
O gestor na
sala de aula
Pesquisa da consultoria Hoper mostra que,
na última década, as instituições avançaram
mais na gestão educacional do que
no controle do que os alunos aprendem

O
consultor Ryon Braga, dono
da Hoper Consultoria, apre-
sentou, durante a 12a edi-
ção do Fórum Nacional do

Ensino Superior, uma pesquisa sobre a
evolução das práticas de gestão nas ins-
tituições de ensino superior brasileiras.
O levantamento, feito em parceria com
a Sungard Higher Education, ouviu 11
universidades, oito centros universitários e
19 faculdades integradas ou isoladas, dis-
tribuídas por todo o país. Apesar da pouca
abrangência da pesquisa, Ryon afirma
que, pela sua experiência, os resultados
fornecem um retrato do que ocorre na
média das instituições do país. Os dados
cobrem o período de 2001 a 2010.

Para Ryon, o mais impressionante foi
verificar o quanto as instituições de ensino
superior evoluíram na gestão empresarial
nesse período, mas pouco avançaram na
gestão do ensino-aprendizagem. Para o
consultor, as práticas adotadas nas diver-
sas áreas da instituição devem ser incor-
poradas à sala de aula, com avaliações de
resultados para alunos e professores. Ryon
sabe das resistências que a comunidade
académica pode ter à ideia de gerir a sua
atividade-fim, mas acredita que, sem o
controle do processo educacional, não há
como garantir a qualidade. Leia, a seguir,
a entrevista concedida à revista Ensino
Superior durante o Fnesp.

Ensino Superior - Qual foi o resul-
tado mais relevante na pesquisa sobre
as práticas de gestão das instituições na
última década?

O que mais impressionou foi o gran-
de desenvolvimento da atividade-meio
nesses dez anos. Evoluiu muito, do pon-
to de vista da gestão, a parte financeira,
de marketing, a área administrativa
das instituições. E a gestão académica,
por incrível que pareça, evoluiu muito
pouco nesse período. Só agora, de 2009
para 2010, as instituições se deram
conta que também têm que administrar
o ensino-aprendizagem.

Ensino Superior - Qual o conceito da
gestão de ensino-aprendizagem?

A melhor forma de colocar isso é
que a gestão passa a entrar dentro da



sala de aula. É ter gestão sobre efetiva-
mente o que o aluno aprende, controle
sobre a qualidade do professor, sobre
o desempenho nos exames oficiais,
como o Enade. Até o ano passado, as
instituições não tinham praticamente
nada referente a isso. Pensavam: "tirei
2 no Enade, que pena".

Ensino Superior — Qual a consequên-
cia de as instituições não terem controle
sobre o ensino-aprendizado?

A consequência disso é a instituição
perder o controle sobre a qualidade do
serviço educacional que ela presta. Não
é que ela não tenha qualidade, é que ela
não tem controle.

Ensino Superior - Então não quer
dizer que a instituição que não tenha
o controle do que o aluno aprende,
necessariamente, seja uma instituição
sem qualidade.

Isso. Porque existem instituições
boas e ruins e ambas não têm controle
sobre o processo. Às vezes a instituição
é boa e não sabe por que é boa, e é ruim
e não sabe por que é ruim.

Ensino Superior - É preciso criar
um núcleo dentro da instituição para
realizar esse trabalho?

Isso pode ser feito pelos profissio-
nais que já estão na instituição, mas
eles precisam parar pra fazer isso.
No exterior as instituições chamam
isso de learning center. Elas criam
um ambiente de alguns docentes e
dirigentes muito bons nessa área que
pensam a instituição sob o ponto de
vista do ensino-aprendizagem: novas
metodologias, mudanças curriculares,
analisam o desempenho de alunos
e professores, fazem sugestões para
melhorar. As instituições brasileiras
não têm essa cultura.

Ensino Superior - Qual o custo para
implantar um learning center!

No exterior os learning centers le-
vam 1% do investimento da receita da
instituição. Aqui esse valor seria mais
que suficiente. A pesquisa que realiza-
mos aponta que as instituições aumen-
taram a verba do marketing de 3% para
4% da receita. Ela não tem pudores de
aumentar a verba do marketing, mas não
gasta 1% na atividade-fim. Isso mostra
quase uma esquizofrenia do processo.
Elas estão melhorando tudo o que é o
meio, mas não o fim.

Ensino Superior - Na sua avaliação,
quais os motivos para as instituições não
estarem investindo na atividade-fim?

Isso acontece porque, como disse o
Paulo Barone, do Conselho Nacional de
Educação, boa parte dos mantenedores e
dirigentes não pararam para entender do
próprio negócio. Eles estão focados nas



autorizações de cursos, na captação de
alunos, nos inadimplentes, e não para-
ram para conhecer a atividade-fim.

Ensino Superior - Mas o senso co-
mum é o de que a gestão era familiar e
pouco profissional, justamente porque
era feita por pessoas ligadas à educa-
ção, que não entendiam da gestão.

Isso é verdade. No passado eram
pessoas académicas que não tinham
conhecimento de gestão, agora estão tra-
zendo pessoas do mercado de gestão sem
conhecimento académico. Mas aquelas
pessoas do passado eram conhecedoras
do lado académico porque, ou eram muito
tituladas, ou porque conheciam a burocra-
cia acadêmica. Hoje a instituição entende
por acadêmico a burocracia. E quando
se pergunta se o aluno está aprendendo,
não tem a menor ideia. Isso está vindo
à tona agora de diversas frentes, não só
do estudo que fizemos. Porque agora um
mau desempenho acadêmico dos alunos

com o Enade. Mas a fórmula do Enade
precisa ser revista, porque ela dá muito
peso às instituições com os melhores
alunos. Isso foi feito de caso pensado
para beneficiar as públicas. Eu defendo
uma forma adequada de mensurar o valor
que a instituição agregou ao aluno. Mas
a avaliação do aprendizado do aluno tem
sido muito benéfica para o setor.

Ensino Superior - A pesquisa mostra
que 43% das instituições fazem investi-
mentos em preparação adicional para o
Enade. Qual a eficácia dessa prática?

É um treinamento em duas esferas:
primeiro motivacional, para o aluno
entender por que é importante que a
instituição vá bem naquela prova, e
tem o preparo de competência para ele
realizar a prova. Eu sou a favor desse
preparo porque as competências do Ena-
de servem para tudo o que você vai fazer
na vida: capacidade de interpretação de
texto, leitura de enunciados complexos,

no Enade está tendo muita repercussão
na instituição e na mídia. O segundo
grande motivo que está mostrando para
as instituições o quanto elas não sabiam
sobre o aprendizado dos seus alunos é
a cobrança pelo uso de novas mídias. A
instituição tem de fazer 20% da atividade
não presencial e tem de parar para pensar
nisso. E ela não sabe como fazer.

Ensino Superior - Você acredita que
o Enade foi bom para as instituições?

Tanto o Provão quanto o Enade têm
sido muito benéficos. O IGC e o CPC
não, porque eles são enviesadas por in-
teresses ideológicos. O Enade é melhor
que os outros critérios que embasam
o CPC e o IGC, por isso, na realidade
atual, se for para ficar só com um, fico

associação de ideias. Não há profissão
que não precise disso. Mas a estrutura
preparatória para o Enade deve ser feita
ao longo do curso. Fazer em um semes-
tre específico, ou para uma disciplina
específica, fica com aparência de pre-
paratório para o vestibular e tem pouco
impacto, porque o Enade trabalha mais
competência e não conhecimento.

Ensino Superior - Como uma insti-
tuição começa esse trabalho de gestão
do ensino-aprendizagem?

Ela precisa ter um conhecimento mais
profundo da atividade-fim e tratá-la no ní-
vel de gestão das outras áreas. Mas é mais
difícil levar a gestão para a sala de aula do
que para o marketing e o financeiro. Isso
se deve a uma questão cultural. Uma das

maiores barreiras da gestão ensino-apren-
dizagem hoje é a avaliação do professor,
que se sente ofendido ao ser avaliado.

Ensino Superior - Como se realiza a
avaliação do professor?

A avaliação deve ser feita pelo coor-
denador, seus pares, tem de ter avaliação
do conteúdo e da qualidade da aula,
e tem de ser avaliado o resultado de
aprendizagem do aluno pra saber se o
professor está fazendo o aluno aprender.
Sou favorável, além de tudo isso, à prova
colegiada, prática comum no exterior.
A prova vem de um banco de questões
sobre todo o conteúdo da matéria e é cor-
rigida automaticamente. Ela serve para
ter uma ideia do que o aluno aprendeu,
identificar o que ele não aprendeu, con-
versar com o professor por que eles não
aprenderam aquilo e melhorar a forma
como o professor trabalha.

Ensino Superior - A pesquisa mos-
tra que as instituições estão fazendo
muito mais benchmarking do que
inovação. Como mudar esse quadro
de pouca inovação?

Uma das formas de facilitar a ino-
vação é ver experiências fora desse
âmbito que vemos aqui. É pensar no
que funciona e começar a moldar a
estrutura da instituição em função dis-
so. Pensar no que faz o aluno aprender
mais e o que faz com que a instituição
seja mais superavitária, porque é preci-
so pensar nas duas coisas. Todo mundo
só copia, ninguém pensa que poderia
ser um modelo diferente. O MEC, por
incrível que pareça, tem recebido bem
práticas inovadoras, desde que justifi-
cadas com resultados.

Ensino Superior - A pesquisa também
mostra que aumentou, de 13% em 2001,
para 60,5% em 2010, o uso do orça-
mento por unidade de negócio. Qual o
impacto dessa prática?

Não existe instituição lucrativa que
não tenha controle orçamentário muito
forte. Todas as instituições pesquisadas,
e que são bem-sucedidas financeiramen-
te, têm estrutura orçamentaria. Isso não
pode ser coincidência.
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