de coordenação, 38,5% responderam com a concordância plena para esta 

premissa. Porém, 46,2% responderam que sim, mas com parcialidade na concordância, 
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deixando pontos para a nossa reflexão, sobre o que poderia servir como explicação para 

a “concordância parcial”. 

 E quando confrontados com outra afirmativa que ofereceu a possibilidade de 

responderam sobre a clareza dos critérios de seleção que são adotados pela IES em relação 

a escolha do Coordenador, houve um empate no percentual de resposta, indicando que 

38,5% concordam plenamente e o mesmo percentual, concorda parcialmente alimentando 

as dúvidas neste caso, sobre o que poderia ser considerado como motivo para a 

parcialidade da concordância. 

 Mas, ainda nesta mesma afirmativa, houve quem nem concordasse nem 

discordasse (3,8%), e um percentual significativo de 19,2% discordaram parcialmente da 

clareza dos critérios aplicados no processo seletivo. 

 Ora, se considerarmos os discordantes parciais e aqueles que concordam 

parcialmente sobre a “clareza dos critérios”, o resultado desta junção dos percentuais 

nestes indicadores pode apontar, segundo os respondentes da pesquisa, que eles não 

reconhecem a transparência no processo seletivo. Mas, o termo “clareza” também possui 

como sinônimo a palavra “compreensão” – e nesta linha de raciocínio, outra consideração  

pode ser possível, em que os respondentes não compreendem (grifo nosso) plenamente 

os critérios do processo seletivo adotado pela IES. 

  

O que acontece após a escolha resultante do processo seletivo? 

 Após a consolidação do processo seletivo, uma das afirmativas apresentadas pelo 

questionário aos sujeitos da pesquisa propunha considerar que ao receber a notícia de que 

foi escolhido para assumir a coordenação, também recebeu um feedback sobre as razões 

que justificaram a opção pelo seu nome. Para esta afirmativa, 38,5% responderam que 

concordam plenamente. Mas, 42,3% responderam que concordam de forma parcial, 

apontando para uma variação - ainda que pequena em termos percentuais. 

 Entretanto, entre os que discordam parcialmente e aqueles que não concordam 

definitivamente com a afirmativa, identificou-se um percentual de 15,3%, o que nos leva 

a imaginar que a escolha tenha ocorrido, mas os profissionais não tiveram algum tipo de 

informação que explicasse o porque de seus nomes terem sido definidos para aquele tipo 

de trabalho.  



103 
 

 Neste ponto, podemos fazer uma relação com outro indicador que apontou 15,4% 

de respondentes considerando não ser tão relevante que o Coordenador deva ter aderência 

ao curso, conhecer previamente a equipe docente, a direção do campus... Logo, segundo 

as respostas dadas por este grupo, nossos participantes da pesquisa informam que podem 

ser estranhos àquele mundo em que iniciarão a jornada de coordenação desconhecendo 

as suas particularidades, e nem conseguem ter informações que expliquem a razão pela 

qual foram escolhidos para assumir aquele papel, aspectos que podem ampliar o grau de 

dificuldade para a adaptação e o desenvolvimento do trabalho. 

 Outro ponto relevante identificado pela pesquisa junto aos sujeitos objeto, refere-

se às orientações sobre o cargo e quais as expectativas da IES a partir daquele momento. 

E, diante desta afirmativa, 38,5% responderam que concordavam na plenitude do 

enunciado, assumindo que foram orientados sobre as atribuições e o que se esperava deles 

na condição de Coordenador-gestor. Entretanto, 15,4% concordaram parcialmente, 

42,3% fizeram questão de registrar a sua discordância com esta afirmativa, traduzindo em 

indicadores a ausência de algum tipo de esclarecimento sobre o que é o cargo e o que dele 

é esperado. 

Não reconhecendo o processo seletivo como integralmente claro, não recebendo 

feedback diretivo sobre a razão de ter sido escolhido, não sendo orientado sobre a nova 

posição e o que dela é esperado pela IES, e ainda considerando o fato que muitos não são 

aderentes ao curso, não conhecem o campus em que assumirão e nem possuem 

experiências anteriores em cargos de coordenação no mundo da educação, nem gestão no 

mercado de trabalho como já mostramos em análises anteriores neste capítulo, o 

profissional se depara com uma questão intrigante em que pode se perguntar sobre que 

tipo de gestão ele deverá adotar dentro da perspectiva do que se espera dele. 

Faz-se necessário considerar, então, que: 

Uma gestão moderna reúne elementos que podem fortalecer o setor para 
que este tenha condições de manter-se focado em sua vocação, que é o 
ensino, mas com o desempenho necessário para manter-se vivo. (...) as 
instituições de ensino (...) precisam estar abertas a oxigenar 
pensamentos e posturas, considerar novos caminhos e modelos para 
administrar e, principalmente, encontrar – e aceitar – uma maneira de 
compartilhar o poder (STEINBERG; MACARTTI, 2010, p.267). 
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Então, ao nos apropriarmos das considerações emitidas pelo autor, somos levados 

a ponderar sobre as dificuldades que a IES poderá enfrentar em adequar-se a este novo 

cenário, se levarmos em conta as respostas apresentadas pelos nossos sujeitos da pesquisa, 

em que indicam haver um desencontro de ideias e percepções sobre o trabalho que devem 

realizar e sobre as condições prévias que precisam possuir para aceitar o desafio. 

 

Programa de Formação para a Coordenação  

Diante de um cenário preocupante apontado pela pesquisa nestes aspectos já 

analisados até aqui, passa a ter relevância a possibilidade de que a IES apresente algum 

programa para capacitar este sujeito além de contextualizá-lo na nova posição. Esta 

inquietação foi traduzida em uma das afirmativas propostas pelo questionário, que 

indagou sobre a existência de um programa de capacitação para o exercício da função de 

Coordenador-gestor na IES objeto deste estudo, antes da assunção da posição. 

 Para esta afirmativa, houve 30,8% de resposta com concordância plena assumindo 

a existência desta capacitação anterior ao ato de assumir a posição de Coordenador-gestor. 

Mas, o percentual dos respondentes, que discordam plenamente desta afirmativa, 

alcançou o indicador de 50%.  

 Estes indicadores, segundo os respondentes podem apontar a ausência deste 

programa, ou que eles desconhecem a sua existência, o que pode ser traduzido como 

impactante em qualquer das opções aceitas como verdades. Ao serem apresentados a 

outra afirmativa que preconizava a existência de um programa de capacitação para ser 

aplicado depois da assunção da posição, e este era adequado para preparar o novo 

Coordenador-gestor,  os respondentes afirmaram que 65,4% concordam plenamente, 

assumindo que eles sabem da existência e que a IES providencia uma adequada 

capacitação para o exercício da função. E, apenas 23,1% concordaram de forma parcial. 

Diante desta evidência, pode-se considerar que os profissionais reconhecem a 

existência do programa de capacitação, mas que algo pode ser revisto em relação ao 

programa, se confrontarmos os indicadores levantados pela parametrização da pesquisa 

em relação aos períodos de aplicação – se antes ou depois. 

Curiosamente, ainda seguindo nesta mesma direção, os sujeitos da pesquisa foram 

apresentados à afirmativa que enunciava que o Coordenador-gestor participa de 
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programas de formação continuada oferecidos pela IES em que atua, com abordagem 

direcionada para o ambiente educacional contemporâneo. 

Para este aspecto, as respostas evidenciaram um percentual de 76% dos sujeitos 

confirmando que concordam com a afirmativa, enquanto que em torno de 26,9% 

apresentaram algum tipo de discordância. Se estes respondentes que discordam estiverem 

corretos e a abordagem não os capacita/desenvolve para as questões contemporâneas da 

educação, como esperar que os cursos expressem práticas inovadoras e criativas, 

distanciando-se daquelas repetitivas e conservadoras aplicadas ao longo da história? Ou, 

como a IES e seus cursos conseguirá formar egressos com forte relação entre o 

conhecimento teórico e o aplicável? 

 

Os desafios ao assumir a Coordenação-gestão 

 Ainda que tenhamos respondentes que assumiram que estar na coordenação era 

parte de um plano de carreira pessoal, e que buscaram por aproveitar as experiências 

anteriores de aprendizagem mesmo já tendo algum tipo de vivência em gestão, para outros 

destes sujeitos da pesquisa, a ausência de uma busca prévia por experiências que 

pudessem desenvolver competências para assumir a coordenação pouca ou quase 

nenhuma experiência anterior em cargos de coordenação e/ou gestão, o não 

pertencimento à equipe docente do curso que assumiram para coordenar, a ausência de 

pleno conhecimento sobre a necessidade dos alunos, considerando que alguns nunca 

atuaram como docentes antes de assumir a coordenação, já indicam aspectos relevantes 

para o pleno exercício da posição e o alcance dos objetivos do curso e da IES em que 

atuam. 

 Aos respondentes foi apresentado o tema da clareza da autonomia para o exercício 

da posição de coordenação, e diante da afirmativa, 65,4% afirmaram concordar 

plenamente. Este posicionamento dos respondentes pode retratar um paradoxo curioso: o 

sujeito já informou em outro momento que sequer foi orientado sobre o que dele é 

esperado, que conhece parcialmente (ou desconhece) as atribuições do cargo, mas 

também é capaz de afirmar que sabe o quanto de autonomia lhe é atribuído para atuar 

como um Coordenador-gestor. Ora, como é possível conhecer uma sem que se saiba das 

outras? 
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 Para corroborar este descompasso nas percepções apresentadas pelos sujeitos da 

pesquisa em relação à contextualização que precisam ter como Coordenadores, se 

manifesta nos indicadores que apontam as respostas para a afirmativa sobre o 

conhecimento e a compreensão adequada da relevância e interface de todos os sistemas e 

processos que estão sob a responsabilidade do Coordenador-gestor. Para esta afirmativa, 

os percentuais indicaram que 53,8% responderam ter esta clareza de compreensão plena, 

enquanto que 38,5% concordam – apenas – de forma parcial. 

 Pode-se imaginar que a longevidade no cargo,  assim como a singular relação 

temporal do vínculo empregatício com a IES, possam favorecer esta clareza de 

compreensão do macro processo e suas interfaces para alguns, mas se esta linha de 

raciocínio for considerada, também nos permite pensar o quanto de fragilidade e 

desconforto poderá ocorrer com àqueles que porventura estejam em fase inicial na 

coordenação e não se enquadram nestes parâmetros. 

 

O Coordenador-gestor e os cuidados pedagógicos 

 A pouca experiência como docente, ou ainda, a quase nenhuma relação com o 

curso e o campus, pode ser traduzido como um ponto de atenção para os cuidados 

pedagógicos que o Coordenador-gestor precisa adotar no curso. Isto fica claro para a 

esmagadora maioria dos sujeitos respondentes, já que 92,3% deles entendem que é 

fundamental que o Coordenador também atue como docente no curso em que coordena, 

para que possa compreender melhor as expectativas do aluno e atender de forma adequada 

este sujeito. 

 Aqui cabe uma observação que nos permite outra reflexão, já que este percentual 

tende a confrontar  alguns outros anteriormente analisados e que tratavam da aderência e 

do conhecimento prévio sobre o curso, por exemplo. 

 Retomando a linha de raciocínio sobre o processo de atendimento ao aluno, 57,7% 

dos respondentes afirmaram que compete ao Coordenador-gestor a adequada articulação 

das expectativas dos alunos, dos professores e da instituição. Embora, 11,5% tenham 

respondido que discordam plenamente desta afirmativa.  Ora, se esta articulação não 

compete ao Coordenador, quem assumirá este papel, ou, isto não deve ser considerado 

como relevante para o processo como um todo? 
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 Outro ponto curioso indicado pela pesquisa, refere-se a afirmativa que descrevia 

como sendo responsabilidade do Coordenador a indicação de livros e periódicos que 

pudessem atualizar a bibliografia e estimular seus discentes ao desenvolvimento. Para 

esta afirmativa, houve um percentual de 23,3% - apenas – com concordância plena. 57,7% 

concordaram com parcialidade e 19,2% apresentaram algum tipo de discordância. Ainda 

que possamos considerar que não seja uma responsabilidade exclusiva do Coordenador, 

este é um papel que lhe cabe com significativa relevância e faz parte das atribuições 

descritas pelo SINAES como competências pedagógicas associadas ao PPC e à formação 

do egresso. 

 Quando confrontado com a afirmativa sobre a responsabilidade que lhe cabe em 

relação ao tratamento dos aspectos referentes à regionalidade dos temas oferecidos pelo 

PPC, 42,3% concordaram plenamente, e 46,6% apresentaram parcialidade na 

concordância. E ainda, 7,7% discordaram de maneira parcial. Estes indicadores 

contribuem para indicar um ponto de atenção referente ao distanciamento do 

Coordenador em relação à clara compreensão das diretrizes que norteiam o curso que 

coordena. 

 Diante da afirmativa que enunciava que o Coordenador-gestor conseguia articular 

com propriedade as disciplinas que abordam os temas considerados prioritários pelo 

MEC, descritos nas DCNs para a adequada formação do perfil do egresso do seu curso, 

as respostas evidenciaram que 50% concordam parcialmente com esta afirmação. E o 

mais estranho é que 3,8% assumiram que NUNCA tinham pensado sobre isso antes! 

 Ora, se o coordenador não consegue realizar esta articulação com propriedade, 

como isto se dará? Ou ainda, se ele nem reconhece que isto faça parte das suas atribuições, 

como trabalhar um processo de educação que seja percebido pela Sociedade como “de 

qualidade”, sem que sejam assimilados alguns dos preceitos norteadores estabelecidos 

pelo Estado para que este indicador seja alcançado com sucesso? 

 Mas, de forma paradoxal, os respondentes afirmaram através de 65,4% de 

concordância plena que conhecem com clareza – e seus docentes, também – as 

competências exigidas pelas DCNs para a construção do perfil do egresso no curso que 

coordenam e estão contidas no PPC. Nesta mesma afirmativa, 30,8% concordaram, de 

forma parcial, assumindo que ainda pode existir algum tipo de desconhecimento sobre o 
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que tratam estes documentos e quais são as competências exigidas para o egresso dos 

cursos que coordenam. 

 Ao considerarmos estes dados, ganha maior relevância os indicadores levantados 

em outra afirmativa que atribui ao Coordenador do curso a criação de atividades 

complementares articuladas com a proposta pedagógica. 

 Para esta afirmativa, a resposta contundente foi que 65,4% concordam plenamente 

com o enunciado, enquanto que 30,8% apresentam algum tipo de concordância parcial, 

deixando a possibilidade de que em algum ponto do processo não existe adequada clareza 

sobre a criação destas atividades, qual a relação com o PPC, e quem se responsabiliza por 

elas. Se não há plena clareza sobre a criação destas atividades, surge como,  no mínimo, 

estranha a evidência apontada pelos 73,1% dos respondentes que indicaram concordância 

plena na compreensão sobre o grau de interesse e participação dos alunos e professores 

nestas mesmas situações. Ora, mesmo não sendo claro quem deve criar, a compreensão 

da relevância existe e é aceita pela maioria, segundo os nossos respondentes. 

 Foi apresentada aos sujeitos da pesquisa, a afirmativa que atribuía ao Coordenador 

a responsabilidade pelo conhecimento das práticas (educacionais e/ou de gestão) adotadas 

por outras IES, e buscar apropriar-se delas para tornar o curso melhor. 

 Os respondentes apresentaram 46,2% de concordância plena, e 38,5% de 

parcialidade na anuência, enquanto que 15,3% não reconhecem ser atribuição do 

Coordenador fazer este tipo de ação. Mas, quando confrontados com a afirmativa que 

cabia ao Coordenador-gestor o estabelecimento de parcerias com outros cursos oferecidos 

pela IES, para que os alunos e professores ampliem as possibilidades na construção do 

conhecimento, 73,1% concordaram plenamente, e apenas 23,1% demonstraram alguma 

parcialidade na concordância. 

 Nesta afirmativa, as demais possibilidades de resposta não ofereceram indicadores 

percentuais merecedores de consideração para esta análise, contribuindo para que outra 

reflexão seja estabelecida, como por exemplo: por que o Coordenador não deve assumir 

a responsabilidade por conhecer boas práticas em outras IES, mas precisa assumir 

parcerias com os cursos oferecidos, apenas, na IES em que atua? 

 Como o Coordenador-gestor consegue reconhecer que estes indicadores podem 

estar associados à melhoria da aprendizagem dos alunos que, efetivamente, representaria 
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um ganho coletivo para todos os envolvidos no processo? Ou, o que deve ocorrer para 

que ele consiga fazer esta articulação, e compreenda a associação destes aspectos com a 

formação do perfil do egresso definido pelas diretrizes do seu curso? 

 

Variáveis nos cuidados pedagógicos 

 Ainda procurando identificar as peculiaridades dos cuidados pedagógicos que 

estão sob a responsabilidade do Coordenador-gestor, aos sujeitos da pesquisa foi 

apresentada a afirmativa que indicava existir na IES um procedimento para identificação, 

acompanhamento e apoio ao aluno com algum tipo de necessidade especial de 

aprendizagem. Para esta afirmativa, 42,5% responderam que concordam plenamente, 

assumindo que a IES possui este procedimento e que eles sabem sobre isso. Entretanto, 

30,8% responderam que a concordância só pode ser parcial, enquanto que 26,9% 

discordaram de alguma maneira, o que evidencia a presença de uma lacuna que pode ser 

associada ao desconhecimento sobre esta existência, cujas causas podem ser várias, mas, 

de uma maneira geral, tende a expor a fragilidade do trabalho do Coordenador para com 

este aluno em todos os aspectos. 

 Quando confrontado se caberia ao Coordenador-gestor a elaboração destes 

procedimentos para que o aluno com necessidades especiais de aprendizagem pudesse ser 

identificado antes da entrada em sala de aula, 65,4% responderam que concordam 

plenamente que esta seja uma responsabilidade inerente ao trabalho da coordenação, 

indicando a possibilidade da existência de uma lacuna no conhecimento em relação às 

orientações legais que atribuem esta competência à IES. E ainda, diante da afirmativa 

sobre a capacidade técnica do Coordenador em atender e orientar adequadamente, um dos 

seus docentes que o procura e expressa a dificuldade para lidar com um aluno com 

necessidades especiais de aprendizagem, 42,3% concordaram de forma parcial, enquanto 

que 23,1% apresentaram algum tipo de discordância. 

 Isto sinaliza que há um hiato de conhecimento que precisa ser trabalhado nestes 

profissionais, que não se sentem preparados para atender e orientar de forma adequada o 

docente que os procura quando em dificuldade neste aspecto. 
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Ora, sem que as condições básicas associadas ao trabalho exercitado na instituição 

seja garantido, os objetivos educacionais propostos para o processo poderão sofrer algum 

tipo de impedimento e não serem alcançados (VASCONCELOS, 2010). 

A isto também se aplica a afirmativa de que cabe ao Coordenador a plena ciência 

das condições referentes às instalações físicas as salas de aula, laboratórios, bibliotecas... 

enfim, toda a infraestrutura e a logística para que seus alunos possam aprender em 

ambientes e condições adequadas. Os respondentes apresentaram 57,7% de concordância 

plena com esta responsabilidade, enquanto 26,9% concordaram de maneira parcial, e 

15,3% não reconhecem esta atribuição como responsabilidade do Coordenador-gestor. 

Este indicador nos oferece um ponto de estranheza se compreendermos que o 

processo de aprendizagem e suas variáveis precisam ser uma preocupação constante da 

coordenação. Como destaque destas variáveis, duas afirmativas foram apresentadas aos 

respondentes da pesquisa, sendo a primeira aquela que enunciava um texto indicando 

como sendo de responsabilidade do Coordenador-gestor acompanhar a frequência e 

pontualidade dos seus docentes. Para esta afirmativa, a maioria esmagadora respondeu 

que concorda plenamente, evidenciando um percentual de 80,8 de anuência. Mas, 

também apareceu um percentual de 15,4 que sinalizou concordância parcial. 

E na segunda, foi apresentada aos respondentes a afirmativa que atribuía ao 

Coordenador a atenção em relação ao acompanhamento da frequência dos alunos do 

curso. Nesta afirmativa, já se identificaram considerações distintas, indicando que 53,8% 

concordam plenamente, enquanto que 26,9% concordam com parcialidade, e 19,2% 

apresentaram algum tipo de discordância. 

Se o Coordenador-gestor não se sente responsável por acompanhar a frequência 

dos seus alunos, em que instância poderá cuidar da evasão? 

Ainda instigado sobre o mesmo tema, os respondentes foram apresentados a outra 

afirmativa que atribuía ao Coordenador-gestor a propriedade do conhecimento sobre o 

motivo das ausências dos alunos do curso. Outro ponto conflitante foi identificado pela 

pesquisa, já que apenas 38,5% concordaram plenamente, enquanto que 42,3% 

apresentaram alguma parcialidade na concordância, e 19,2% mantiveram a discordância 

desta premissa. Ainda que seja compreensível admitir que estas atribuições não sejam 

exclusivas do Coordenador, mas em alguma instância de responsabilidade precisa ser 

exercitada no papel que lhe cabe. 
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As avaliações e o papel do Coordenador-gestor 

 Aos respondentes foi apresentada a afirmativa que indicava como uma tarefa 

apropriada no trabalho do Coordenador-gestor a manutenção da base de alunos, para o 

que 46,2% responderam que concordam de maneira parcial com o texto, e 23,1% 

discordaram de alguma forma. Apenas 30,8% dos respondentes afirmaram que 

concordavam plenamente com o texto apresentado. Mas, 57,7% dos respondentes 

concordaram plenamente quando apresentados à outra afirmativa que dizia ser da 

responsabilidade do Coordenador-gestor adotar ações que minimizem o processo de 

evasão dos alunos do curso. 

 Parece haver uma incoerência na relação entre as respostas apresentadas por estas 

duas afirmativas, já que em uma há alguma discordância na compreensão de ser uma 

atribuição apropriada do Coordenador cuidar da manutenção da base de alunos, enquanto 

que a outra indica ser responsabilidade a adoção de ações que possam reduzir a evasão. 

Ou seja, segundo os respondentes, eles podem assumir a responsabilidade das ações que 

se propõem a reduzir a evasão, mas não devem ser considerados como responsáveis por 

(também) cuidar da manutenção da base de alunos. 

 Foi apresentada aos sujeitos da pesquisa, a afirmativa que atribuía ao 

Coordenador-gestor o sucesso dos seus alunos na avaliação promovida pelo ENADE, 

como uma das suas responsabilidades. A maioria dos respondentes afirmou que concorda 

de forma parcial com este enunciado, representando um percentual de 53,8%, enquanto 

que apenas 34,6% responderam  com a concordância plena. Os outros respondentes, em 

um total de 11,5%, apresentaram discordância parcial com esta afirmativa. Porém, 69,2% 

dos respondentes concordaram de maneira plena com a afirmativa de atribuir ao 

Coordenador-gestor a responsabilidade pelo acompanhamento das avaliações que 

acontecem no curso, enquanto que apenas 26.3% concordaram de maneira parcial. Ao 

nos apropriarmos desta lógica, outra afirmativa foi apresentada, enunciando ser 

responsabilidade do Coordenador-gestor o reconhecimento do curso e sua renovação 

periódica junto ao MEC. Os respondentes concordaram plenamente com a afirmativa em 

um total de 50%, mas 42,3% indicaram parcialidade na concordância. 

 O conjunto destas afirmativas e percentuais de resposta  pode acender uma luz de 

preocupação quanto à clareza acerca da compreensão do papel que estes profissionais 
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representam em relação as premissas definidas pelos textos legais, pois se ao Coordenador 

estas responsabilidades não forem imputadas, quem as assumirá?  

 Outra controvérsia foi identificada com a relação de duas afirmativas propostas 

pelo questionário. Em uma delas afirmou-se que fazem parte das responsabilidades do 

Coordenador o estímulo à pesquisa e a realização de programas de extensão junto aos 

discentes e docentes do curso, numa perspectiva de sustentação dos pilares da IES. 

 Dos respondentes, 65,4% concordaram plenamente com a afirmativa, enquanto 

que 30,8% apresentaram algum tipo de discordância. Mesmo que possamos admitir que 

a redação do enunciado apresenta um texto que permite a parcialidade na anuência, ainda 

assim, não sendo responsabilidade do Coordenador-gestor este estímulo aos seus alunos 

e equipe, à quem caberá executar esta ação? 

 E, quando confrontado se consegue atuar na manutenção e estímulo destes 

mesmos pilares, a partir de outra afirmativa apresentada, os respondentes indicaram um 

percentual de 48,3% de concordância parcial, com 15,4% de discordância e 3,8% de 

respostas que não evidenciaram um posicionamento considerável para a pesquisa. Apenas 

38,5% afirmaram concordar plenamente com a afirmativa! 

 A análise descritiva destes dados nos leva a pensar sobre um ponto interessante 

para novas reflexões: ainda que o Coordenador reconheça que precisa proporcionar este 

tipo de estímulo aos seus alunos e professores, parece existir algo que o impede de adotar 

esta prática, ou, no mínimo, dificulta consideravelmente a ação. Mas, o questionário não 

se propôs a analisar este aspecto. 

 

A atenção com a empregabilidade do aluno e o olhar para o egresso 

 Aos respondentes, do questionário utilizado como instrumento de coleta de dados 

nesta pesquisa, foram apresentados a afirmativa que enunciava como uma das 

responsabilidades do Coordenador-gestor a busca por parcerias que pudessem viabilizar 

oportunidades de estágio e/ou colocação no mercado de trabalho para os alunos do curso. 

46,2% responderam que concordam plenamente com a afirmativa, enquanto que outros 

no mesmo percentual afirmaram ter alguma parcialidade nesta concordância. 

 Para alimentar a compreensão sobre como os sujeitos da pesquisa lidam com este 

aspecto da coordenação, outra afirmativa foi apresentada no questionário, indicando ser 
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parte (grifo nosso) das responsabilidades do Coordenador-gestor a empregabilidade dos 

alunos do curso. Ainda que o texto da afirmativa indicasse ser apenas parte, como já 

destacamos, 34,6% responderam que discordam parcialmente, e 23,1% concordaram na 

integralidade da afirmativa. Entretanto, esta proposição de texto evidenciou indicadores 

interessantes para novas reflexões, já que 7,7% discordam integralmente da afirmativa, 

enquanto que 23,1% discordam com parcialidade, mas 11,6% assumiram que nem 

discordam nem concordam. 

 Se estes indicadores de discordância (plena e parcial) e neutralidade (nem 

concorda nem discorda) forem somados, o total percentual resultante proporcionará 

elementos consideráveis para análises mais pontuais sobre alguns dos problemas que se 

estabelecem entre a proposta pedagógica do currículo e a formação do egresso segundo 

as perspectivas de perfil de competências presentes nas diretrizes dos respectivos cursos. 

Ainda nesta mesma linearidade de raciocínio, o questionário apresentou aos 

respondentes outra afirmativa que indicava ser responsabilidade do Coordenador o 

acompanhamento do egresso do curso. Esta afirmativa também indicou percepções 

distintas apresentadas pelos sujeitos da pesquisa, em que 46,2% concordaram 

plenamente, enquanto que 34,6% responderam que concordam de maneira parcial, e 

19,2% apontaram para algum tipo de discordância. 

 É fato que a conclusão do curso e o consequente distanciamento das relações que 

haviam sido estabelecidas entre o egresso e a IES e a Coordenação possa ser um 

desdobramento natural na realidade cultural brasileira, ´preciso considerar que a 

manutenção da proximidade desta relação pode evidenciar uma ação exitosa e capitalizar 

as experiências vivenciadas por este profissional no sentido de reforçar a permanência 

dos atuais alunos, contribuindo para a diminuição da evasão – aspecto que já foi objeto 

de análise anterior, e que os respondentes afirmaram reconhecer como uma atribuição do 

coordenador. 

 

Os demais cuidados que devem ser objeto de atenção do Coordenador 

 O texto do Capítulo II apresenta um olhar interessante sobre o Coordenador 

atuando como um gestor, além dos múltiplos papéis que pode exercer até sem percebê-

los de imediato. E mesmo que o profissional no exercício da coordenação tenha saberes 



114 
 

superficiais sobre o seu papel principal, e ainda que se admita que há distinções entre a 

administração de uma empresa e àquela que precisa ser exercitada no âmbito da 

coordenação de curso em uma IES privada e com fins lucrativos, é esperado que o 

Coordenador atue em um cenário que possibilite a provocação de mudanças no meio 

social ao qual serve, produzindo ações que devem ter um caráter transformador ao mesmo 

tempo em que educativo.  

 Diante desta premissa, foi apresentada aos sujeitos da pesquisa a afirmativa que 

indicava o pleno reconhecimento dos diversos papéis que são ocupados pelo profissional 

no exercício da coordenação-gestão na contemporaneidade. E dentre os respondentes, 

apenas 46,2% concordaram plenamente com a afirmativa. Acrescenta-se a este indicador 

os percentuais apresentados pelos outros respondentes em que 30,9% concordaram de 

forma parcial, enquanto que 19,2% apresentaram algum tipo de discordância. 

 Isto tende a ratificar o que já havia sido mapeado na análise apresentada neste 

Capítulo, quando foi abordado o que acontece após a definição do processo seletivo e o 

profissional escolhido assume a coordenação, sem que ocorra uma orientação clara e 

sistêmica sobre o papel que irá desempenhar e o que a IES espera dele. Para tornar este 

cenário ainda mais preocupante, devemos lembrar que, para alguns dos respondentes 

desta pesquisa, nunca houve experiência como docente antes, nem muito menos a 

ocupação de uma posição de coordenação no mundo da educação, ou de gestão no 

ambiente corporativo. 

 Neste sentido, como este profissional que ocupa a posição de Coordenador-gestor 

poderá atuar dentro da perspectiva de uma gestão eficaz, dependendo de resultados que 

deverão ser entregues pelos professores, sem que ele tenha algum conhecimento prévio 

para poder articular apropriadamente as práticas que são necessárias? 

 Aos respondentes foi apresentada a afirmativa que indicava a necessidade do 

Coordenador-gestor participar de eventos respectivos à área de conhecimento do curso e 

a maioria de 65,4% respondeu com a plena anuência à proposição do enunciado, e 34,6% 

afirmaram concordar de maneira parcial. Para esta afirmativa não houve qualquer 

indicador de discordância! 

 Em sequência à lógica deste raciocínio, os respondentes se depararam com a 

afirmativa que enunciava a necessidade do Coordenador ser alguém reconhecido pela 

comunidade, como referência na área de conhecimento do curso. Para esta afirmativa, 
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50% dos respondentes concordaram plenamente, mas 30,8% apresentaram parcialidade 

na concordância, enquanto 11,5% dos demais não concordaram com o enunciado 

proposto. 

 Estes indicadores parecem apontar, segundo os nossos respondentes, para a 

ausência de necessidade de referência e/ou aderência à área de conhecimento do curso 

que coordena. Sendo assim, carecendo de uma experiência relevante que possa 

comprometer a compreensão mais apropriada sobre o significado da atividade que realiza, 

como poderá ter condições prévias para o exercício da coordenação? 

 Ao ocupar o papel de Coordenador-gestor, passa a ser de sua responsabilidade  a 

realização de algumas tarefas que, segundo Cardim (2010), não apresentam relação de 

satisfação ao profissional que precisa executá-las. Neste sentido, foi apresentada aos 

respondentes a afirmativa que enunciava a responsabilidade de contratação e/ou demissão 

dos docentes pelo Coordenador. E, embora 57,7% tenham respondido que concordam 

plenamente, assumindo a maioria das respostas nesta proposição do questionário, 34,6% 

afirmaram que concordam parcialmente.  

 Ora, como não assumir esta responsabilidade, se diante da afirmativa que deve ser 

responsabilidade do Coordenador o gerenciamento do cumprimento das atribuições que 

cabem à sua equipe docente em todos os aspectos 69,2% dos respondentes confirmaram  

com plena concordância esta premissa? 

 Ao gerenciar estes elementos, podemos confirmar o que nos mostraram as figuras 

5 e 6 apresentadas por Luck (2009) quando afirmou haver significativas interfaces entre 

as gestões administrativas e pedagógicas ao ponto de uma não conseguir existir sem a 

presença da outra. Para a autora não há como distanciar as atenções financeiras, 

administrativas e jurídicas da gestão pedagógica! 

 Outro ponto que nos ajuda a compreender esta interdependência, foi evidenciado 

pela análise dos indicadores referentes à afirmativa que apresentava o tratamento dado 

pelo Coordenador-gestor ao resultado das avaliações promovidas pela CPA. 

 Para os respondentes, 76,9% assinalaram que adotam esta prática e fazem uso 

daquelas estatísticas, mas considerando a ausência de formação específica, ou pouca 

experiência prévia de gestão, como o Coordenador-gestor consegue, de fato, fazer leituras 
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analíticas destas e outras estatísticas, traduzindo estes dados em informações relevantes 

para tomadas de decisões assertivas? 

 E, por fim, quando confrontados com a afirmativa que apresentava a carga-horária 

de coordenação como devendo ser de dedicação exclusiva, considerando as inúmeras 

atribuições da posição, a maioria das respostas apresentadas pelos sujeitos da pesquisa, 

na ordem de 46,2% concordou de maneira parcial com esta premissa. Apenas 42,3% 

concordaram plenamente! 

 Outro ponto interessante se faz presente com a análise deste indicador se 

comparado ao que foi mostrado por outros: ao desconhecer os diversos papéis que 

representam e ter pouca clareza sobre as diretrizes do curso apresentadas pela legislação 

específica, parece natural que o profissional não compreenda o quanto se faz necessário 

que possa direcionar exclusividade do seu tempo para o exercício da Coordenação. Ainda 

que alguns respondentes tenham concordado que estar nesta posição, faz parte de um 

projeto pessoal de construção e ascensão de carreira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conhecer como os respondentes à pesquisa percebem alguns pontos em relação 

ao tema da coordenação-gestão, contribuiu para identificarmos aspectos que podem ser 

considerados como relevantes para o alcance do objetivo planejado pela IES, assim como 

atender as exigências dos processos de avaliação em todos os seus aspectos. 

 A pesquisa mostrou que os respondentes, segundo o que afirmaram diante das 

proposições apresentadas pelo questionário utilizado, podem ter dificuldades com a 

compreensão clara do papel que devem executar,  ora por ausência de experiência anterior 

em coordenação ou gestão, pela pouca (ou quase nenhuma) vivência em sala de aula como 

docente para alguns, ou ainda, pela não realização de feedbacks diretivos e orientadores 

por parte da IES quando assumem a posição de coordenador de curso. 

 Já que podemos admitir que a inexperiência em gestão, ou a ausência de vivência 

em docência não sejam elementos impeditivos e/ou determinantes para o trabalho na 

coordenação de curso, segundo as respostas dadas pelos sujeitos nos quais o questionário 

foi aplicado, os dados levantados por esta pesquisa, se transformam em informações 

relevantes para que alguns cuidados mais criteriosos sejam adotados no processo seletivo, 

como por exemplo realizando uma divulgação ampla quando houver a possibilidade, 

aproveitando para explicar com melhor transparência as exigências que serão adotadas, 

as etapas que acontecerão até a decisão final, e após a escolha, processar as informações 

de devolutivas sobre os aprovados e/ou contraindicados. 

 Outro ponto relevante que deve ser considerado, refere-se às respostas dadas pelos 

sujeitos da pesquisa, quando confrontados com as questões envolvendo os textos legais 

elaborados pelo MEC, como por exemplo, o adequado conhecimento sobre as diretrizes 

específicas dos cursos que coordenam. Neste ponto, nossos respondentes apresentaram 

indicadores que podem funcionar para acender nossos alertas acerca desta questão e dos 

diversos desdobramentos que emanam dela. 

 Sem ter clareza sobre os textos legais, os respondentes demonstraram alguns 

conflitos entre o que devem fazer e o que fazem na condição de coordenadores. E isto  

pode funcionar como aspecto desfavorável para a elaboração do próprio PPC do curso. 

E, se este documento não for elaborado de maneira apropriada em consonância com as 



118 
 

exigências descritas pelo marco regulatório vigente, podemos ter impactos no 

planejamento, na carga-horária das disciplinas, no trabalho docente, na elaboração das 

atividades acadêmicas complementares, no desenvolvimento das competências dos 

alunos, no perfil esperado para o egresso... podendo culminar no comprometimento da 

positiva imagem que a IES possui ou pretende possuir junto à comunidade acadêmica, à 

sociedade civil e o mercado. 

A estratificação dos cuidados pedagógicos permitiu a ampliação do olhar para as 

diversas particularidades que podem ser associadas a este tipo de preocupação no trabalho 

do Coordenador de um curso em qualquer IES. Entretanto, a afirmativa de Luck (2009) 

apresentando a compreensão da necessária articulação e a ausência de dissociação da 

gestão pedagógica da administrativa, favorece a compreensão acerca de diversos aspectos 

identificados e aqui textualizados. 

Em alguns momentos, e não são poucos, determinados elementos podem ser 

percebidos como pertencentes a natureza do tratamento exclusivamente pedagógico, 

como por exemplo, a preocupação em acompanhar e entender os motivos que estimulam 

a evasão do aluno no curso. Mas, este cuidado com a evasão, primeiramente associado ao 

entendimento das causas e o possível tratamento daquelas que permeiam as dificuldades 

de aprendizagem, o estímulo ao desenvolvimento de competências ou outras desta 

natureza, também representam uma atenção com os indicadores de qualidade exigidos 

pelo SINAES. 

Neste contexto, a dualidade da preocupação e atenção do Coordenador-Gestor 

precisa ser adaptada à realidade em que está inserido na contemporaneidade, como 

afirmam Steimberg e Marcatti (2010). Isto implica reconhecer que uma gestão 

educacional de cursos de nível superior que se propõe a ser contemporânea precisa fazer 

uso de todos os elementos possíveis que contribuam para o seu fortalecimento, permitindo 

que possa manter o foco no ensino, mas com uma atuação que permita garantir os recursos 

necessários para a continuidade do negócio. 

As reflexões podem ser inesgotáveis dada a natureza do conteúdo ofertado pela 

pesquisa, a contemporaneidade do assunto, as inúmeras particularidades que as 

articulações entre as afirmativas e os percentuais distribuídos nas respostas oferecem, mas 

este trabalho não pretendeu esgotar este assunto. 
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A perspectiva que mobilizou todo  este trabalho esteve, o tempo todo, amparada 

pela intenção de contribuir para que parte de uma lacuna existente pudesse ser preenchida, 

e favorecer novas reflexões e futuras pesquisas sobre o tema. 
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GESTÃO EDUCACIONAL EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA: 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA COORDENAÇÃO DE CURSOS 

 

Você foi convidado a participar de uma pesquisa sobre a atuação do Coordenador de 
Curso diante da necessidade de cuidar das questões acadêmicas na mesma intensidade 
que precisa dedicar àquelas outras que envolvem a gestão do negócio. 

As afirmativas são objetivas e obedecem uma escala de 1 a 5, e as opções de respostas 
variam de forma crescente de “DISCORDO TOTALMENTE” até “CONCORDO 
PLENAMENTE”, sendo que não há certas, erradas ou esperadas. 

Você levará em torno de 10 (dez) minutos para preencher o formulário com todas as 
opções assinaladas a partir do seu entendimento. 

Preenchendo este formulário, você estará contribuindo com o meu trabalho de 
dissertação no curso do Mestrado em Educação da Universidade ESTÁCIO. 

As informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais, podendo ser 
utilizadas apenas para a finalidade deste estudo. 

Ao submeter suas opções de resposta, você estará automaticamente concordando com 
a declaração “certifico que tendo lido as informações acima e suficientemente 
esclarecido(a) de todos os itens, estou plenamente de acordo com a realização da 
pesquisa, autorizando a análise das minhas respostas, desde que não identificadas nem 
particularizadas, isto é, desde que os dados sejam analisados em conjunto.” 

Caso tenha o interesse de receber o resultado desta pesquisa, por favor, informe seu e-
mail. 

Diante de alguma dúvida ou maior necessidade de esclarecimento sobre a pesquisa, 
entre em contato pelos e-mails cesar.pinheiro@acessecesar.com.br ou 
cesar.lessaprofessor@gmail.com  

Obrigado! 

Cesar Augusto Lessa Pinheiro 
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DADOS PROFISSIONAIS 

Curso que Coordena: 

 Administração   (     ) 
 Gestão em Recursos Humanos (     ) 
 Pedagogia    (     ) 
 Psicologia    (     ) 

Faixa Etária 

 Abaixo de 25 anos    (     ) 
 Entre 25 e 35 anos   (     ) 
 De 35 a 50 anos   (     ) 
 Acima de 50 anos   (     ) 

Gênero: 

 Feminino    (     ) 
 Masculino    (     ) 
 Outros     (     ) 

Titularidade: 

 Especialista    (     ) 
 Mestre    (     ) 
 Doutor     (     ) 
 Pós Doutorado   (     ) 

Experiência anterior como docente do ensino superior: 

 Nenhuma    (     ) 
 Menor que 12 meses   (     ) 
 Entre 12 meses e 2 anos  (     ) 
 Entre 2 e 4 anos   (     ) 
 Entre 4 e 7 anos   (     ) 
 Acima de 7 anos   (     ) 

Experiência como docente no curso em que atua como Coordenador: 

 Nunca dei aula no curso  (     ) 
 Menor que 12 meses   (     ) 
 Entre 12 meses e 2 anos  (     ) 
 Entre 2 e 4 anos   (     ) 
 Entre 4 e 7 anos   (     ) 
 Acima de 7 anos   (     ) 
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Experiência anterior em cargos de Gestão no mercado de trabalho: 

 Nenhuma    (     ) 
 Menor que 12 meses   (     ) 
 Entre 12 meses e 2 anos  (     ) 
 Entre 2 e 4 anos   (     ) 
 Entre 4 e 7 anos   (     ) 
 Acima de 7 anos   (     ) 

Experiência anterior em cargos de Coordenação de Cursos no universo da educação: 

 Nenhuma    (     ) 
 Menor que 12 meses   (     ) 
 Entre 12 meses e 2 anos  (     ) 
 Entre 2 e 4 anos   (     ) 
 Entre 4 e 7 anos   (     ) 
 Acima de 7 anos   (     ) 

Tempo de vínculo empregatício com a Instituição em que atua como Coordenador de 
curso: 

 Menor que 12 meses   (     ) 
 Entre 12 meses e 2 anos  (     ) 
 Entre 2 e 4 anos   (     ) 
 Entre 4 e 7 anos   (     ) 
 Acima de 7 anos   (     ) 

Tempo na Coordenação do seu curso: 

 Menor que 12 meses   (     ) 
 Entre 12 meses e 2 anos  (     ) 
 Entre 2 e 4 anos   (     ) 
 Entre 4 e 7 anos   (     ) 
 Acima de 7 anos   (     ) 
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AFIRMATIVAS 

1. Assumir a coordenação de curso, em uma instituição de ensino superior privada com fins 
lucrativos, faz parte do meu projeto pessoal de carreira na educação 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
2. As experiências de aprendizagem, que vivenciei durante a minha carreira, foram 

escolhidas por mim como parte de um projeto pessoal de preparação para assumir uma 
posição de coordenação de curso em uma IES privada com fins lucrativos 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
3. Ter experiência como docente contribui para que eu me sinta preparado para assumir a 

Coordenação do Curso 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 
 

4. Fazer parte da equipe docente do curso e do campus em que atuo contribui positivamente 
para o meu trabalho como Coordenador de Curso 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
5. Assumir a Coordenação sem fazer parte da equipe docente do curso impacta 

desfavoravelmente o trabalho inicial 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 
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6. É fundamental que o Coordenador também atue como docente no curso para poder 
compreender melhor às expectativas do aluno 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
7. A carga-horária da Coordenação de curso deveria ser de dedicação exclusiva, 

considerando as inúmeras atribuições desta posição 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
8. Ter aderência ao curso, conhecer a equipe docente, o campus, a gerência acadêmica e a 

direção da Unidade deveriam ser exigências prévias para alguém assumir a coordenação 
de um curso 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
9. O Coordenador precisa ser alguém reconhecido pela comunidade, como referência na 

área de conhecimento do curso 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
10. Possuir experiência anterior em algum cargo de gestão deveria ser uma exigência para 

alguém assumir a posição de Coordenação de Curso 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
11. O processo seletivo para Coordenação de Curso possui critérios claros na IES em que atuo 

 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
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 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
12. Na IES em que atuo há um processo seletivo adequado para a escolha de um Coordenador 

de Curso 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
13. A notícia de que eu seria o Coordenador do Curso aconteceu junto com um feedback 

informativo sobre as razões da escolha do meu nome 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
14. Na IES em que atuo como Coordenador de Curso existe um programa de capacitação para 

o exercício desta função 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
15. Na IES em que atuo como Coordenador existe um programa de capacitação para o 

exercício desta função, que deve ser cursado ANTES que a posição seja assumida 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
16. Ao assumir a Coordenação de Curso, de imediato, recebi todas as orientações sobre o 

cargo e quais eram as expectativas da instituição em relação ao trabalho que se iniciava 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 
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17. Como Coordenador de Curso em uma IES privada com fins lucrativos, tenho clareza do 
grau de autonomia e das limitações referentes ao exercício desta posição 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
18. Conheço e compreendo adequadamente a relevância e interface de todos os sistemas e 

processos administrativos que estão vinculados ao exercício do papel de Coordenador 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem Concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
19. O Coordenador é o responsável pela adequada articulação das expectativas dos alunos, 

dos professores e da instituição  
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
20. Indicar livros e periódicos que atualizem a bibliografia e estimulem o pleno 

desenvolvimento dos discentes é responsabilidade do Coordenador 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
21. Ter plena ciência das condições referentes às instalações físicas das salas de aula, 

laboratórios, biblioteca e equipamentos usados pelo curso é responsabilidade do 
Coordenador 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
22. É responsabilidade do Coordenador indicar a contratação e/ou demissão de docentes 

 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
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 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
23. O Coordenador precisa acompanhar a frequência e pontualidade dos docentes 

 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
24. Deve ser considerada como atribuição relevante do Coordenador o acompanhamento da 

frequência dos seus alunos 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
25. O Coordenador deve conhecer com propriedade o motivo das ausências dos seus alunos 

 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
26. Cabe ao Coordenador a criação de procedimentos que identifiquem os alunos com 

necessidades especiais ANTES que eles estejam na sala de aula diante do professor 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
27. Na IES em que atuo, existe procedimento para identificação, acompanhamento e apoio ao 

aluno com necessidade especial 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 
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28. O Coordenador participa de programas de educação continuada oferecidos pela IES em 
que atua, direcionados para prepará-lo para lidar com a amplitude das questões 
pertinentes à inclusão e à diversidade presentes no ambiente educacional contemporâneo 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
29. Ao ser procurado por um professor com dificuldades para lidar com um aluno com 

necessidades especiais, o Coordenador sente-se bem preparado para atender e orientar o 
docente de maneira adequada 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
30. A inadimplência contratual dos alunos deve ser considerada uma responsabilidade do 

Coordenador 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
31. A manutenção da base de alunos deve ser atribuída como uma tarefa apropriada ao 

trabalho do Coordenador 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
32. O Coordenador precisa adotar ações que minimizem o processo de evasão dos alunos do 

curso 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 
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33. O Coordenador deve assumir a responsabilidade de conhecer o histórico dos motivos que 
levam à evasão dos alunos no curso 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
34. É atribuição do Coordenador manter os discentes e docentes estimulados ao maior 

envolvimento e comprometimento com a proposta pedagógica do curso e com o processo 
de ensino e aprendizagem 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
35. O Coordenador deve gerenciar o cumprimento das responsabilidades que cabem à sua 

equipe docente (pontualidade, presença, cumprimento dos prazos de lançamento das 
informações, participação nos programas de educação continuada...) 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
36. Buscar por parcerias que viabilizem oportunidades de estágio e/ou colocação no mercado 

de trabalho para os alunos do curso é uma responsabilidade do Coordenador 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
37. O Coordenador de Curso é o responsável pela execução do Projeto Pedagógico do Curso 

 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
38. Na condição de Coordenador tenho facilidade para realizar as reuniões de NDE e Colegiado 

do curso 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
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 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
39. Conheço com clareza - assim como toda a equipe docente do curso que coordeno - as 

competências que são exigidas pelo MEC na construção do perfil do egresso do curso 
contidas no PPC 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
40. Consigo articular com propriedade as disciplinas que abordam os temas considerados 

prioritários pelo MEC para o adequado desenvolvimento das competências no perfil do 
egresso do curso que coordeno 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
41. Cabe ao Coordenador a responsabilidade pelo acompanhamento das Avaliações que 

acontecem no curso 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
42. Criar atividades complementares articuladas com a proposta pedagógica do Curso deve 

ser uma atribuição do Coordenador 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
 
43. Compreender o grau de interesse e participação dos alunos e professores nas atividades 

complementares deve ser responsabilidade do Coordenador do Curso 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
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 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
44. Acompanhar o egresso é atribuição do Coordenador do Curso 

 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
45. O sucesso dos alunos do curso na avaliação promovida pelo ENADE deve ser uma 

responsabilidade do Coordenador 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
46. O Coordenador é o responsável pelo reconhecimento do curso e pela renovação periódica 

junto ao MEC 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
47. Participar de eventos, respectivos à área de conhecimento do curso, deve ser uma 

atribuição do Coordenador 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
48. Estimular a pesquisa e os programas de extensão fazem parte das responsabilidades do 

Coordenador junto aos seus discentes e docentes do Curso 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 
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49. Conhecer as práticas (educacionais e/ou de gestão) adotadas por outras IES e realizar 
benchmarking deve ser uma atribuição do Coordenador 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
50. O Coordenador deve estabelecer parcerias com outros cursos oferecidos pela IES em que 

atua, para que os alunos e professores identifiquem outras possibilidades de construção 
do conhecimento 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
51. A empregabilidade dos alunos do Curso deve fazer parte das responsabilidades do 

Coordenador 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
52. A regionalidade dos temas oferecidos pelo Projeto Pedagógico do Curso deve ser 

responsabilidade do Coordenador do Curso 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
53. Como Coordenador de Curso tenho plena consciência dos diversos papéis que represento 

(Psicólogo, Assistente Social, Mediador, Terapeuta de casais...) 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
54. O resultado das avaliações internas do trabalho realizado pela CPA é utilizado por mim 

para gerenciar o curso 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
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 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
55. Como Coordenador consigo atuar na manutenção e estímulo dos pilares da Universidade, 

desenvolvendo e aplicando programas de pesquisa e extensão 
 Discordo totalmente    (     ) 
 Discordo parcialmente    (     ) 
 Nem discordo nem concordo   (     ) 
 Concordo parcialmente    (     ) 
 Concordo plenamente    (     ) 
 Nunca pensei sobre isso antes   (     ) 

 
 


