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RESUMO 

A presente dissertação é produto de uma investigação sobre o projeto implantado na 

Universidade Federal do Espírito (UFES) nos anos 90, para oferecimento de Cursos de 

Línguas para a Comunidade (CLC). O principal objetivo desse trabalho foi analisar as 

etapas de desenvolvimento do projeto e os desafios encontrados durante a sua 

implantação. O projeto desenvolvido é pioneiro na comunidade acadêmica capixaba e 

são escassos os relatos sobre experiências semelhantes à dos Cursos de Línguas para a 

Comunidade. Por isso mesmo, o presente trabalho servirá também de registro 

documental sobre o próprio CLC e de proposta de um modelo a ser implantado por 

outras instituições. 

A análise das etapas de desenvolvimento do CLC e dos desafios encontrados foi feita a 

partir do estudo de documentos da UFES e do próprio CLC, e de registros da imprensa 

local sobre os conflitos gerados e de que forma os obstáculos para implantação estão 

sendo gerenciados. Foram feitas também diversas pesquisas através de questionários 

para identificação do perfil dos alunos dos cursos de idiomas oferecidos. 



ABSTRACT 

This M. A. thesis is the end result of a research on the Cursos de Línguas para a 

Comunidade (CLC) project implemented at Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES), through which quality, low-cost courses in foreign languages have been 

offered to Espírito Santo's population and Ufes' academic community since the early 

1990s. Our main object in the thesis was to analyze the various stages of the project's 

development, as well as the challenges it was faced with in its implementation. 

The analysis of CLC's developmental stages and of said challenges had as its starting 

point a study of UFES and CLC documents related to the project, as well as local 

newspaper artic1es focusing on the types of conflicts that arose during the 

implementation of CLC in the 1990s. 

Due to the fact that CLC was one of the pioneering efforts of the academic community 

as well as to the fact that no reports are actually to be found that would refer to similar 

projects in Espírito Santo and, for that matter, throughout Brazil, our analysis of the 

CLC project is quite limited from the theoretical point of view. For that very same 

reason, the present thesis also represents a pioneering effort on our part and, as such, 

will serve as a model which other institutions may wish to follow in order to implement 

their own foreign language teaching projects. 
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INTRODUÇÃO 

o objeto de estudo do presente trabalho foi o projeto de Cursos de Línguas para a 

Comunidade (CLC) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em VitórialES. 

As atividades do CLC foram iniciadas em meados dos anos 90, com os projetos de 

extensão apresentados pelos professores do Departamento de Línguas e Letras (DLL) da 

UFES. Esse projeto tinha como premissa básica proporcionar à comunidade capixaba 

uma alternativa mais acessível para o aprendizado de um idioma estrangeiro, com um 

objetivo "velado" de contribuir também com a formação profissional dos estudantes dos 

cursos de Letras da UFES. 

A história do ensmo de idiomas estrangeiros no Brasil iniciou ainda no período da 

catequização dos índios, quando o próprio português foi a primeira língua estrangeira 

ensinada. 

Do período colonial aos tempos atuais, o ensmo de línguas passou por diferentes 

momentos, tendo seu período áureo entre os anos 40 e 50. Entretanto, a partir dos anos 

50 o ensino de idiomas nas escolas regulares foi, a cada dia, perdendo o seu caráter 

acadêmico, deixando de compor o currículo da escola secundária. 

Paralelamente ao funcionamento das escolas secundárias, foram criadas escolas 

específicas para o ensino de línguas a partir de 1930. Informações coletadas nos sites de 

algumas escolas indicam o período de suas fundações, tais como: Cultura Britânica 

(1930), IBEU - Instituto Brasil Estados Unidos (1937), Y ázigi (1950), CCAA - Centro 

de Cultura Anglo Americana (1961), Number One (1973), Skill (1973), Speak Fast 

(1983), entre outras. 

Segundo Schültz (2002), o aprendizado de um idioma estrangeiro tomou-se um 

instrumento de formação acadêmica e porta para o mercado de trabalho. Segundo ele, a 

língua nativa continuará sendo falada nas comunidades locais, porém, a comunidade 

global exigirá um meio de comunicação único. Além disso, a habilidade de se 
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comunicar em uma língua estrangeira permite voz política para expressar e defender 

interesses, bem como aptidão multi cultural para a estruturação de pensamentos por 

diferentes vias e interpretação da realidade sob diferentes óticas. 

Schültz (2002) ainda divulga alguns dados relacionados ao desemprego gerado no 

Brasil pela falta de proficiência em língua e cultura estrangeira como, por exemplo, o 

aumento de 40,8% nos vistos de trabalho para estrangeiros em 1998, comparados a 

1997. Por outro lado, segundo dados de 1998, cerca de 60.000 pessoas viajam, por ano, 

ao exterior com o objetivo de assimilar a língua e a cultura dos países de língua inglesa. 

Cada um gasta em média de 4.000 a 10.000 dólares em suas viagens de estudo, 

constituindo um privilégio exclusivo de classes sociais afluentes. 

Dessa forma, tomava-se mais notória a necessidade do aprendizado de pelo menos um 

idioma estrangeiro, sendo esse conhecimento um dos aspectos essenciais para se aspirar 

uma carreira profissional sólida, bem como para um melhor desenvolvimento da vida 

acadêmica dos estudantes, de uma forma geral. 

No entanto, algumas realidades emergiam no Brasil: a decadência do ensino de línguas 

nas escolas públicas e a proliferação de "cursinhos" de idiomas, motivados mais pela 

lucratividade do que pela vocação acadêmica, sendo geralmente de custos elevados para 

o aluno. Essa realidade não permitia, automaticamente, a facilidade de acesso ao 

ensmo de línguas para a população, ficando restrito às pessoas CUjas 

possibilidades financeiras permitiam o pagamento de mensalidades. 

Esse cenário pode justificar a criação do CLC na UFES em meados dos anos 90. A 

vocação acadêmica do projeto e o desinteresse lucrativo formaram os principais 

diferenciais que popularizaram o acesso ao ensino de idiomas estrangeiros, comparados 

às escolas tradicionais de ensino de línguas. O que se percebeu foi que o CLC atraiu um 

grande número de alunos devido ao valor cobrado pelo curso aliado à localização 

privilegiada da UFES e à qualidade do ensino ministrado, respaldada pela Universidade 

Federal. 
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Contudo, a manutenção dessa modalidade de projeto sofreu (e tem sofrido) várias 

pressões externas (escolas de línguas) e internas (UFES). 

Quanto às pressões externas, desde 1995 as escolas particulares de ensino de línguas da 

Grande Vitória, através do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino 

(SINEPE), se movimentavam para desativar o funcionamento do CLC. Internamente, 

as severas críticas sobre a existência do CLC iniciaram um amplo debate sobre cursos 

pagos na Universidade Pública, que, no caso da UFES, foram formalizadas pela 

Associação dos Docentes da UFES (ADUFES) junto ao Tribunal de Contas da União 

(TCU) em fevereiro de 1997. 

o CLC está inserido num ambiente acadêmico e, ao mesmo tempo, empresarial. Essa 

dualidade é por vezes tensa e de complexo gerenciamento, pois, se de um lado não tem 

fins lucrativos, de outro, necessita manter um equilíbrio financeiro para a manutenção 

da sua estrutura e para novos investimentos e melhorias. 

A qualidade do ensino ministrado no CLC aliada ao preço acessível dos seus cursos, 

tomaram-se a marca registrada da instituição, que hoje congrega em tomo de 6000 

alunos (entre alunos pagantes e alunos bolsistas), 100 professores (entre estagiários e 

contratados) e cerca de 23 profissionais envolvidos na gestão administrativa e 

pedagógica dos cursos. 

Entende-se que o número de alunos do CLC respalda o sucesso alcançado junto à 

comunidade capixaba que, a cada semestre, demanda a oferta de novas vagas para os 

cursos. Essa aproximação da universidade com a comunidade contribuiu para o 

fortalecimento do papel da UFES na comunidade capixaba, viabilizando o acesso ao 

ensino de línguas e contribuindo para a formação cultural e profissional de alunos e 

trabalhadores. 

Além disso, o CLC tem sido uma escola de aplicação, ampliando as possibilidades de 

formação profissional dos alunos dos cursos de graduação em Letras. De outro lado, os 

recursos financeiros repassados do CLC à UFES têm sido uma fonte alternativa de 

receita, sendo um complemento ao orçamento da universidade. 
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Embora o presente estudo seja feito sobre o projeto de Cursos de Línguas para a 

Comunidade, pretende-se incentivar o estudo de outros projetos de natureza semelhante 

ao CLe. Esse estudo pode contribuir também para a implantação de um novo modelo 

de organização para o ensino de línguas estrangeiras, servindo inclusive como proposta 

de empreendimento social para instituições públicas e privadas. 

Portanto, a presente dissertação foi elaborada a partir de uma investigação das etapas de 

evolução do projeto, das barreiras e desafios encontrados durante a sua implantação e do 

levantamento de dados sobre o perfil dos alunos atendidos. Dessa forma, as 

informações levantadas buscaram responder à seguinte pergunta: 

De que maneiras foram superados os obstáculos políticos e institucionais presentes no 

desenvolvimento do projeto de Cursos de Línguas para a Comunidade da Universidade 

Federal do Espírito Santo? 

A escolha do CLC como caso para esse estudo foi feita devido ao fato de ser um projeto 

pioneiro na comunidade capixaba, gerando curiosidade em seus visitantes e também 

conflitos entre aqueles que concordam e os que não concordam com a sua existência. O 

CLC tem sido a instituição onde a pesquisadora teve a oportunidade de contribuir com a 

implementação de um modelo de gestão desde outubro de 1997. 

O estudo sobre o CLC desponta, ainda, como pIOneIrO na comunidade acadêmica 

capixaba, pois, até o momento, não foi registrada a presença de nenhum estudo 

sistematizado sobre o desenvolvimento do CLC na UFES, podendo servIr como 

referência para futuras pesquisas sobre sua história e organização. 

Esse trabalho foi realizado durante o ano de 2002, tendo como incentivo a necessidade 

de se fazer um registro oficial sobre o desenvolvimento do CLC para a comunidade 

acadêmica e para a comunidade capixaba de uma forma geral. Esse registro foi 

organizado em três partes. A primeira parte foi constituída por quatro capítulos que 

abordam aspectos do referencial teórico estudado para esta investigação. A segunda 

parte apresenta o estudo de caso. Para finalizar, foi destinado um capítulo para as 

análises e considerações finais, referências e anexos. 
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1. METODOLOGIA DA PESQUISA 

A dissertação foi resultado de um estudo sobre o processo de implantação e o 

desenvolvimento do projeto de extensão universitária chamado Cursos de Línguas para 

a Comunidade (CLC) na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

Considerando-se os critérios de classificação de pesquisa propostos em Vergara (2000), 

quanto aos fins a pesquisa foi uma investigação explicativa, cujo objetivo principal foi o 

de apresentar de que forma se deu o desenvolvimento do CLC na UFES, buscando 

identificar as etapas e os desafios encontrados durante a sua implantação, o modelo de 

organização existente e o perfil dos alunos matriculados nos cursos oferecidos. 

Para o embasamento teórico do desenvolvimento do CLC, foram estudados os seguintes 

temas: os objetivos da educação e as peculiaridades da gestão da educação, o papel da 

universidade, a extensão universitária e a evolução do ensino de línguas no Brasil. 

Para descrever o desenvolvimento do CLC, também foram consultadas diversas 

Resoluções da Universidade bem como documentos do arquivo do CLC. 

Quanto aos meios, a pesquisa insere-se no contexto de um estudo de caso, circunscrito 

ao CLCIUFES. Entende-se que um estudo de caso traz consigo limitações, 

principalmente no aspecto que tange à impossibilidade de se fazer generalizações, mas 

proporciona dados que permitem compreender a complexidade do universo de 

implantação e funcionamento (neste caso) de um projeto de extensão universitária com 

suas possibilidades e dificuldades. 

A pesquisa também pode ser classificada como: uma pesquisa de campo, já que foi 

realizada uma investigação empírica no local de funcionamento do CLC, para se dispor 

dos elementos para explicar o fenômeno estudado; uma investigação documental, pois 

foram analisados documentos internos da organização estudada e uma pesquisa 

bibliográfica, porque o estudo foi sistematizado com base em material publicado e 

acessível. 
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o estudo de caso concentrou-se na evolução da Extensão Universitária na UFES, 

focalizando o CLC, que teve início como projeto de extensão. 

Foram usadas duas fontes distintas para a coleta dos dados. Uma de dados primários, 

coletados através de questionários estruturados com perguntas fechadas, respondidos 

pela amostra selecionada; e outra de dados secundários, oriundos de bibliografia 

existente e, sobretudo, de documentos do CLC. 

Resumidamente, os dados foram coletados por meio de: 

a. Pesquisa documental nos arquivos do CLC e na UFES; 

b. Pesquisa bibliográfica em artigos, livros, revistas, jornais, teses e dissertações com 

temas pertinentes ao assunto; 

c. Pesquisa de campo com questionário do tipo fechado, com o objetivo de coletar da 

amostra selecionada as informações referentes ao perfil sócio-econômico dos alunos 

do CLe. 

Também foram feitas algumas entrevistas, a fim de melhor entendimento de alguns 

pontos pertinentes ao estudo. 

A população pesquisada compreendeu os alunos do CLC e alguns professores. De 

acordo com Martins (2000), a amostra foi não probabilística, selecionada por 

acessibilidade e tipicidade. 

Foi aplicado um questionário numa amostra de 121 (cento e vinte e um) alunos 

distribuídos pelos diferentes cursos de língua estrangeira, a fim de se conhecer o perfil 

dos alunos matriculados e verificar o atendimento das exigências do Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC). Os participantes da amostra foram os alunos dos níveis intermediário e 

avançado, conforme definido na Tabela 4. 

Os dados coletados através do questionário foram apresentados no formato de tabelas, 

que estão inseridas principalmente nos capítulos 8 e 9 para permitir uma melhor 

compreensão da realidade estudada 
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PARTE 1: 

A EDUCAÇÃO, O PAPEL DA UNIVERSIDADE, A GESTÃO DA EDUCAÇÃO E O 

ENSINO DE LÍNGUAS NO BRASIL 
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2. A EDUCAÇÃO 

"O que toma a educação possível e necessária é o fato da "modificabilidade 
humana". O homem é um ser que se transforma. Não a transformação 
meramente exterior, crescimento ou decadência, que é própria do vivo em 
geral, mas a transformação "interior", que faz dele um ser histórico. O 
modo de vida animal é hoje o mesmo que há milhares de anos, o do homem 
se transnuda permanentemente. O mundo animal é o "mundo da natureza" e 
o do homem é, para além do universo natural, o da cultura. Há nele, 
portanto, um "desenvolvimento interior"; individual ou coletivamente, a 
vida humana é um "enriquecimento" em que cada momento do tempo 
contém mais do que havia nos momentos anteriores ( ... )" (BARROS, 
1998:21). 

Barros (1998) nos revela a complexidade na qual estão envolvidas as condições da 

educação. A natureza humana em constante desenvolvimento, a liberdade humana que 

possibilita a transcendência do seu universo natural, são características que permeiam o 

homem gerando em si as possibilidades de opção e de escolha, liberando-o de um 

destino pré-traçado, de uma vida inteira configurada no ato do seu aparecimento no 

mundo. Segundo ele, é essa liberdade que possibilita e justifica a tarefa da educação. 

Ainda, Barros (1998), afirma que a atividade humana é frnalística; ela objetiva sempre 

realizar algo. O homem age com consciência em função da representação de alvos ou 

idéias que se apoiam em valores ou em avaliações e ainda, circula no tempo, mantém na 

memória o passado e o revive, antecipa o futuro nos seus temores e esperanças. 

É no âmago de todas as condições humanas que se inserem as condições de educação. 

E, quanto mais complexa a existência humana, mais complexo se toma o fim da 

educação. Se o homem é um ser histórico e exige valores que o orientem, qual deve ser 

então a frnalidade da educação? 

Não se deseja aqui encontrar uma simples resposta para essa questão, mas sim entender 

de que forma pode se dar o processo educativo concomitantemente com as condições 

humanas. Nesse particular, parece que alguns desafios emergem para a educação, tais 

como: acompanhar o homem no tempo e espaço, compreendendo o seu processo de 

BIBLIOTECA MÁRIO HENRIQUE StMONSEN 
-fUNDAÇ.~O GETUÜO VARGAS • 



21 

desenvolvimento e prevendo as suas necessidades futuras, para que esse homem 

continue tendo sua liberdade de opção e escolha, transcendendo do mundo da natureza 

para o da cultura. 

Dessa forma, o que se pode perceber é que os objetivos da educação têm se deslocado 

de acordo com os diferentes interesses sociais, com as diversas crenças e preferências 

pessoais. Os estudiosos em diferentes épocas determinaram os fins da educação, muitas 

vezes contraditórios entre si. Assentando-se em um ideal humano, propuseram fins que 

se apresentavam como perenes. 

Entretanto, essa perenidade foi por muitos contestada. Para a filosofia de Comte1
, por 

exemplo, os fins da educação acompanham evolutivamente a marcha da humanidade. 

Dilthey por sua vez, conclui que 

"essa ciência pedagógica de validez geral que, partindo da determinação do 
fim da educação, fornece as regras para a sua aplicação, prescindindo de 
todas as diferenças de povos e tempos, é uma ciência atrasada." (DILTHEY 
apud BARROS, 1998 :27) 

A inviabilidade de uma pedagogia perene é vista por Dilthey devido ao fato de que o 

fim da vida humana não pode ser expresso apenas por conceitos, principalmente de 

validez geral. Da mesma forma o fim da educação não pode ser reduzido a qualquer 

fórmula. 

A diversidade história sobre os fins da educação era uma diversidade de conteúdos 

desses fins: em dado momento quis-se fazer do homem um cristão, outras vezes um 

herói, outras ainda, um súdito, e assim por diante. Isso demonstrava que o objetivo era 

sempre fazer do homem o que ele não era, moldando-o segundo um esquema exterior ao 

seu próprio ser. A pretensão clara era a de subordinar o homem individual às crenças e 

aos interesses sociais, integrando-o no grupo, tornando-o eficiente para a realização dos 

fins sociais. Dessa forma, utilizava-se do "princípio formal" que instrumentalizava o 

homem. 

1 Augusto Comte. Filósofo do século XIX. Autor do Discurso sobre o espírito positivo (1844), entre 
outros títulos. 



22 

Segundo Barros (1998), a instrwnentalização do homem decorre nwn problema ético. 

O princípio fonnal pode ser compatível com wna imensa variedade de fins, tanto quanto 

o são os interesses, os ideais e as possibilidades humanas. Porém, mesmo a legitimação 

de todos esses fins não pode implicar na instrumentalização do homem. 

Na conclusão de Aranha (1996), 

"os fins da educação precisam ser considerados para wna determinada 
sociedade e, ainda assim, estar atento para os conflitos a ela inerentes: onde 
existem classes com interesses divergentes, os fins não podem ser 
abstratamente considerados. Da mesma fonna, não há como analisar os fins 
da educação em wn país desenvolvido, aplicando as conclusões aos países 
em desenvolvimento." (ARANHA, 1996:51) 

Pertinente se faz conhecer o conceito de educação. Vamos adotar o conceito proposto 

por Aranha (1996) que diz que a educação não é a simples transmissão da herança dos 

antepassados, mas o processo pelo qual também se toma possível a gestação do novo e a 

ruptura com o velho. 

"Supõe o processo de desenvolvimento integral do homem: sua capacidade 
física, intelectual e moral, visando não só a fonnação de habilidades, mas 
também do caráter e da personalidade social." (ARANHA, 1996:51). 

Dessa fonna, a educação não pode ser compreendida fora de wn contexto histórico

social concreto, sendo a prática social o ponto de partida e o ponto de chegada da ação 

pedagógica. Ainda segundo Aranha (1996), 

"é a partir da consciência de sua própria experiência e da experiência da 
humanidade que o homem tem condições de se fonnar como wn ser moral e 
político." (ARANHA, 1996:51) 

Outro debate salutar em educação é quanto ao ato de educar. Contribuindo para a 

compreensão sobre o que é educar, encontramos que 

"educar (em latim, educare) é conduzir de wn estado a outro, é modificar 
nwna certa direção o que é suscetível de educação. O ato pedagógico pode, 
então, ser definido como wna atividade sistemática de interação entre seres 
sociais, tanto no nível do intrapessoal como no nível da influência do meio, 



23 

interação essa que se configura numa ação exercida sobre sujeitos ou grupos 
de sujeitos visando provocar neles mudanças tão eficazes que os tomem 
elementos ativos desta própria ação exercida" (LIBÂNEO apud ARANHA, 
1996:50). 

Tomando-se o ato de educar como condução para uma certa direção, pertinente se faz 

saber para qual direção deve ser conduzido o homem. 

Retomando o que já foi dito, em diferentes momentos da história o homem foi 

conduzido a diferentes direções. Fazendo um breve histórico dos diferentes momentos 

da educação, Martins (1999) nos apresenta que para os povos primitivos a criança devia 

ser ajustada ao meio pela aquisição de experiência das gerações passadas, realizada por 

imitação. A educação oriental direcionava o homem para o domínio da linguagem e da 

literatura, já em escolas. Os gregos visavam primordialmente o desenvolvimento 

individual, marco inicial da educação liberal. Em Roma a educação fundamentava-se 

no conceito de direitos e deveres; no período primitivo desenvolveu-se no lar; a partir 

do penodo imperial surgiram as escolas de diversos graus, inclusive as universidades. 

Durante a Idade Média a educação tinha caráter cristão, fazendo oposição ao conceito 

liberal e individualista dos gregos e ao conceito de educação prática e social dos 

romanos. Ao final da Idade Média surge a educação humanista, caracterizada pela volta 

à cultura clássica 

A educação moderna teve início com a Reforma que propôs uma educação realizada 

pelo Estado e para todo o povo, nobres, plebeus, ricos e pobres, meninos e meninas. 

Entretanto, de fato, durante a Idade Moderna a educação praticamente era privilégio dos 

nobres e dos padres, ficando a grande maioria da população na ignorância. (MARTINS, 

1999:25) 

Três acontecimentos provocaram profundas mudanças de ordem política, econômica e 

social, afetando diretamente o papel da educação na segunda metade do século XVIII: a 

Revolução Industrial, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, ambas exigindo 

novos direcionamentos para a educação. A primeira exigia a formação de mão-de-obra 

qualificada, e as outras duas, propuseram a educação como direito dos trabalhadores. 
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Essa proposta não se sustentou por muito tempo principalmente porque a classe 

trabalhadora logo percebeu as diferentes propostas de educação que separavam os seus 

filhos dos filhos da classe burguesa, que estudavam nas melhores escolas e possuíam 

melhores condições socioeconômico-culturais, continuando um processo 

discriminatório. As conclusões de Aranha (1996) relatam que 

"a elite recebia instrução geral e propedêutica, bem como formação 
acadêmica e 'desinteressada', enquanto os proletários eram encaminhados 
para a formação técnica, transformada em simples profissionalização" 
(ARANHA, 1996:224). 

Novas mudanças foram inseridas na educação com o advento da Primeira Guerra 

Mundial, quando ficou latente o privilégio de poucos em detrimento da maioria. Os 

educadores repensaram a educação propondo a Escola Nova, caracterizada pelo aluno 

como centro da atividade pedagógica, substituindo a educação intelectualista pela 

educação ativa. Posteriormente, na metade do século XX, surge a Tecnologia 

Educacional com ênfase na produtividade, porém, sem nenhuma preocupação com a 

dimensão político-social do processo ensino-aprendizagem. 

De acordo com Hernández (1998), uma das concepções mais modernas sobre o papel da 

educação nos remete à noção de "Educação para a compreensão", partindo do princípio 

de que "se não se compreende o que se aprende, não há uma 'boa' aprendizagem" 

(DEWEY apud HERNÁNDEZ). Esse pensamento organiza-se a partir de dois eixos 

que se relacionam: 

". como se supõe que os alunos aprendem e 
• a vinculação que esse processo de aprendizagem e a experiência da 

Escola têm em sua vida." (HERNÁNDEZ, 1998:26) 

Dessa forma, a finalidade da educação escolar supera a simples idéia de se preparar para 

o futuro e se insere na vivência do momento presente, considerando-se as experiências e 

as necessidades do aluno. Sob essa ótica o futuro é mutável de forma que ninguém sabe 

como será, sendo por isso imprevisível. 
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Martins (1999) nos aponta algumas conclusões que emergem a partir do estudo do 

desenvolvimento da educação, a saber: em quase todos os tempos as propostas 

educacionais foram elaboradas em função do contexto político, econômico e social 

contemplando as elites privilegiadas; o educando não foi considerado, em nenhuma das 

propostas apresentadas, como um projeto político da sociedade em que vive e, as 

propostas educacionais não rompiam com a estrutura das sociedades, sendo, por isso, 

conservadoras. Sendo assim, 

"a educação escolar necessita ser repensada, porque as representações, os 
valores sociais e os saberes disciplinares estão mudando, e a Escola que hoje 
temos responde em boa medida a problemas e necessidades do século XIX, 
assim como as alternativas que se oferecem têm suas raízes no século XVII" 
(MCCLINTOK apud HERNÁNDEZ, 1998: 13) 

As condições da Educação estão inseridas num complexo universo, uma vez que se 

propõe a contribuir com a formação integral do ser humano. Dessa forma, o constante 

desenvolvimento da natureza humana permeia o seu campo de atuação. Portanto, fazer 

a educação acontecer é um desafio. Essa aftrmação não constitui um tema novo, porém, 

ainda há muito que se estudar sobre ele. 

A Educação tem sido operacionalizada, basicamente, se é que assim podemos dizer, 

dentro de programas desenvolvidos pela escola. De acordo com o período de 

desenvolvimento do homem, diferentes programas são desenvolvidos. No Brasil, o 

modelo proposto segue, inicialmente, a Educação Infantil; em seguida, o Ensino 

Fundamental e, logo após, o Ensino Médio. Para consolidar esse processo de formação 

básica, formal, o Ensino Superior. 

o nosso objeto de estudo perpassa pelas funções da Universidade, local onde são 

realizadas as atividades correspondentes ao Ensino Superior. No próximo capítulo, 

vamos conhecer um pouco sobre o papel da universidade e, também, as atividades de 

Extensão Universitária. 
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3. O PAPEL DA UNIVERSIDADE E A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

Ao longo do tempo e em diferentes contextos, a Universidade tem incorporado funções 

diversas. Inicialmente foram atribuídas à Universidade as funções de transmissão, de 

produção e extensão do saber, sendo o ensino a função primeira e mais tradicional. 

Também foi acrescida à Universidade a função de socializar o saber que produz e, a 

partir dela, responsabilizar-se pela integração social dos indivíduos. 

Ampliando a visão sobre o papel da Universidade conclui-se, que uma vez inserida na 

sociedade, seus objetivos não podem ser apenas pedagógicos, mas também sociais, 

políticos e culturais, ampliando sua atuação para as atividades de Extensão Universitária 

além das fontes de ensino e pesquisa. 

A Universidade Pública Brasileira tem sido tema de constante discussão no Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FNPRE). 

Um dos conceitos gerais sobre o papel da Universidade discutido no Fórum Nacional 

(2000) refere-se à sua aproximação com o conceito de cidadania. Assim, um dos papéis 

da Universidade é o de ser um espaço aberto às discussões e ações que viabilizem o 

pleno exercício da cidadania, contribuindo para a superação da exclusão ou 

marginalização que ainda mantém grande parte da população alheia ao exercício de seus 

direitos sociais, políticos e econômicos e afastada do processo de transformação que se 

opera em todas as áreas do conhecimento humano. 

Dessa forma, as questões relacionadas à ciência, arte, tecnologia e cultura na 

Universidade, precisam ter funções sociais definidas, estando alicerçadas nas 

prioridades do local, da região e do País. Então, não podemos unagmar que a 

Universidade seja proprietária de um saber pronto que vai ser oferecido à sociedade. 

Pelo contrário, estando inserida na sociedade, deve estar sensível a seus problemas e 

apelos, oriundos dos grupos sociais com os quais interage e das suas atividades próprias 

de ensino, pesquisa e extensão. 
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Sousa (2000) já concluía que a necessidade de estar na Sociedade, respondendo às suas 

questões e servindo a esta no seu processo de crescimento e desenvolvimento tem sido 

uma questão premente na história da Universidade. Porém, uma análise histórica do 

desenvolvimento das Universidades tem mostrado que elas surgiram e vieram responder 

às questões do seu tempo, embora sempre estivessem muito mais voltadas para atender 

aos interesses específicos de determinados grupos da sociedade e do próprio Estado do 

que aos interesses da sociedade como um todo. 

As Universidades Latino-Americanas seguIram o modelo francês, cUJa principal 

preocupação era o ensino especializado, configurando uma faculdade para cada 

profissão. Esse modelo, porém, servia como instrumento de solidificação da ordem 

vigente e não como agente de transformação, faltando à Universidade Latino

Americana um maior comprometimento social. 

A Universidade Brasileira, assim como as demais Universidades de países capitalistas, 

tem reproduzido a mesma estrutura de poder da sociedade e se apresentado como 

instrumento de "utilização do saber" procurando exercer, ao mesmo tempo, o papel de 

critica do momento que vivencia e de geradora de conhecimento (FÁ VERO apud 

SOUSA, 2000). 

O grande marco para a evolução do papel da Universidade foi o advento da Revolução 

Industrial no século XVIII quando novas demandas sociais surgiram, forçando o modelo 

de Universidade existente a ceder espaço para novas práticas. No século XIX uma nova 

concepção de educação levou as Universidades a se preocuparem com o tipo de 

prestação de serviços que deveriam oferecer às comunidades. 

Dentro desse novo contexto surge a Extensão como uma atividade institucional da 

Universidade. Conforme os estudos de Sousa (2000), a Extensão Universitária surgiu 

na Inglaterra como forma de responder às suas demandas sociais e de diversificar suas 

atividades ampliando a sua função na preparação técnica que o novo modo de produção 

exigia. Esse modelo foi caracterizado pela criação de cursos que visavam garantir uma 

educação continuada e uma formação técnica. 



28 

A Extensão aportou nas Américas com características diferentes, mais voltadas à 

prestação de serviços, encontrando um bom terreno para o seu desenvolvimento e a sua 

consolidação. 

Uma iniciativa estudantil, que culminou com o Manifesto de Córdoba em 1918 na 

Argentina, buscava uma Universidade mais comprometida com as demandas sociais. 

Esse manifesto tomou-se um marco importante para as Universidades Latino

Americanas porque a partir dele foi-se buscar um maior envolvimento da Universidade 

com a sociedade. 

No Brasil, a Universidade sempre se caracterizou pelo exercício de uma única função: o 

ensmo. As experiências extensionistas não eram uma função reconhecida e muito 

menos institucionalizada. As primeiras experiências com a Extensão foram fruto de 

interesses e de atos de vontade de segmentos da comunidade acadêmica, não 

representando respostas às demandas sociais. 

Uma crítica à forma do compromIsso social da Universidade Brasileira é que esta 

sempre se ateve à sua função de ensino como mediador desse compromisso social, 

porém restrito a uma parcela da sociedade. As atividades de Extensão, que poderiam 

ser o instrumento mediador da Universidade para ampliar seu compromisso social, têm 

sido caracterizadas pela permanente vinculação com os interesses das classes 

dominantes (SOUSA, 2000). 

A natureza pública da Universidade se confIrma na proporção em que diferentes setores 

da população brasileira possam usufruir dos resultados produzidos pela atividade 

acadêmica. É dado à Extensão Universitária o decisivo papel de promover a superação 

do isolamento em que os atores sociais são mantidos. No caso da Universidade, este 

isolamento debilita a sua natureza pública e enfraquece o significado social dos saberes 

nela produzidos. 

Entretanto, o debate quanto à Extensão Universitária tem sido feito dentro de uma 

relação de "mão-única", ou seja, no sentido universidades-comunidades. Uma grande 

preocupação é que a Extensão Universitária não se tome um campo para o 
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desenvolvimento de atividades assistencialistas, onde a comunidade fique dependente 

dos serviços prestados pelas universidades - o que vai contra a idéia de ação 

comunitária. O que se espera é que promova uma verdadeira transfonnação social junto 

às comunidades (FREIRE & ROCHA apud MELO, 2002). 

Segundo o FNPRE, a fonna de participação da comunidade nas atividades de extensão 

Universitária precisa evoluir de fonna que venha superar as simples fases de 

isolamento, utilização ou contribuição com recursos, para a fase do controle pela 

comunidade, confonne as descrições abaixo: 

"Isolamento ou ignorância: quando não têm acesso aos meios necessários 
para intervir ou nem mesmo compreendem como poderiam fomentar seu 
próprio desenvolvimento; 

Utilização: quando a participação da Comunidade se limita principalmente 
à recepção dos eventuais beneficios de programas de desenvolvimento, com 
pouca ou nenhuma participação ativa na definição de necessidades, 
planejamento, execução e avaliação; 

Contribuição com recursos: quando as comunidades são mais ativas, 
contribuindo com seus recursos e seu trabalho para um programa de 
desenvolvimento e assumindo, assim, algum grau de responsabilidade na 
gestão; 

Controle pela Comunidade: é a fase mais completa de participação, em 
que as iniciativas no estabelecimento de prioridades, no planejamento, na 
execução, vigilância e avaliação de programas dependem da Comunidade, 
que por sua vez é apoiada por organismos externos" (FNPRE, 2000). 

Existe atualmente uma discussão que sugere a ampliação da interação da Universidade 

com a comunidade a partir de um Processo Geral de Desenvolvimento. Esse novo 

conceito de interação busca o envolvimento da comunidade em todas as fases do 

processo: investigação, planejamento, execução e avaliação. Dessa fonna a 

comunidade não apenas usufruirá dos serviços e atividades desenvolvidas pela 

universidade, mas, também, contribuirá no planejamento e gestão dessas atividades e 

programas. Dentro desse novo conceito, as Universidades Federais deverão rever seu 

sistema de desenvolvimento da extensão universitária. 
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As universidades têm desenvolvido a extensão universitária dentro de padrões próprios, 

geralmente norteados por resoluções dos seus Conselhos de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Diante das realidades expostas a respeito da Educação, de uma forma geral, e do papel 

da Universidade, podemos compreender que o processo educacional não se compara a 

um processo produtivo comum, dadas as complexidades que o permeiam. 

Assim, não há que se falar em matéria-prima que será transformada em produto final, 

nem tampouco em operários que simplesmente executam as tarefas produtivas. Na 

Educação, o constante desenvolvimento humano desencadeia um sistema de 

administração com uma realidade mais específica, aliás, um sistema de gestão. Dessa 

forma, para uma efetiva Gestão da Educação, é necessário que o gestor, bem como 

todas as pessoas envolvidas no processo, tenham conhecimento e, mais do que isso, 

comprometimento, com os objetivos que norteiam a atividade educacional. É sobre esse 

tema que o Capítulo 4 irá tratar. 
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4. A GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

Partindo do conceito de que a administração em geral é a utilização racional de recursos 

para a realização de fins detenninados, Martins (1999) conclui que a administração é 

uma atividade específica do ser humano, porque somente o homem é capaz de 

estabelecer objetivos livremente e utilizar-se dos recursos de modo racional. 

o tenno Administração geralmente é usado no contexto da produção capitalista, tendo 

como foco o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar recursos humanos, 

materiais, financeiros e infonnacionais, visando à realização de objetivos. Esse 

conceito evoluiu para os diferentes setores de trabalho, chegando também ao setor 

educacional. 

Assim como o processo produtivo capitalista das empresas, também o processo 

educacional passa por questões que tangem à administração, porém, com algumas 

particularidades a saber: não há como se comparar a direção, os professores e 

especialistas da educação a meros operários, chefes de seção e gerentes. Nem tampouco 

os alunos são comparados à matéria-prima moldada por máquinas e equipamentos 

manipulados por mão-de-obra qualificada. O educando e o professor, por exemplo, 

possuem características distintas das dos operários e da matéria prima. O primeiro é 

uma pessoa com suas características psicossociais, como, também, o professor. Este, 

portanto, se diferencia pela sua fonnação pedagógica específica para desenvolver o 

processo educacional. (MARTINS, 1999:27) 

Essa interação educador e educando, de personalidades diferentes em suas dimensões 

humanas e político-sociais, é um dos aspectos que tomam a avaliação de desempenho 

muito mais complexa no "processo produtivo" da educação, com variáveis bem mais 

dificeis de serem controladas. 

O 10 Simpósio de Administração Escolar, ocorrido na Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras da USP, em 1961, definiu assim a administração escolar: 
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"A administração escolar supõe uma filosofia e uma política diretoras 
preestabelecidas: consiste no complexo de processos criadores de condições 
adequadas às atividades dos grupos que operam em divisão de trabalho; visa 
à unidade e à economia de ação, bem como ao progresso de 
empreendimento. O complexo de processos engloba as atividades 
específicas - planejamento, organização, assistência à execução (gerência), 
avaliação dos resultados (medidas), prestação de contas (relatório) e se 
aplica a todos os setores da empresa: pessoal, material, ServIÇOS, 

financiamentos" (MARTINS, 1999:33). 

Quando se fala em administração da educação, emerge o conceito de gestão com maior 

amplitude do que a própria administração pois, entende-se que gestão envolve, além das 

atividades básicas definidas em administração, certa dose de filosofia e política. 

(RIBEIRO apud DIAS, 1998 :268). A gestão consiste na condução dos destinos de um 

empreendimento, levando-o a alcançar seus objetivos. Sob essa ótica, a administração é 

apenas uma das formas de gestão. 

A escola é organizada com a fmalidade de atingir certos objetivos, os quais vão orientar 

a tomada de decisões sobre os diversos aspectos que dão sentido à organização escolar 

como, por exemplo, currículos e programas, edificio escolar, quantidade e qualidade do 

equipamento, número e qualificação do pessoal escolar. E, é em função do corpo 

discente que são definidos os objetivos da escola. 

Dessa forma, a administração da educação precisa evoluir para o conceito de gestão, 

que se caracteriza pelo reconhecimento da importância da participação consciente e 

esclarecida das pessoas nas decisões sobre a orientação e manejamento de seu trabalho. 

A gestão da educação passa pela estrutura da escola, que se compõe de uma estrutura 

administrativa e uma estrutura total. A estrutura administrativa compõe a organização 

formal, ordenada racionalmente, formada pelos elementos sujeitos à influência da 

administração, a saber: corpo discente, programação, pessoal escolar e recursos 

materiais. 

A estrutura total compreende, além da estrutura administrativa, a organização informal. 

Esta se refere ao aspecto mais sociológico da organização escolar, compreendendo não 

apenas as relações ordenadas racionalmente, mas ainda todas as que derivam da sua 
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existência e da sua dinâmica enquanto grupo social. Essas relações escapam à previsão 

e ao controle do gestor e que, muitas vezes, exercem influência decisiva no desempenho 

da administração (CÂNDIDO apud DIAS, 1998 :273). 

Dessa forma, somente com o conhecimento da amplitude da organização escolar, o 

gestor poderá compreender melhor a sua escola. O gestor, mais conhecido como o 

diretor da escola, exerce uma função bastante complexa à medida que precisa 

intermediar as relações criadas a partir das estruturas formal e informal. 

A função de diretor escolar agrega aspectos distintos em sua atuação, diferentemente 

dos demais tipos de gestores. Dado um momento específico, o diretor atua como 

autoridade escolar, educador e administrador. 

Enquanto autoridade escolar é responsável por tudo o que se passa na escola. 

Representa a escola em ocasiões especiais, preside reuniões, confere certificados e 

diplomas, trata de assuntos de interesse da escola. Nessas ocasiões o Diretor não age 

apenas como administrador e sim como alguém que personifica a instituição a que 

pertence. 

Acima da sua função de autoridade escolar, o diretor também é um educador na medida 

em que mesmo sem querer, participa das atividades fim da instituição. Suas atitudes na 

condução da vida escolares têm repercussão na formação dos alunos, embora nem 

sempre seja aparente. Dessa forma, o diretor precisa estar sempre atento às 

conseqüências educativas de suas decisões e atos. 

Finalmente, o diretor é um administrador ao assumIr a liderança para assegurar a 

consecução dos objetivos da escola. Nesse aspecto, as funções de planejamento, 

organização do trabalho, coordenação dos esforços e avaliação dos resultados, fazem 

parte da sua rotina de trabalho. Entretanto, já ficou claro que, mesmo como 

administrador, o diretor não busca apenas a eficiência das atividades da escola, suas 

decisões deverão demonstrar uma preocupação com o bem-estar dos alunos, aspecto 

esse que fortalece o seu papel de educador. (DIAS, 1998:274) 
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Confonne dito anterionnente, a gestão da educação passa por aspectos superiores à 

administração tradicional, que nonnalmente é orientada apenas para a busca da 

eficiência. Assim, a gestão da educação deve buscar um equilíbrio entre a comunidade, 

o corpo docente, a infra-estrutura oferecida, os alunos e a direção, a fim de criar um 

clima de confiança no trabalho realizado e de reconhecimento dos resultados obtidos. 

Dessa fonna, a natureza peculiar da atividade escolar exige que a posição do diretor da 

escola não seja meramente a de um administrador, mas sim a de um líder que seja 

reconhecido e aceito pelo seu grupo de trabalho. 

Estudos sobre liderança demonstram que o grupo pode detenninar o comportamento das 

pessoas. Dessa fonna, o foco de atenção dos estudos sobre liderança voltou-se para o 

grupo e não mais para o líder. Ou seja, o líder somente vai atingir bons resultados à 

medida que for reconhecido e aceito pelo grupo, sem deixar de levar em consideração a 

situação na qual as pessoas estão envolvidas. Em resumo, 

"Para bem compreendennos o que é liderança, precisamos levar em 
consideração a pessoa do líder, o grupo com que ele trabalha e a situação em 
que estão colocados líderes e liderados. Dado certo grupo, em detenninada 
situação, assume a liderança a pessoa que for percebida pelo grupo como 
capaz de levá-lo a alcançar seus objetivos." (DIAS, 1998 :277) 

Esse novo conceito de liderança faz emergir o conceito de autogestão como um bom 

modelo para a organização escolar. 

A autogestão é caracterizada pela ausência de autoridade sem, entretanto, significar 

ausência de ordem. Nesse modelo, a hierarquização desaparece; as pessoas ou os 

grupos atuam com autonomia e procuram contribuir para o bom andamento dos 

trabalhos. A ação é norteada pela convicção e não pela obediência a alguma autoridade. 

É um modelo fascinante, porém, a implantação da autogestão é lenta e exige cuidadosa 

preparação. 

Entretanto, Martins (1999) nos indica que a administração escolar não é autônoma na 

medida em que precisa cumprir diretrizes superiores e amplas, emanadas dos sistemas 
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de ensino, mas, pode ser autônoma ao promover a devida aplicação dessas diretrizes na 

realidade em que atua. 

"A administração escolar terá, então, a função primacial de, conhecendo o 
melhor possível o perfil da realidade, planejar as atividades da escola, 
dentro do que estabelecem as diretrizes do sistema de ensino." (MARTINS, 
1999:37) 

A gestão da educação parece combinar alguns elementos que vão do cumprimento de 

diretrizes superiores até a ausência de hierarquização, passando pela ampla interação 

das características psicossociais distintas das pessoas. No processo educacional, a 

ausência de hierarquização propõe que a autoridade seja compartilhada entre os 

membros que compõe a estrutura total da escola. 

Diante do exposto compreende-se que, para a administração da atividade educacional é 

necessário que o seu grupo gestor tenha bons conhecimentos sobre os objetivos da 

educação e sobre as peculiaridades da atividade escolar. São esses conhecimentos que 

irão contribuir para a implementação de um modelo de gestão que supere os aspectos 

puramente administrativos. 

A partir dos objetivos da Educação e das peculiaridades sobre a Gestão da Educação, 

será apresentada a evolução do ensino de língua estrangeira no Brasil. 

o ensmo de língua estrangeira no Brasil sofreu as conseqüências de um modelo de 

gestão da educação que, ao criar suas diretrizes superiores em cada período de tempo, 

foi excluindo essa modalidade de aprendizado do cuniculo de ensino das escolares 

regulares, deixando transparecer que tal conhecimento não era necessário ao 

desenvolvimento integral do homem. O Capítulo 5 descreve essa trajetória. 
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5. A EVOLUÇÃO DO ENSINO DE LÍNGUAS NO BRASIL 

A história do ensino de línguas no Brasil tem sido um reflexo da história ocorrida em 

outros países, porém com um retardo de alguns decênios em termos de conteúdo e 

metodologia. 

Oficialmente pode-se dizer que o ensino de línguas no Brasil teve início nos primórdios 

da catequização dos índios, quando o próprio português era uma língua estrangeira. As 

primeiras escolas fundadas pelos jesuítas, ensinavam as línguas clássicas (grego e 

latim) e posteriormente agregou-se as línguas modernas (francês, inglês, alemão, 

italiano e, mais recentemente o espanhol), que faziam parte do currículo escolar (pode

se dizer que havia uma grande ênfase no ensino das línguas no Brasil). (LEFF A, 1999) 

Durante o período colonial, as línguas clássicas compunham as disciplinas dominantes 

do currículo escolar. A partir de 1837 com a criação do Colégio Pedro 11, no Rio de 

Janeiro e com a reforma de 1855 no currículo escolar, o currículo da escola secundária 

começou a evoluir no sentido de melhorar o ensino das línguas modernas, uma vez que 

um status maior era dado ao ensino das línguas clássicas. 

N o período do império percebe-se a decadência do ensino de línguas paralelamente ao 

desprestígio crescente da escola secundária. Quanto ao ensino das línguas modernas, 

surgiam problemas quanto à falta de metodologia adequada e a uma administração 

extremamente centralizada nas congregações dos colégios, com pouca competência para 

gerenciar a crescente complexidade do ensino de línguas. Já no que tange à escola 

secundária, parecia predominar a idéia do ensino livre, seguido de exames (por 

exemplo, os exames de madureza, os preparatórios, etc.) que eram realizados "às 

pressas e sem qualquer rigor científico" (CHAGAS apud LEFF A, 1957). 

Dessa forma, houve uma queda gradual no prestígio das línguas estrangeiras na escola. 

Durante a primeira fase do império, os alunos do ensino secundário estudavam de 

quatro a seis línguas estrangeiras. Já no fim do império percebe-se que o número de 

horas dedicadas ao seu estudo foi gradualmente reduzido. 
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De acordo com Leffa (1999), somando-se os anos de estudo prescritos para cada língua, 

o número de línguas ensinadas e estimando-se uma carga horária semanal de 2 a 3 

horas, encontramos os dados (aproximados) constantes na Tabela 1. 

Tabela 1 

O ENSINO DE LÍNGUAS NA ESCOLA SECUNDÁRIA, NO PERÍODO 00 IMPÉRIO, EM HORAS DE 

ESTUDOS MENSAIS (MÉDIA ANUAL) 

Ano Idiomas Total/ 
Latim Grego Francês Inglês Alemão Italiano horas 

1855 18 9 9 8 6 3F 50 
1857 18 6 9 10 4 3F 47 
1862 18 6 9 la 4 6F 47 
1870 14 6 12 10 - - 42 
1876 12 6 8 6 6F - 32 
1878 12 6 8 6 4 - 36 
1881 12 6 8 6 4 3F 36 

Fonte: Leffa, 1999 

Na prunelra república houve um ímpeto inicial bastante expressivo decorrente da 

reforma de Fernando Lobo em 1892. Mesmo assim, nota-se uma redução ainda maior 

na carga horária semanal dedicada ao ensino das línguas. O que se percebe é o 

desaparecimento do ensino do grego, o não oferecimento do italiano e a exclusividade 

na oferta do inglês ou do alemão. Aliado a isso, a freqüência livre caracterizava-se pela 

"desoficialização" do ensino. Dessa forma, o ensino foi substituído por uma prova de 

estudos, realizada como simples formalidade para o início do curso superior. A Tabela 

2 mostra essa realidade. 



TABELA 2 

O ENSINO DE LÍNGUAS NA ESCOLA SECUNDÁRIA, NO PERÍODO DE 1890 A 1931, 

EM HORAS DE ESTUDOS MENSAIS (MÉDIA ANUAL) 

Ano Idiomas 
Latim Grego Francês Inglês Alemão Italiano Espanhol 

1890 12 8 12 11 ou 11 - -
1892 15 14 16 16 15 - -
1900 10 8 12 10 10 - -
1911 10 3 9 10 ou 10 - -
1915 10 - 10 10 ou 10 - -
1925 12 - 9 8 ou 8 2F -
1931 6 - 9 8 6F - -

Fonte: Leffa, 1999 
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Total/ 
horas 

43 
66 
50 
32 
30 
29 
23 

Em 1930 foi criado o Ministério de Educação e Saúde Pública. Em 1931 Francisco de 

Campos propunha uma reforma com o objetivo de "soerguer a educação de segundo 

grau do caos e do descrédito em que fora mergulhada" (CHAGAS apud LEFFA, 

1957:89). 

Essa reforma instituiu o regime seriado obrigatório visando a formação integral do 

adolescente e não apenas a preparação do aluno para a Universidade. Foi dada maior 

ênfase ao ensino das línguas modernas do que às línguas clássicas. Porém, a grande 

mudança foi em termos da metodologia de ensino. Pela primeira vez introduzia-se 

oficialmente Brasil o uso do método direto, ou seja, o ensino da língua através da 

própria língua. 

A reforma proposta pelo Ministro Capanema em 1942 reforçava a idéia de que o ensino 

não deveria ficar apenas nos aspectos instrumentais. Dessa forma, o ensino médio foi 

dividido em dois ciclos. O primeiro denominado "ginásio", com duração de quatro (04) 

anos e o segundo foi dividido em dois ramos, um denominado "clássico" onde era 

enfatizados o ensino das línguas clássicas e modernas, e outro denominado "científico", 

com ênfase maior no estudo das ciências (física, química, biologia, matemática, etc.). 

Essa reforma também se preocupou com a questão metodológica. Fortaleceu-se o uso 

do método direto, enfatizando o ensino pronunciadamente prático, sendo orientado não 

só para objetivos instrumentais (compreender, falar, ler e escrever), mas também para 
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objetivos educativos (contribuir para a fonnação da mentalidade e desenvolvimento de 

hábitos de observação e reflexão) e culturais (conhecimento da civilização estrangeira e 

capacidade de compreender tradições e ideais de outros povos). 

A administração da educação nacional foi centralizada no Ministério da Educação, de 

onde partiam todas as decisões curriculares, desde as línguas a serem ensinadas, a 

metodologia a ser empregada pelo professor e o programa que deveria ser desenvolvido 

em cada série do ginásio e em cada ano do colégio. Porém, o que se percebeu foi que 

nem todas as orientações foram seguidas. 

As conclusões de Leffa (1999) levam a crer que não houve problemas quanto às línguas 

a serem ensinadas, mas algumas dificuldades quanto ao programa a ser desenvolvido e 

quanto à metodologia de ensino baseada no método direto foram sentidas. No caminho 

entre o Ministério e a escola, o método direto foi substituído por uma versão 

simplificada do método da leitura usado nos Estados Unidos. 

Embora criticada por muitos educadores, a refonna Capanema foi, ainda asSIm, a 

refonna que deu mais importância ao ensino das línguas estrangeiras. Todos os alunos, 

desde o ginásio estudavam latim, francês, inglês e espanhol, ou seja, as décadas de 40 e 

50, dentro de uma perspectiva histórica e sob a ótica da Refonna Capanema, fonnam o 

período áureo das línguas estrangeiras no Brasil. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1961 inicia o processo de 

descentralização do ensino, criando então o Conselho Federal de Educação, com a 

responsabilidade de fazer a indicação de até cinco (05) disciplinas obrigatórias para 

todos os sistemas de ensino médio, ficando a cargo dos Conselhos Estaduais de 

Educação completar o número de disciplinas e relacionar as de caráter optativo que 

poderiam ser adotadas pelos estabelecimentos de ensino. 

As decisões sobre o ensino da língua estrangeira ficaram sob a responsabilidade dos 

Conselhos Estaduais de Educação. Assim sendo, o latim foi praticamente retirado do 

currículo, o francês teve sua carga semanal diminuída (quando não retirado), 

permanecendo o inglês, de um modo geral, sem grandes alterações. 
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A LDB de 1961 instalou o começo do fim dos "anos dourados" do ensino das línguas 

estrangeiras no Brasil, caminhando na contramão da tendência mundial de sua época, 

que era a expansão do ensino de línguas estrangeiras em muitos países, principalmente 

após o lançamento do primeiro satélite artificial russo. 

o ensino foi novamente reformulado na LDB de 1971, que reduziu os anos de estudos 

de doze (12) para onze (11) anos, ficando o primeiro grau com oito (08) anos de 

duração e o segundo com três (03), enfatizando a habilitação profissional. Dentro dessa 

realidade o Conselho Federal de Educação deveria fixar o mínimo a ser exigido em cada 

habilitação profissional ou conjunto das habilitações afins, além de fixar as exigências 

para o núcleo comum. 

As mudanças no ensino, de uma forma geral, tiveram um impacto negativo no ensino de 

línguas dentro do contexto nacional, sofrendo uma redução drástica na quantidade de 

idiomas e horas de ensino. Essa redução foi agravada ainda mais após um parecer do 

Conselho Federal de que a língua estrangeira seria "dada por acréscimo", dentro das 

condições de cada estabelecimento de ensino. Então, diversas escolas excluíram do 

primeiro grau o ensino de língua estrangeira, sendo reduzida a não mais do que uma 

hora semanal no segundo grau, na maioria das vezes durante um ano apenas. Com isso, 

inúmeros alunos que passaram pelos 10 e 20 graus, principalmente o supletivo, nunca 

tiveram a oportunidade de estudar uma língua estrangeira. 

Uma nova LDB foi publicada em 1996, retomando com a obrigatoriedade do ensino de 

pelos menos uma língua estrangeira moderna a partir da sa (quinta) série. Dispôs 

também sobre a inclusão de uma língua estrangeira moderna como disciplina 

obrigatória e uma segunda em caráter optativo, dentro das disponibilidades da 

instituição, para o ensino médio. A Tabela 3 mostra o panorama do ensino de línguas 

estrangeiras nas escolas secundárias após 1931. 
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TABELA 3 

O ENSINO DAS LÍNGUAS APÓS 1931, EM HORAS DE ESTUDOS MENSAIS (MÉDIA ANUAL) 

Ano Idiomas Total! 
Latim Grego Francês Inglês Alemão Italiano Espanhol horas 

1942 8 - 13 12 - - 2 35 
1961 2 - - 8 12 - - 2 22 
19713 - - - 9 - - 9 9 
19964 - - 6 e/ou 12 e/ou - - 6 18 

Fonte: Leffa, 1999 

A partir desse levantamento histórico a respeito do ensino de línguas no Brasil podemos 

compreender melhor o desenvolvimento do CLCIUFES, que emergiu no momento em 

que o ensino de língua estrangeira na escola regular estava prejudicado devido às 

diversas reformulações pelas quais passou a LDB, que reduziu a quantidade de horas 

aula dedicadas ao ensino de idiomas, afetando principalmente na escola pública. 

Na segunda parte desta pesquisa (a seguir) será descrito como aconteceu a Extensão 

Universitária na UFES e como se deu o desenvolvimento do projeto de Cursos de 

Línguas para a Comunidade, o caso estudado no presente trabalho. 

2 O número de horas na reforma de 1961 é estimativo, em valores aproximados, do que se 
considera a média nacional. 

3 O número de horas na reforma de 1971 é estimativo, em valores aproximados, do que se 
considera a média nacional. 

4 O número de horas na reforma de 1996 é estimativo, em valores aproximados, do que se 
considera a média nacional. 
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6. HISTÓRICO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA UFES 

As atividades de extensão universitária da UFES5 foram iniciadas em 1955, confonne 

descreve Borgo (1995), com o pressuposto não fonnalizado de buscar uma integração 

da universidade com a sociedade: 

"os cursos populares promovidos pelo Departamento de Educação e Cultura, 
em 1963, tiveram em comum o objetivo de maior integração da 
Universidade com a sociedade." (BORGO, 1995:143) 

o artigo 20 da Lei nO 5540 de 28 de novembro de 1968, determinava que as 

universidades e os estabelecimentos isolados de ensino superior deveriam estender à 

comunidade, sob fonna de cursos e serviços especiais, as atividades de ensino e os 

resultados da pesquisa desenvolvida na universidade. Sendo assim, o desenvolvimento 

de atividades de extensão universitária foi fortalecido e incentivado em todas as 

universidades do Brasil. 

Uma característica marcante dessas atividades, desvinculadas de qualquer fim lucrativo, 

era a oferta de cursos e serviços à comunidade gratuitamente ou a um baixo custo. A 

extensão universitária é executada, geralmente, pelos docentes da universidade, 

constituindo uma das suas finalidades, juntamente com o ensino e a pesquisa. 

Muitos projetos de extensão foram desenvolvidos na UFES, porém, observava-se que 

não existia nenhum registro ou controle por parte da universidade. Dessa fonna, os 

professores geralmente desenvolviam seus próprios projetos e os executavam através do 

5 A antiga Universidade do Espírito Santo fundada em 26 de maio de 1954 seguiu, em linhas gerais, a 
fonna comum de criação das universidades brasileiras onde instituía-se, primeiro, a faculdade ou a escola 
prevalecendo sobre a universidade. A Universidade do Espírito Santo foi integrada ao Sistema Federal de 
Ensino em 30 de janeiro de 1961, tornando-se a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 
constituindo-se das seguintes escolas e faculdades: Faculdade de Direito, Escola Politécnica, Faculdade 
de Ciências Econômicas, Escola de Belas Artes, Faculdade de Odontologia, Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras e a Faculdade de Medicina, na época ainda não instalada. 
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departamento ao qual estavam vinculados (segundo relatos, o próprio professor 

organizava o curso, recebia a taxa de matrícula e ministrava as aulas\ 

Quando a atividade desenvolvida referia-se à oferta de um curso, essa relação até certo 

ponto informal ocasionava alguns transtornos ao seu final. Nesse caso, o aluno não 

poderia receber um certificado de participação uma vez que não havia nenhum registro 

oficial na UFES sobre a realização da atividade. 

o desenvolvimento cada vez mais constante das atividades de extensão na UFES 

corroborou com a necessidade de sistematização de tais atividades. Dessa forma, criou

se a Coordenadoria de Extensão em 1979, que estava subordinada à Sub-Reitoria 

Comunitária (Resolução nO 32/79 CUn/UFES). 

o crescimento das atividades de extensão contribuiu para a transformação da 

Coordenadoria em Sub-Reitoria de Extensão, em 1983, com atribuições, estrutura 

organizacional e administrativa própria (Resolução nO 01183 CUnlUFES). 

Em 1987 as Normas de Extensão Universitária foram implementadas com o intuito de 

direcionar a operacionalização das atividades de extensão na UFES (é importante 

ressaltar que os projetos de extensão não se resumiam ao oferecimento de cursos, eram 

desenvolvidos também alguns programas de melhoria das condições de vida da 

comunidade). Um exemplo desse tipo de programa foi o Projeto Bandeiras, cujo 

objetivo era difundir as atividades de ensino e pesquisa da universidade, gerando 

beneficios à comunidade, contribuindo de forma direta e decisiva para a melhoria das 

condições sócio-econômicas do Estado e cooperando no esforço de desenvolvimento 

nacional ( ... ). (BORGO, 1995:144) 

Os programas de extensão podiam ser desenvolvidos nas dependências da UFES ou em 

outros espaços da comunidade. Os cursos de extensão eram realizados na maioria das 

vezes, no espaço fisico da universidade, utilizando as salas de aulas disponíveis. 

6 Depoimento do Professor Carlos Tito de Sá Cunha, Departamento de Línguas e Letras, Universidade 
Federal do Espírito Santo, 2002. 
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o desenvolvimento de um projeto de extensão demandava alguns custos extras que não 

podiam ser absorvidos pela UFES, como, por exemplo, o pagamento de pessoal não 

vinculado à universidade ou de um prestador de serviços. Então, a fim de buscar a 

autosustentação fmanceira, o organizador de um curso de extensão geralmente 

estipulava um valor a título de taxa de matrícula para cobrir os gastos com o projeto -

materiais e/ou remuneração de pessoal envolvido (docentes, estagiários, etc). 

o crescimento exacerbado de cursos através dos proj etos de extensão e o volume de 

recursos arrecadados, com o conseqüente uso intensivo das instalações da UFES, além 

do envolvimento direto dos docentes na realização dos projetos, gerou a Resolução nO 

06/92 CUn, que deliberava, principalmente, sobre o ressarcimento à universidade pelo 

uso do seu espaço fisico em no mínimo 10% do valor total arrecadado em cada projeto. 

Os recursos arrecadados com as matrículas nos cursos eram depositados em conta única 

da UFES, gerenciada pela administração da universidade. Dessa forma, o uso dos 

recursos estava vinculado às normas da Administração Pública, principalmente quanto à 

necessidade de se fazer uma reserva antecipada de verba para a realização de quaisquer 

despesas. 

O funcionamento da Sub-Reitoria dentro dessa realidade dificultava o eficiente 

gerenciamento dos projetos. Um dos aspectos que se apresentava era o complexo 

trâmite burocrático para se liberar os recursos fmanceiros para pagamento das despesas 

necessárias ao desenvolvimento do projeto; outro aspecto se relacionava à falta de 

controle dos recursos arrecadados, uma vez que a arrecadação de todas a atividades 

desenvolvidas era feita em uma única conta bancária. 

Visando dar um maior dinamismo e autonomia às ações da Sub-Reitoria, principalmente 

em relação à movimentação e controle dos recursos financeiros gerados pelas atividades 

de extensão, a UFES firmou um convênio com a Fundação Ceciliano Abel de Almeida 

(FCAA)7. 

7 A Fundação Ceciliano Abel de Almeida (cujo nome refere-se ao primeiro reitor da universidade), foi 
instituída em 20 de setembro de 1977 pela resolução nO 10/77 do Conselho Universitário, sendo 
oficialmente fundada em 27 de outubro de 1977, constituindo-se numa fundação de apoio às atividades da 
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A FCAA deveria manter uma conta corrente específica para cada projeto e atender às 

demandas administrativas provenientes da Sub-Reitoria. 

A partir do ingresso da FCAA como apoio para a estrutura de funcionamento da Sub

Reitoria de Extensão, as atividades administrativo-financeiras ganharam maior 

flexibilidade, ampliando as possibilidades de criação de novos projetos e oferta de 

novos cursos à comunidade. Para a realização das atividades de apoio, a FCAA recebia 

uma remuneração custeada pelos projetos, para manter o funcionamento da sua estrutura 

administrativa. 

As possibilidades de desenvolvimento das atividades extensão foram ampliadas a partir 

da contratação da FCAA. Sendo assim, surgia a necessidade de se estruturar uma Pró

Reitoria para cuidar das atividades extensionistas da universidade. A Pró-Reitoria de 

Extensão (PROEx) foi criada em 1992, dando um impulso ainda maior à realização das 

atividades de extensão na UFES. 

Era visível o crescimento da oferta de atividades de Extensão na UFES, entretanto, o 

próprio Pró-Reitor de Extensão reconheceu publicamente existirem cursos e serviços de 

extensão não cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão (PROEx), conforme pode ser lido 

no documento da Associação dos Docentes da UFES (ADUFES), oficio nO 021/97, de 

20 de fevereiro de 1997 (Anexo 1). 

Essa realidade foi um dos motivos que levou a UFES a organIzar o Seminário de 

Extensão Universitária, realizado nos dias 20 e 21/08/1996, cujo objetivo era abrir um 

amplo debate sobre a Extensão Universitária na UFES, passando por questões de cunho 

administrativo, operacional e de concepção sobre a natureza filosófica dessa atividade 

universidade. A justificativa para instalação da fundação, de acordo com parecer constante do processo 
nO 3644/77 foram as seguintes: 

"a) abrir maiores oportunidades de pesquisa pura e aplicada, inclusive com a participação de entidades 
e elementos do setor privado local; 
b) ampliar o campo de atuação do corpo docente nas áreas de pesquisa e serviço, criando portanto, 
condições propícias 'a auto-afmnação e auto-realização de cada indivíduo; 
c) criar uma estreita e valiosa integração com a comunidade, gerando simultaneamente uma fonte 
substancial de recursos para garantir a continuidade e expansão do órgão." 
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universitária, e até mesmo propor uma revisão na Resolução nO 39/878 do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), já que esta não contemplava alguns aspectos 

constantes do novo Estatuto da Universidade, alterado em 1992. 

Rodrigues e Ribeiro (2001) enfatizam que "as dimensões gestão, ensino, pesquisa e 

extensão, através de suas atividades, devem ser consideradas e avaliadas como um 

todo". Os autores, ao apresentarem todas as dimensões como indissociáveis, trazem um 

grande desafio para a gestão da extensão. O que ambos indicam como necessário à 

avaliação institucional das universidades é válido para a pesquisa que se propõe a ler a 

realidade da problemática da gestão da extensão, isto é, apreender as relações entre 

ensino, pesquisa e extensão para, conforme cita Sobrinho, "estabelecer o ambiente 

básico primário". Os autores insistem ser fundamental entender como se articulam 

todos os atores envolvidos, incluindo a comunidade e, essa percepção do todo dinâmico 

e complexo, passa a ser o foco do papel desafiador dos responsáveis pela gestão, que 

este estudo continua a classificar. 

Dentro desse contexto surge um polêmico projeto de extensão, com uma proposta 

inovadora de democratizar o ensino de idiomas para a comunidade, o CLe. Para a 

melhor compreensão do CLC (objeto de estudo dessa dissertação), foi feito um estudo 

sobre as etapas de implantação do projeto na UFES bem como dos obstáculos e desafios 

encontrados durante essa implementação, que serão apresentados a seguir. 

8 A Resolução n.o 39/87, de 16 de novembro de 1987, tratava da operacionalização das atividades de 
extensão na Universidade Federal do Espírito Santo. 
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7. O DESENVOLVIMENTO DO eLC DA UFES: IMPLICAÇÕES 

EDUCACIONAIS E DE GESTÃO 

7.1 BREVE HISTÓRICO 

Os Cursos de Línguas para a Comunidade (CLC) da UFES eram atividades de extensão 

desenvolvidas pelos professores do Departamento de Línguas e Letras (DLL) desde 

1993. Porém, a falta de registro oficial na universidade impossibilitava qualquer forma 

de controle das atividades desenvolvidas. Os seguintes cursos de línguas eram 

oferecidos à comunidade: alemão, espanhol, francês, grego, inglês e italiano, além de 

cursos na área de língua portuguesa. 

A oferta de cursos devidamente registrada na Pró-Reitoria de Extensão (PROEx) 

somente aconteceu ao final de 1995 (Anexo 2), contribuindo ainda mais com a expansão 

da quantidade de alunos e também com os vários conflitos institucionais e políticos 

dentro e fora da universidade. 

Esse projeto foi apresentado em 1995, por um grupo de professores do curso de Letras 

do DLL e tinha basicamente os seguintes objetivos: continuar proporcionando a 

aprendizagem de um idioma estrangeiro à comunidade e, ampliar as possibilidades de 

treinamento de professores de língua inglesa para escolas da comunidade em geral e 

para os próprios cursos ofertados pela Extensão. 

Os docentes do DLL eram os coordenadores e podiam ser, também, os professores dos 

cursos. Alguns alunos dos cursos de Letras ministravam aulas e ainda eram convidados 

professores externos a UFES já que a universidade não dispunha de professores para o 

ensino de alguns idiomas, principalmente o alemão e o italiano. 

O estudo sobre o desenvolvimento do CLC foi dividido em dois períodos distintos. O 

primeiro, de 1993 a 1996 e o segundo, a partir de 1997. 
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7.2 A ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DO CLC: DE 1993 A 1996 

7.2.1 O PROJETO PEDAGÓGICO 

No período de 1993-1996 não havia um projeto pedagógico unificado de cursos de 

línguas, ou seja, ainda não havia a estrutura do CLe. Os projetos para oferta de cursos 

eram apresentados separadamente por cada professor do DLL, dentro da sua 

especialidade, confonne pôde ser observado em documentos datados de 1995. Cada 

nova turma ofertada representava um novo projeto de extensão a ser aprovado. 

Nessa época a infonnalidade penneava a oferta dos cursos de línguas. Registros 

mostram que a execução dos cursos nonnalmente acontecia antes mesmo do registro e 

aprovação do referido projeto pelas instâncias da universidade. Esse fato pode ser 

verificado nas pautas dos cursos, que indicava o funcionamento de turmas desde 1993 

(ver quantitativo de alunos na Tabela 5), porém, sem o devido registro do projeto de 

extensão (que aconteceu em 1995) na Pró Reitoria de Extensão. 

A nonna da Extensão Universitária da UFES determinava a estrutura mínima para o 

funcionamento de um projeto de extensão. No caso de um curso, essa estrutura era 

composta geralmente por um coordenador e um professor para ministrar as aulas. O 

coordenador era um docente do DLL, já o professor não necessariamente pertencia ao 

quadro de docentes da UFES. O trabalho do professor era remunerado com a taxa de 

matrícula paga pelos alunos dos cursos. 

O fonnato dos cursos de línguas da UFES seguia o mesmo existente em qualquer escola 

de línguas: organizado em níveis crescentes de dificuldade (básico, intennediário e 

avançado). O material didático adotado era produzido por editoras especializadas no 

ensino de línguas, e os alunos faziam a aquisição do mesmo em qualquer livraria. 

As turmas dos cursos eram oferecidas em dias e horários pré-definidos. Havia várias 

ofertas e o aluno escolhia dentre os diversos horários oferecidos, aquele mais adequado 

para a sua freqüência às aulas. Os cursos eram oferecidos para alunos iniciantes, mas 
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também se fazia teste de nivelamento para aqueles que haviam estudado o idioma por 

algum tempo, em outra escola. 

o tempo para a conclusão de um curso de idioma variava de 8 a 10 semestres, 

dependendo do idioma estudado e do nível em que o aluno era matriculado no curso. A 

Tabela 4 mostra a organização dos cursos de espanhol, inglês, francês e alemão. Os 

demais cursos não aconteciam em caráter permanente. 

TABELA 4 

FORMATAÇÃO DOS CURSOS DE LÍNGUASIUFES 

Idiomas Níveis dos cursos 
Básico Intermediário Avançado 

Alemão - :.. B I B2 B3 B4 MI M2 AVI AV2 
: .. L; 

.............. : ....... ......................... 

............ ~~p~~<?I ...... - BI B2 B3 B4 MI M2 AV I AV2 
Francês - - BI B2 B3 B4 MI M2 AV I AV2 
Inglês IA IB 

......... ::: .... :. 
B 1 B2 

····I·::::: .. ·c· ... 
B3 B4 Ml M2 AV 1 AV2 

Fonte: CLC/UFES 2002 

O aluno cursava um nível do curso a cada semestre, desde que concluísse o nível 

imediatamente anterior com nota 7 (sete), no mínimo. Além disso, deveria obter 75% 

(setenta e cinco por cento) de presenças às aulas (esse modelo de organização seguia o 

exemplo dos cursos de graduação da UFES). 

A capacitação profissional dos professores sempre foi uma das principais preocupações 

dos coordenadores dos cursos. O relat09 de alguns professores do CLC registra que os 

professores (principalmente de inglês), eram incentivados a participarem dos eventos 

nacionais e internacionais relacionados ao ensino de idiomas, recebendo inclusive ajuda 

de custo para as despesas. Além disso, o acompanhamento do aluno de Letras era feito 

pelo professor do DLL, que assistia às aulas ministradas e dava a orientação necessária 

para a melhoria da qualidade do ensino praticado. 

9 Depoimento das professoras Leni Puppim e Lília Rípoli. 



51 

7.2.2 A ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS 

Os prazos de matrícula dos cursos eram divulgados em jornais de circulação na região, e 

os interessados podiam se matricular independentemente da sua condição sócio

econômica. 

As matrículas eram feitas na agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF) 

dentro do campus universitário, e o atendimento era feito pelos próprios professores e 

coordenadores dos cursos de línguas, de forma totalmente artesanal: para cada turma 

havia uma folha de papel onde o nome do aluno era relacionado de acordo com a 

escolha do horário. 

A taxa de matrícula era cobrada em uma única parcela, e o pagamento era feito 

mediante depósito em uma conta corrente da Pró-Reitoria de Extensão, gerenciada pela 

FCAA. Com o comprovante de depósito em mãos, o aluno o apresentava aos 

atendentes da matrícula como forma de confmnar a matrícula no curso. O pagamento 

era normalmente à vista, mas também eram aceitos cheques pré-datados (nesse caso era 

emitido um recibo para confmnar o pagamento). 

Essa forma de organização da matrícula era precária: o espaço da agência da CEF não 

era exclusivo para o atendimento dos alunos, produzindo-se longas filas de espera e 

demora no atendimento. 

Além da precariedade no atendimento, as atividades administrativas ficavam 

prejudicadas, seja quanto ao controle dos alunos cujos cheques de pagamento eram 

devolvidos (cabe ressaltar que não existia uma ficha cadastral do aluno, ficando 

praticamente impossível localizar um aluno fora da sala de aula), seja quanto à emissão 

dos documentos acadêmicos, tais como as pautas para os professores entre outros. 

As aulas eram realizadas nas salas de aula da universidade, ocupando (nem sempre) os 

horários em que estavam desocupadas. As salas de aula desocupadas estavam 

localizadas em diferentes prédios e, devido ao arranjo fisico da universidade, dificultava 

o acompanhamento pedagógico das atividades docentes. As turmas não 
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necessariamente ocupavam a mesma sala durante o semestre, ocasionando uma 

completa desorganização e transtorno para professores e alunos. 

7.2.3 A GESTÃO DOS CURSOS 

A administração de todos os projetos de extensão da UFES estava centralizada na Pró

Reitoria de Extensão. Entretanto, até 1995, a maioria dos cursos de línguas não estavam 

registrados na Pró-Reitoria, dificultando toda e qualquer forma de controle das 

atividades desenvolvidas. 

Com o registro dos cursos na Pró-Reitoria de Extensão em dezembro de 1995, as 

atividades administrativas dos cursos de línguas foram absorvidas pela estrutura da Pró

Reitoria, com a cooperação voluntária de alguns professores. Entretanto, a Pró-Reitoria 

continuou mantendo a estrutura já existente, pois o volume de trabalho gerado pelos 

cursos de línguas inviabilizava o acompanhamento dos outros projetos de extensão em 

andamento. 

Quanto ao controle financeiro, as taxas pagas pelos alunos eram depositadas na conta da 

Pró-Reitoria, que destinava 5% do valor arrecadado para o Fundo de Reserva de 

Extensão. Porém, todos os projetos de extensão que arrecadavam recursos fmanceiros 

faziam o depósito na mesma conta, dificultando o controle financeiro de cada projeto. 

Além disso, o uso desses recursos devia ser solicitado previamente à Pró-Reitoria, 

tornando morosa a resolução de alguns problemas de ordem operacional dos cursos de 

línguas. 

Ao final de 1996, o Projeto Unificado dos Cursos de Línguas para a Comunidade, 

centralizou todos os cursos oferecidos em uma única coordenação, iniciando a 

organização da estrutura do CLe. 

Nesse novo projeto, os professores "idealizadores" dos cursos de línguas atuavam como 

coordenadores e orientadores dos demais professores. Alguns estudantes da UFES eram 
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contratados como estagiários para manter o funcionamento da Secretaria dos cursos, 

fazendo o atendimento administrativo de alunos e professores. 

o controle financeiro era feito pelos próprios coordenadores do curso. As taxas de 

matrículas pagas pelos alunos eram usadas para o pagamento de pessoal e aquisição de 

material didático, de expediente, de recursos patrimoniais, entre outros. Não se tem 

registro, nessa época, de repasse de recursos para a Universidade. Os recursos 

arrecadados eram usados apenas para o custeio das atividades dos cursos. 

A seguir será mostrada a expansão da quantidade de alunos e os transtornos que a 

estrutura do CLC começava a gerar na universidade. 

7.2.4 A EXPANSÃO DA QUANTIDADE DE ALUNOS 

A cada semestre a fama dos cursos se espalhava e a procura era cada vez mais intensa. 

Os próprios alunos faziam a propaganda do curso, o que atraía cada vez mais público. 

A crescente demanda da comunidade pelos cursos gerava a necessidade de ampliação da 

oferta. Constata-se a evolução do número de alunos na tabela a seguir, conforme dados 

coletados no CLe. 

TABELA 5 

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE ALUNOS DO CLC NO PERÍODO DE 1993 A 1996. 

Ano/período N° de alunos 

1993 60 

1994/1 188 

1994/2 1054 

1995/1 2299 

1995/2 3383 

1996/1 5122 

1996/2 5328 
Fonte: CLC/UFES 
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Com a expansão do número de alunos, algumas insuficiências se tomavam aparentes, 

conduzindo a uma reavaliação da estrutura oferecida. As novas demandas após a 

expansão serão conhecidas nas próximas páginas. 

7.2.5 AS NOVAS DEMANDAS APÓS A EXPANSÃO 

o crescimento do número de alunos (e conseqüentemente do número de turmas) 

contribuiu para que a estrutura de funcionamento existente se tomasse insuficiente, 

principalmente quanto aos seguintes aspectos: 

a) Qualidade do espaço físico para o ensino de idiomas; 

b) Quantidade de salas para comportar as turmas; 

c) Quantidade de professores para ministrar as aulas; 

d) Intensidade do acompanhamento pedagógico dos estagiários e do aperfeiçoamento 

dos docentes; 

e) Acompanhamento do desempenho acadêmico dos alunos; 

f) Continuidade das turmas existentes em paralelo à abertura de novas turmas 

iniciantes; 

g) Eficácia da estrutura administrativa na organização das atividades burocráticas. 

As insuficiências demandavam a criação de uma infra-estrutura própria para o 

funcionamento do CLe. O aumento do número de turmas acarretou o uso desordenado 

das salas de aulas da UFES, muitas vezes concorrendo com as atividades de ensino da 

universidade. Esse fato gerava uma grande insatisfação na comunidade acadêmica da 

UFES. Era o início de alguns conflitos que culminariam, futuramente, em processos e 

representações junto a alguns órgãos da justiça oficial. 

7.2.6 A ORGANIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA 

O interesse crescente da comunidade pelos cursos, aliado à estrutura insuficiente para 

acomodar o contingente de alunos que emergia, pressionavam, mesmo tacitamente, a 
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Pró-Reitoria a buscar uma alternativa para melhorar a organização dos cursos, 

principalmente porque o espaço fisico oferecido pela universidade não comportava mais 

os cursos de línguas para a comunidade. 

A primeira providência tomada pela UFES foi buscar a ampliação do espaço fisico para 

a realização dos cursos. A UFES assinou um convênio com a FCAA para a construção 

do "Prédio de Línguas para a Comunidade", inaugurado em outubro de 1996. A obra 

foi paga com os recursos que vinham sendo arrecadados com o pagamento da taxa de 

matrícula dos cursos. 

o prédio foi projetado com 27 (vinte e sete) salas de aulas para comportar 20 (vinte) 

alunos cada. Além disso, foram equipadas com quadro magnético, carteiras, recursos de 

áudio e vídeo e aparelhos para a refrigeração do ar. Também foram estruturadas uma 

biblioteca, uma secretaria e salas para uso da coordenação dos cursos. 

o funcionamento dos cursos no novo prédio contribuiu para a superação de algumas 

insuficiências como, por exemplo, o espaço fisico para comportar as turmas e a 

coordenação dos cursos. Ainda assim, devido ao elevado número de turmas que 

estavam funcionando, algumas turmas continuaram ocupando salas de aula da 

universidade, mais precisamente as salas do Centro Pedagógico (lC-4). Para tanto, 

algumas melhorias foram feitas em tais salas a fim de garantir uma infraestrutura 

semelhante à do Prédio de Línguas. 

Superadas as dificuldades de ordem fisica, ainda permaneCIam as de ordem 

administrativa e pedagógica, devido à insuficiência de pessoal para acompanhar as 

atividades dos cursos. Essas dificuldades foram tratadas nas estruturas que foram 

criadas a partir de 1997. 

7.3. A ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO A PARTIR DE 1997 E OS 

NOVOS DESAFIOS DA GESTÃO 

As dificuldades superadas proporcionaram aos cursos mais qualidade, que resultou na 
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ampliação da quantidade de alunos dos cursos de línguas. O primeiro semestre de 1997 

registra um contingente aproximado de 7500 alunos no CLC (vide Tabela 11). 

Ainda assnn, algumas insuficiências continuariam existindo, principalmente as de 

ordem pedagógica e administrativa. A estrutura de funcionamento centralizada na 

PROEx não conseguia responder às novas demandas exigidas pelo projeto. 

A obrigatoriedade de apresentação de um projeto de extensão para cada nova turma a 

ser aberta também dificultava o atendimento à demanda da comunidade. O número de 

instâncias para a aprovação de um projeto de extensão, aliado aos atrasos inevitáveis de 

núcleos e conselhos voluntariamente compostos, tomava a tramitação dos projetos 

demorada e gerava uma lentidão incompatível com a demanda por novos cursos ou com 

a exigência de ajustes nos cursos existentes. Essa tramitação inibia o crescimento dos 

cursos de línguas, especificamente, e a apresentação de novos projetos de Extensão, de 

forma geral. 

Os projetos de extensão eram desenvolvidos, geralmente, dentro de um período de dois 

anos, podendo ou não serem renovados. No caso dos cursos de idiomas esse modelo se 

tomava impraticável, pois acarretaria uma descontinuidade no processo de ensino 

implantado no CLC. 

A nova realidade vivida pelo CLC e os questionamentos levantados na comunidade 

acadêmica e não acadêmica, além das orientações do TCU, obrigaram a UFES a 

formatar um novo modelo de funcionamento para os cursos, que foi implementado a 

partir da contratação da FCAA. 

7.3.1. O CONVÊNIO COM A FCAA 

A Resolução n° 11/97, de 05 de maio de 1997, baixada pelo CONSUNI (Conselho 

Universitário), regulamentou o convênio entre a UFES e a FCAA para o funcionamento 

do CLe. 
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A partir do convênio, implantou-se um novo modelo de funcionamento para o CLC, 

centralizando a administração do projeto não mais na PROEx e sim na Direção da sua 

unidade criadora, nesse caso o Centro de Estudos Gerais (CEG). 

o CEG, uma unidade gestora da UFES, era o centro que congregava os cursos de 

graduação da área de humanas. Os cursos administrados pelo CEG eram Letras, 

Filosofia, Psicologia, Sociologia, Biologia, História, Geografia e Ciências Sociais. 

Então, como o CLC teve origem no DLL, a responsabilidade pela gestão do CLC ficou 

a cargo do Diretor do CEG. O nome "Cursos de Extensão em Línguas" foi renomeado 

para "Cursos de Línguas para a Comunidade" ou CLC, como é conhecido. Esse novo 

modelo de funcionamento contribuiu para uma gestão mais autônoma e flexível dos 

cursos. 

O funcionamento do convênio era fiscalizado pelo CONSUNI, que aprovava 

anualmente a Planilha Orçamentária do CLC (previsão de receitas e despesas para o 

funcionamento da estrutura), e a Prestação de Contas (realização efetiva das receitas e 

despesas de um período) ao fmal de cada ano orçamentário. 

A FCAA ficou sendo a mantenedora do CLe. Dentre as suas atividades estavam a 

gerência financeira dos cursos bem como a execução dos pedidos encaminhados pela 

coordenação do CLC. A abertura de uma conta corrente específica para a arrecadação 

auferida pelo CLC contribuiu para um melhor controle das receitas e despesas do 

projeto. 

A Resolução nO 11/97 do CONSUNI também delimitou a quantidade de alunos a ser 

contemplada pelo CLC. Essa preocupação surgiu porque o número de alunos já 

ultrapassava de 5000 no segundo semestre de 1996 (Tabela 5), com a tendência de 

crescimento ainda maior a cada semestre letivo. Esse crescimento desordenado 

continuaria ocasionando incapacidade para o acompanhamento administrativo e 

acadêmico-pedagógico de alunos e professores, e uma necessidade ainda maior de 

espaço fisico para acomodar as turmas. 
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Foi em 1997 que o CLC atingiu a maior quantidade de alunos, conforme pode ser 

comprovado nos dados da tabela abaixo. 

TABELA 6 

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE ALUNOS DO CLCIUFES APÓS 1997 

Anol eríodo N° de a/unos 

1997/1 7493 

1997/2 6621 

1998/1 6668 

1998/2 6714 

1999/1 6714 

1999/2 6607 

2000/1 6814 

2000/2 6520 

200111 6595 

200112 6327 

Fonte: CLCIUFES 

A Resolução determinou que a quantidade de alunos do CLC seria de, no máximo, 

7000, dentre os quais 700 deveriam ser bolsistas (6300 alunos pagantes + 700 alunos 

bolsistas ). 

7.3.2. A DISTRIBUIÇA-O DE BOLSAS DE ESTUDOS 

Com a determinação pela distribuição de bolsas, a Resolução n. o 11/97 definiu que 

seriam bolsistas no CLC: os servidores e professores da universidade, os alunos 

bolsistas dos programas de iniciação científica e de programas especiais de treinamento 

(PET), e os professores do ensino público estadual, mediante convênio com a Secretaria 

de Estado da Educação (SEDU). 

Nessa Resolução ficou perceptível, de uma forma geral, a falta de visão social e de 

envolvimento com a comunidade do seu entorno na distribuição das bolsas de estudos 
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dos cursos de línguas. Por wn lado, essa distribuição interna das bolsas de estudos 

buscava minimizar os conflitos com a comunidade universitária, de outro, mostrava a 

falta de visão social da gestão universitária que não inseriu o público externo na sua 

resolução. Aliás inseriu, muito timidamente, os professores da Rede Pública Estadual, 

alguns formados pela própria UFES. 

Posteriormente outras Resoluções foram emitidas, devido a solicitações de órgãos da 

UFES e também do próprio CLC quanto à necessidade de se contemplar outros públicos 

na distribuição das bolsas. A pedido do CLC foram inseridos como bolsistas os alunos 

carentes da Rede Pública de Ensino Médio, porém a Resolução definiu que esse público 

deveria ser contemplado o mediante sorteio de algumas vagas. 

Finalizando, todas as resoluções que trataram da distribuição de bolsas de estudos no 

CLC, até o presente momento, refletiram bastante o corporativismo existente na UFES, 

que pode ser comprovado pela quantidade de alunos bolsistas vinculados de algwna 

forma à Universidade, como aluno ou servidor, minimizando a possibilidade de se 

contemplar com bolsa o público mais carente e excluído dessa modalidade de ensino. 

7.3.3 A EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E O NOVO MODELO 
DE GESTÃO 

Com a assinatura do convênio foi necessária a criação de wna estrutura organizacional 

para a administração do CLC, wna vez que a estrutura da universidade não comportava 

mais as atividades administrativas decorrentes do funcionamento dos cursos. 

o primeiro quadro de pessoal do CLC foi composto de acordo com os dados do Tabela 

7, a seguir. 
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TABELA 7 

ESTRUTURA DE PESSOAL DO CLCIUFES EM MAIO DE 1997 

Quant Car20s Re2imelJornada de trabalho 

01 Coordenador Administrativo CLT / 40 bisem 
.......... 

01 ... Ç<?<?E4~!l.él.4.<?~ .. ~~~()gi(;<? .... CLT / 20 bisem 
... .... .................. 

01 Sub-coordenador Administrativo CLT / 40 bisem 
.............. 

03 Coordenador Acadêmico Docente UFES / 20 bisem 
........ .............. 

01 Coordenador E.RI.C. 10 Docente UFES / 20 bisem 
............ 

01 Secretária Geral CLT / 20blsem 

01 Auxiliar de Secretaria CLT / 40 bisem 

07 !\~ili~4~~~~iç<?sº~E~is CLT / 40 bisem 
.. ....... . . ............. 

08 Estagiário não instrutor Estágio / 20 bisem 
Fonte: Resolução n° 11/97 - CONSUNIlUFES 

A quantidade de docentes envolvidos nas atividades de ensino variava de acordo com o 

número de turmas. Nesse período a previsão da quantidade de professores necessária 

para a realização dos cursos era de 27 professores efetivos, contratos via CLT e, 39 

estagiários docentes, contratados com bolsa de estágio. 

o Coordenador Administrativo era a autoridade máxima do CLC, abaixo do Diretor do 

CEG, estando subordinado a ele todos os setores e coordenadores. As demandas para o 

funcionamento do CLC tais como, compras de materiais, admissão de pessoal, entre 

outras, eram solicitadas por ele ao Diretor do CEG através de ofícios, que aprovava e 

encaminhava para a execução pela FCAA. 

o Coordenador Pedagógico, assessorado por dois Coordenadores Acadêmicos, era o 

responsável pelo acompanhamento acadêmico e pedagógico dos cursos de inglês, por 

ser o curso com o maior número de alunos e professores. Mesmo assim, a jornada de 

trabalho semanal de 20 horas do Coordenador Pedagógico incompatibilizava com as 

necessidades do CLC, que funcionava 78 horas por semana. 

10 English Resource Information Centre é um espaço que foi construído com o apoio do Conselho 
Britânico (atualmente chama-se CRI - Centro de Recursos e Infonnação). O ERIC abrigava uma 
biblioteca, e, além disso, destinava-se a ser um espaço para realização de diversas atividades culturais e 
extra-classe para o ensino de línguas, e divulgação de programas de estudos no exterior. 
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o terceiro Coordenador Acadêmico fazia o acompanhamento dos cursos de espanhol, 

francês e português. 

o Coordenador do E.R.I.C. era o responsável pela manutenção do acervo da biblioteca e 

supervisão dos estagiários não instrutores, que desempenhavam as atividades 

operacionais da biblioteca. 

o Sub-Coordenador Administrativo, a Secretária Geral, o Auxiliar de Secretaria e os 

Estagiários não docentes que atuavam na secretaria, eram também subordinados ao 

Coordenador Administrativo, bem como os Auxiliares de Serviços Gerais. 

Num primeiro momento, o quadro de pessoal foi formado pelos professores que já 

participavam da estrutura anterior, vinculada à PRO Ex. Os cargos administrativos 

foram preenchidos por estudantes do DLL e por pessoas selecionadas pela FCAA com a 

aprovação do Diretor do CEG. 

Os cargos de Coordenadores Acadêmicos eram ocupados por Docentes do DLLIUFES 

(que trabalhavam em regime de atividade esporádicall
). 

Os estagiários não instrutores trabalhavam na Secretaria e no ERIC, eram estudantes do 

curso de Letras. Esses estudantes atuavam de forma limitada na organização e 

realização das tarefas administrativas, pois trabalhavam numa área incompatível com a 

sua formação acadêmica. O Auxiliar de Secretaria também não tinha o preparo 

necessário para exercer a função. 

A Coordenação Administrativa era exercida por um ex-professor do curso de Letras, 

que mais contribuía com a organização pedagógica dos cursos do que com a 

administração, propriamente dita, do CLC. Ainda nesse período foi criado o cargo de 

Sub-Coordenador Administrativo para assessorar a Coordenação Administrativa. Esse 

cargo foi preenchido por um profissional formado em Administração e com experiência 

11 A atividade esporádica foi regulamentada pela UFES na Resolução nO 06/92, que pennitia aos docentes 
da universidade em regime de Dedicação Exclusiva, exercerem uma atividade eventual remunerada, 
geralmente pelo período máximo de 6 meses por ano. 
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administrativa. 

A maIor dificuldade enfrentada nessa época era a falta de profissionalização das 

atividades administrativas do CLC, o caráter eventual da atividade esporádica dos 

Coordenadores Acadêmicos e a centralização das decisões no Coordenador 

Administrativo. Era uma estrutura completamente centralizada. 

Diante de todos esses fatos, a estrutura de cargos foi revisada ao final em 1997 com o 

objetivo de melhorar o funcionamento do CLC através da profissionalização dos cargos 

e do aumento da jornada de trabalho de alguns cargos já existentes. Entretanto, 

continuaria a centralização. A Tabela 8 mostra a nova estrutura implantada. 

TABELA 8 

ESTRUTURA DE PESSOAL DO CLCIUFES A PARTIR DE DEZEMBRO DE 1997 

Quant Car os 

o 1 Coordenador Administrativo 

01 Sub-coordenador Administrativo 

O 1 .............Ç~~E~~~~~~.I>~~<?giC;() 
03 Coordenador Acadêmico 

01 

01 

03 

Coordenador E.R.I.C. 

Secretária Geral 

Auxiliar de Secretaria 

................ + 

Re ime/Jornada de trabalho 

CLT / 40 bisem 

CLT / 40 bisem 

CLT / 40 bisem 

UFES / 20 bisem 

UFES / 20 bisem ................................................................................................. I 

CLT / 40blsem 

CLT / 40 bisem 

08 ............ A~il~éI:l"~~~~ry}ç~~º~~~~ CLT / 40 bisem 

02 Es iário não instrutor Est' io / 20 bisem 
Fonte: Resolução n028/97 - CONSUNl/UFES 

As alterações feitas melhoraram bastante o funcionamento do CLe. A substituição de 

estagiários por funcionários efetivos buscava melhorar o atendimento feito na 

Secretaria. Entretanto, os custos com a folha de pagamento tomaram-se elevados, 

incompatíveis com a realidade vivida pelo CLC, implicando diretamente na redução dos 

recursos financeiros a serem aplicados na melhoria da infra-estrutura de uma forma 

geral. 
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Após a aprovação da nova estrutura organizacional, um fato contribuiu decisivamente 

para uma mudança radical na estrutura do CLC: o pedido de demissão do Coordenador 

Administrativo. Com isso, as funções do cargo foram temporariamente assumidas pelo 

Sub-Coordenador Administrativo. 

Após algumas reuniões do Sub-Coordenador com o Diretor do CEG, percebeu-se que 

era hora de se fazer uma alteração substancial no modelo de gestão do CLC, visando 

tomá-lo descentralizado e profissional, porém, dentro de um modelo enxuto e funcional. 

Em 1998 uma nova alteração foi implementada, conforme demonstrado na Tabela 9, a 

segulf. 

TABELA 9 

ESTRUTURA DE PESSOAL DO CLCIUFES A PARTIR DE JULHO DE 1998 

uant Car os 

o 1 Coordenador Administrativo 

01 Coordenad<?~J:>~~9gi~() .... 

03 Assessor Acadêmico 
......................................... 

01 Coordenador E.R.I.C. 

O 1 Secretária Geral 

02 Auxiliar de Secretaria 

08 Auxi~iél!~~~~ty~ç<?s(]erais 

Re ime/Jornada de trabalho 

CLT / 40 bisem 

CLT / 40 bisem 

. p~~~~<?t~~~~tyiç<??º~~~~ .. 

CLT / 20 bisem 

CLT / 40blsem 
.................................... 

CLT / 40 bisem 

CLT / 40 bisem 

04 Es iário não instrutor Est' io / 20 bisem 
Fonte: Resolução n007/98 - CONSUNl/UFES 

A principal alteração consistiu em se eqUIparar as duas coordenações existentes, 

especializadas por área de atuação, descentralizando a tomada de decisões e distribuindo 

tarefas. As responsabilidades dos cargos ficaram assim definidas: o Coordenador 

Administrativo era o responsável pela manutenção da infra-estrutura do prédio e 

organização da Secretaria, e o Coordenador Pedagógico, pelo acompanhamento 

acadêmico e pedagógico de todos os cursos de línguas. Ambos os coordenadores 

estavam subordinados ao Diretor do CEG. 

Com a nova estrutura, o Sub-Coordenador Administrativo foi promovido a 
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Coordenador, sendo extinto o cargo de Sub-Coordenador. Essa alteração contribuiu 

para uma estrutura mais ágil, profissional, e ainda, com despesas menores. 

Estavam subordinados à Coordenação Administrativa os funcionários de serviços gerais 

e secretaria e, à Coordenação Pedagógica, os Coordenadores Acadêmicos e o 

Coordenador do E.R.Le. Os cargos de Coordenadores Acadêmicos foram, nessa época, 

custeados pela FCAA, reduzindo as despesas do orçamento do CLe. 

O cargo de Coordenador do ERIC deixa de ser ocupado por um docente da UFES (que 

trabalhava em regime de Atividade Esporádica) passando a ser um cargo efetivo, 

ocupado por um Bibliotecário, que contribuiu para a profissionalização das atividades 

do E.R.Le., melhorando o atendimento dos usuários e o controle do acervo existente. 

A redução da quantidade de auxiliares na secretaria contribuiu para a melhoria da 

comunicação interna e para a racionalização na distribuição das tarefas, além de reduzir 

o tempo ocioso de um terceiro funcionário que, excluído o período de matrículas e 

rematrículas, poucas tarefas executava na Secretaria. Dessa forma, os horários de 

trabalho foram melhores organizados e também o controle sobre as tarefas executadas. 

Em épocas de pico de trabalho, contratava-se prestador de serviço temporário. 

Por outro lado, a criação de quatro vagas de "estagiário não-instrutor" oportunizou a 

entrada de estudantes de outros cursos da UFES, tais como Administração, 

Biblioteconomia e Ciência da Computação. 

Também foi implantado, com a nova estrutura, o Conselho Administrativo-Acadêmico 

dos Cursos de Línguas para a Comunidade (CAACLC), um colegiado para análise e 

decisões sobre as questões de caráter institucional do CLe. 

Após 1998, a estrutura organizacional do CLC passou por algumas revisões, sendo 

acrescentado alguns cargos à medida que foram surgindo novas necessidades. Uma 

alteração importante foi a incorporação definitiva dos Coordenadores Acadêmicos no 

quadro de pessoal do CLe. As modificações, quando necessárias, são feitas juntamente 

com a planilha orçamentária anual. Atualmente a estrutura de pessoal está composta 
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TABELA 10 

ESTRUTURA DE PESSOAL DO CLC EM 2002 

Quant Car os 

01 Coordenador Administrativo 

01 Coordenador Pedagógi(;() 

O 1 Bibliotecária 
.......................................................... 

O 1 ........ ..I~~Ili(;()~~~Il~()~élÇª() 
01 Assessor Acadêmico 

03 Assessor Acadêmico 

01 Assessor Acadêmico 

01 Secretária Geral 

02 Auxiliar Administrativo 

01 ......... Atendente l'~~porário* 

03 .... Auxiliar de S~I"Y}ç()~º~~~~ 

02 . ..... A1J?Cilié:l!4~}é:l!4iIl~f;!~ 

01 

05 

Auxiliar de Elétrica 

Es iário não instrutor 

Re imelJornada de trabalho 

CLT / 44 h/sem 
.................................... 

CLT / 44 h/sem 

CLT / 22 h/sem 

CLT / 22 h/sem 

CLT / 36h/sem 

CLT / 22 h/sem 
............................................................. 

CLT / 1 Ih/sem 
..............................................••.•... 

CLT / 44 h/sem 
•..........................................................••. 

CLT / 44 h/sem 
.•............................................... 

CLT / 44 h/sem 
........................................ 

CLT / 44 h/sem .................................................................................. I 

CLT / 44 h/sem 

CLT / 44 h/sem 

Est' io / 20 h/sem 
*Contratado apenas na época de maior volume de trabalho 
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o CONSELHO ADMINISTRATIVO-ACADÊMICO DOS CURSOS DE LÍNGUAS PARA 
A COMUNIDADE (CAACLC) 

Embora a estrutura de funcionamento do CLC estivesse subordinada ao Diretor do 

CEG, sentia-se uma dificuldade em tomar transparente a fonna de gestão do CLC que 

era a cada dia mais questionada pelos professores do DLL e pelas demais instâncias da 

UFES, devido ao seu modelo de funcionamento bastante autônomo. 

Para minimizar essa situação foi criado o Conselho Administrativo-Acadêmico dos 

Cursos de Línguas para a Comunidade (CAACLC) em 1998, com o objetivo de tomar a 

as ações praticadas no CLC mais transparentes para a comunidade universitária e ainda 

pennitir uma maior participação dos professores do DLL nas decisões administrativas e 
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acadêmicas do CLC. 

o CAACLC foi composto por representantes da UFES e do próprio CLC (funcionários 

da FCAA). Como representantes da UFES foram nomeados o Diretor do CEG, na 

presidência; a Chefia do Departamento de Línguas e Letras, a Coordenação do 

Colegiado do Curso de Letras-Inglês e a Coordenação do Colegiado do Curso de 

Letras-Português. Como representantes do CLC estavam o Coordenador 

Administrativo e o Coordenador Pedagógico. 

A criação do CAACLC teve como principal objetivo tomar mais transparente a gestão 

do CLC, já que este não era mais coordenado diretamente pelo DLL. 

7.3.4 A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Os procedimentos administrativos vigentes em 1996 incompatibilizavam com a nova 

estrutura de funcionamento do CLe. 

Com o novo prédio, organizou-se melhor a Secretaria para o atendimento dos alunos e 

professores e o processo de matrículas e rematrículas foi informatizado ao final de 1997. 

O período de matrículas dos novos alunos era publicado em edital, com os respectivos 

prazos e público alvo. 

As matrículas eram feitas no prédio do CLC. Os alunos preenchiam uma ficha de 

cadastro e, ao invés de depósito, era impresso um boleto bancário que os alunos 

pagavam em qualquer agência da Caixa Econômica Federal (CEF). Após o pagamento 

do boleto, a CEF gerava um arquivo eletrônico para confirmação automática da 

matrícula do aluno. 

A informatização do processo de matrícula contribuiu para a melhoria da organização 

dos cursos: confirmação de turmas, emissão de pautas e relatórios diversos para suporte 

à atividade acadêmica e pedagógica, controle da quantidade de alunos, do uso de salas, 

entre outros. 
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Ainda assim, a grande demanda por novas matriculas ainda gerava wn certo tumulto nos 

primeiros dias de matricula, acarretando a formação de extensas filas de pessoas para 

serem a atendidas (Anexo 3). 

7.3.5 GESTA~O FINANCEIRA 

Até 1996 não havia planilha orçamentária no CLC, ou seja, não havia wna gestão 

financeira sobre os recursos arrecadados pelos cursos de línguas (essa falta de controle 

foi, inclusive, wn dos motivos pelos quais a ADUFES protocolou a representação no 

TCU, conforme descrito no capítulo 8). 

Diante dos conflitos existentes na época, e mesmo antes do parecer do TCU, a UFES 

assinou wn convênio com a FCAA em maio de 1997 para regularizar os aspectos 

administrativos e fmanceiros para o funcionamento do CLe. A primeira planilha 

orçamentária do CLC foi feita em 1997, que se tornou wna obrigatoriedade para o 

funcionamento do convênio entre a UFES e a FCAA. 

A planilha orçamentária do CLC é wn documento aprovado anualmente pelo CUn, onde 

constam os recursos financeiros previstos para o fmanciamento das despesas inerentes 

ao seu funcionamento. Os recursos fmanceiros são oriundos das taxas de matricula 

pagas pelos alunos semestralmente e, a partir dessa arrecadação prevista, são estipuladas 

rubricas orçamentárias para pagamento das despesas operacionais. No caso do CLC, a 

planilha orçamentária devia ser construída visando igualar o saldo da arrecadação com o 

saldo das despesas. 

A primeira planilha elaborada era bastante simplificada, constando apenas wna rubrica 

para a arrecadação das taxas de matriculas semestrais e algwnas rubricas para as 

despesas com pagamento de pessoal, repasses para UFES, FCAA e CEF, custeio, fundo 

de rescisão, fundo de reserva para pagamento de pessoal e reserva de contingência. 

Essa primeira planilha orçamentária não conseguiu prever todas as rubricas necessárias 

para a manutenção da infraestrutura básica para funcionamento do CLe. Já em 1998, 

foi elaborada wna planilha mais completa, contemplando wna distribuição mais 
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racional dos recursos fmanceiros arrecadados, detenninando-se melhor os recursos 

destinados ao custeio das despesas operacionais. 

Nessa planilha foram criadas rubricas orçamentárias para o financiamento de dois 

programas a serem desenvolvidos por professores da UFES: programa de fomento à 

pesquisa e de fomento à fonnação continuada em serviço. Esses programas 

objetivavam a realização de projetos tendo o CLC como objeto de estudo. A Tabela 11 

resume os projetos que foram financiados pelos referidos programas até o momento. 

TABELA 11 

PROJETOS FINANCIADOS PELO CLC - 1998-2002 

Ano Tipo Título Depto. UFES 

2002 Pesquisa O português falado na cidade de Vitória: da DLLlCCHN 
oralidade à escrita. 

2001 Fonnação Ambiente automático, interativo e dinâmico DELlCT 
continuada para auxiliar profissionais envolvidos em cursos 

visando fonnação continuada. 
2000 Pesquisa A fonnação de educadores e produção de DPSI/CCHN 

subjetividade: pesquisando outras possibilidades 
de ser professor no cenário atual da Educação 
Brasileira. 

2000 Fonnação Criação de materiais didáticos de Inglês DLLlCCHN 
continuada Instrumental nas áreas de: Saúde Pública, 

Administração, Comércio Exterior, Psicologia e 
Pedagogia. 

1999 Fonnação Fonnação de professores de Inglês Instrumental. DLLlCEG 
continuada 

1999 Pesquisa Expectativas de alunos e professores com DLLlCEG 
relação à correção do erro gramatical em 
produção oral em língua inglesa. 

1998 Pesquisa* Um estudo contemporâneo da sociedade e vida DCSO/CEG 
cultural Norte-Americana-1950-1999. 

1998 Pesquisa* Processos sociais e lingüísticos intervenientes DLLlCEG 
na construção da escrita. 

*Não concluídos 

A planilha para o ano de 1999 foi mantida confonne 1998, apenas sendo inserida uma 

rubrica destinando recursos para o Programa de Capacitação de Estagiários, um 

programa voltado para o treinamento lingüístico dos estagiários docentes no país onde o 

idioma é falado, confonne será descrito no item 7.5. 
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Em 2000 a planilha orçamentária destinou recursos frnanceiros para o Programa de Pré

Estágio. Esse programa tinha como objetivo básico custear uma bolsa de estágio para 

reforçar a capacitação profissional de alguns estudantes do curso de Letras. O programa 

de capacitação acontecia durante um semestre no mínimo, com uma carga horária 

mensal de 12 (doze) horas de treinamento, ministrado pela Coordenação Pedagógica 

através de reuniões e atendimentos individuais. Ao término do período de treinamento, 

alguns estudantes eram selecionados para atuarem como estagiários docentes do CLe. 

A partir de 2001 a planilha orçamentária manteve basicamente as mesmas rubricas, 

apenas alternando a realização dos Programas de Fomento, sendo frnanciado apenas um 

tipo de programa a cada ano. 

A gestão orçamentária tomou-se um dos grandes desafios para o CLe. A dualidade 

custos baixos x qualidade do ensino tomou-se o maior desafio para a manutenção do 

CLe. 

o desafio maIOr gIrava em tomo da necessidade de um controle mais eficaz das 

despesas a serem realizadas e garantir o funcionamento da estrutura necessária para a 

manutenção dos cursos, visando a perenidade do projeto. Essa necessidade emergia 

principalmente devido ao congelamento do valor da taxa de matrícula (desde 1997 o 

valor pago tem sido o mesmo), à nova estrutura implantada (pessoal e estrutural), à 

obrigatoriedade de prestação de contas ao final de cada ano, e principalmente à 

necessidade de ser frnanceiramente auto sustentado, não podendo gerar déficits. 

A evolução da estrutura administrativa para um modelo mais profissional acarretou um 

impacto considerável na gestão dos recursos frnanceiros. O controle frnanceiro se 

distanciou da área pedagógica, sendo por diversas vezes o ponto de conflito entre os 

setores pedagógico e administrativo. Com o amadurecimento da estrutura funcional e 

das relações entre os diferentes setores do CLC, esses conflitos foram minimizados, 

sobretudo a partir do entendimento das necessidades pedagógicas pela administração. 
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7.4 A EVOLUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

Os cursos de idiomas não sofreram, de uma forma geral, mudanças no seu formato de 

funcionamento. Continuaram a serem oferecidos em módulos de níveis crescentes de 

dificuldades. 

Uma mudança significativa no projeto pedagógico foi, entretanto, o novo modelo de 

avaliação do aprendizado do aluno, implementado a partir do ano 2000, buscando 

melhorar ainda mais o seu nível de aprendizado e a qualidade do ensino ministrado. 

Esse modelo evoluiu para uma avaliação das 4 (quatro) habilidades necessárias para o 

aprendizado de um idioma estrangeiro: ouvir, falar, ler e escrever. Anteriormente, 

mesmo com a abordagem comunicativa dos cursos, o processo de avaliação não refletia 

essa abordagem, sendo basicamente uma avaliação instrumental, escrita. 

Também houve uma intensificação nos programas de capacitação de professores e 

estagiários docentes. Quanto aos estagiários, foi feita uma revisão do valor da bolsa de 

estágio paga, pois era considerada bastante elevada em comparação ao salário dos 

docentes do DLL. A partir do orçamento de 1999 o valor da bolsa de estágio foi 

reduzido e uma nova rubrica foi criada, com o objetivo de permitir o treinamento de 

estagiários no exterior. 

A rubrica Programa de Capacitação de Estagiários foi criada para proporcionar aos 

estagiários a oportunidade de estudar no país onde o idioma seja a língua materna. Esse 

aprendizado é considerado relevante para a formação do professor de línguas, 

entretanto, dificilmente todos os estudantes de línguas terão essa oportunidade em suas 

vidas. Dessa forma, alguns estagiários começam a ter a oportunidade de participar de 

um programa de estudos no exterior. 

A dinâmica implantada pelo CLC na comunidade capixaba, e maIS precisamente no 

campus universitário, não iria passar despercebida. Dessa forma, surgiram alguns 

conflitos com as escolas particulares de idiomas e também com parte da comunidade 

acadêmica da UFES. Esses conflitos estão descritos no capítulo seguinte. 
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o crescimento exponencial do CLC com o decorrente impacto na comunidade capixaba 

gerou uma série de questionamentos intra e extra campus. Dessa forma, o CLC foi alvo 

de diversas manifestações favoráveis e contrárias ao seu funcionamento, que podem ser 

encontradas em publicações de jornais e informativos da época, conforme demonstrado 

no Anexo 4. 

Os conflitos tiveram início no ano de 1995, época em que se tomou perceptível a 

expansão do CLe. Esses conflitos foram liderados pelo Sindicato dos Estabelecimentos 

Particulares de Ensino (SINEPE) e também, em 1996, pela ADUFES. 

No caso das escolas particulares de idiomas os conflitos foram de natureza econômica, 

uma vez que alegavam os esvaziamento das suas salas de aula e a conseqüente redução 

da arrecadação. Já com a ADUFES os conflitos mostravam uma natureza mais 

filosófica e política: os questionamentos giravam em tomo da privatização do ensino na 

universidade pública e do gerenciamento dos recursos fmanceiros arrecadados com tal 

atividade. 

Os conflitos foram mediados pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU) e foram estudados em dois momentos: o pnmerro, com as 

escolas particulares de idiomas e o segundo, com a ADUFES. 

8.1. CONFLITOS COM AS ESCOLAS PARTICULARES DE IDIOMAS 

O SINEPE protocolou na Delegacia do Ministério da Educação e Cultura do Estado do 

Espírito Santo (DEMEC/ES), em 12 de dezembro de 1995, o Of. n.o 155/95, reiterando 

preocupações que já haviam sido expostas verbalmente em visita ao gabinete do então 

Delegado da DEMEC/ES, Prof. Lézio Sathler. Na ocasião, o objetivo era defender os 

interesses dos associados do SINEPE, que se sentiam prejudicados com os preços 
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praticados pela UFES, julgando serem estes "uma prática da concorrência desleal". As 

escolas particulares acusavam a universidade de ser a culpada pela grande evasão dos 

alunos das escolas de línguas. 

Os questionamentos elencados no referido oficio diziam respeito à forma como os 

cursos de línguas eram executados, dentre eles: (1) se os cursos faziam parte das 

atividades de extensão da UFES; (2) locais onde as aulas eram ministradas; (3) qual o 

regime de contratação dos profissionais que atuavam nos cursos; (4) se existiam 

critérios com relação à renda familiar para se aceitar a matricula dos alunos, entre 

outros. Em 12 de junho de 1996, outra correspondência encaminhada ao Reitor da 

UFES reiterava os mesmos questionamentos feitos em dezembro de 1995. 

Não satisfeitos com as respostas dadas pela UFES, o SINEPE protocolou a acusação no 

Ministério Público Federal em 1997, conforme foi noticiado na época (vide Anexo 5), 

mediante uma Ação Popular com pedido de liminar para a imediata suspensão das 

atividades dos Cursos de Línguas para a Comunidade. 

Desta acusação surgiu o Termo de Ajuste de Conduta, assinado entre a UFES e o 

Ministério Público, o qual regula a oferta dos cursos desde outubro de 1997. 

8.1.1. O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA: BUSCA DE CRITÉRIOS PARA A 
GESTÃODOCLC 

O Termo de Ajuste de Conduta (T AC) foi uma forma de regulação imposta pelo 

Ministério Público para conduzir a oferta dos cursos de línguas de acordo com as 

seguintes exigências: que as vagas fossem ofertadas para um público alvo específico e 

que as aulas dos cursos fossem ministradas pelos estudantes dos cursos de Letras da 

UFES. 

A primeira estipulou o público alvo a ser beneficiado pelos cursos, já que o valor da 

taxa de matricula parecia ser bastante acessível para as pessoas. Dessa forma, ficou 

determinado que as vagas deveriam ser ocupadas, prioritariamente, pelo público cuja 
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renda fosse inferior a wn limite estipulado pelo Tenno. Foi estipulado como público 

alvo os alunos da rede pública de ensino médio, ex-alunos da rede pública do ensino 

fundamental e médio com renda inferior a 8 salários mínimos, e os alunos da UFES. Os 

prazos de matrícula são abertos mediante a publicação de edital nos jornais de 

circulação do Espírito Santo (vide Anexo 6). Percebe-se, entretanto, que essa 

detenninação de público foi bastante aleatória, não sendo encontrados indícios de 

pesquisa para se averiguar que público deveria ser atendido pelos cursos. 

A segunda exigência estava relacionada ao modelo de funcionamento dos cursos. 

Sendo o projeto de Cursos de Línguas para a Comunidade wn espaço para a prática 

docente, detenninou-se que os professores dos cursos deviam ser prioritariamente os 

alunos dos cursos de Letras da UFES. Dessa fonna, 90% das turmas dos cursos de 

inglês deviam ter suas aulas ministradas pelos alunos do curso de Letras-Inglês. Essa 

política deveria ser estendida aos demais cursos à medida que fossem implementados 

novos cursos de graduação no DLL, enfatizando o papel do CLC como wn centro de 

fonnação de professores. 

Essa imposição gerou wn impacto inicial bastante negativo, principalmente porque 

implicaria em demissão de professores e/ou redução da quantidade de horas aulas 

ministradas nos cursos. Dentro dessa realidade, aos professores graduados caberia wn 

número reduzido de turmas. 

Para administrar essa situação, a Coordenação do CLC destinou aos professores 

graduados as turmas dos níveis mais avançados do curso, devido à necessidade de wn 

profissional melhor qualificado para a condução das aulas. 

A Tabela 12 abaixo mostra a quantidade de professores de inglês a partir de 1998. 

TABELA 12 

QUANTIDADE DE PROFESSORES DE INGLÊS (CLT) APÓS 1997 

Ano 1998 1999 2000 2001 2002 
Semestres 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 

Quant. 13 13 13 13 13 10 8 8 8 8 
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De wna certa fonna o Tenno de Ajuste de Conduta veio impor critérios para a gestão do 

CLC, já que não havia nenhwn. Entretanto, os critérios foram estipulados 

aleatoriamente, não sendo feito nenhwn estudo mais profundo para a detenninação do 

público alvo a ser contemplado pelos cursos oferecidos, mascarando wna preocupação 

social ao delimitar a renda familiar, o vínculo com a escola pública de wna fonna geral, 

e com a UFES mais especificamente. O T AC não deu ao CLC wn caráter mais social e, 

muito menos, inclusivo. 

Com o Tenno de Ajuste de Conduta a liminar para a suspensão das atividades foi 

indeferida, confonne conclusão do Juiz Federal constante no Anexo 7. Entretanto, o 

funcionamento do CLC estaria sendo fiscalizado pelo Ministério Público através de 

relatórios periódicos, para a averiguação do cumprimento dos tennos do acordo. 

8.i.2. O CUMPRiMENTO DAS EXiGÊNCiAS DO TAC 

Devido às exigências do T AC, os procedimentos para a matricula de novos alunos no 

CLC foram refonnulados, a começar pela divulgação dos prazos de matricula, que 

seguia as exigências estipuladas no referido Tenno. O edital de divulgação dos prazos 

de matricula, confonne Anexo 6, explicitava os prazos e o público alvo apto a fazer a 

devida inscrição, sendo priorizados os alunos e ex-alunos da Rede Pública de Ensino. 

Partindo dos critérios estipulados no T AC assinado em outubro de 1997, a pesquisa 

feita em janeiro de 2002 procurou identificar o perfil dos alunos que estavam nos níveis 

mais avançados dos cursos (do M 2 ao Av. 2) em dezembro de 2001. A escolha da 

amostra foi feita levando-se em consideração que esses alunos entraram no CLC após 

1997. 

Ao final de 2001 havia 6327 alunos no CLC, sendo 146 no curso de alemão, 1001 no 

curso de espanhol, 362 no curso de francês, 4749 no curso de inglês e 69 no curso de 

português. 

Com o objetivo de se verificar o perfil dos alunos do CLC, tomando como base as 
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exigências do T AC, foi feita uma pesquisa em janeiro de 2002 envolvendo os alunos 

dos níveis mais avançados dos cursos de línguas. 

o questionário (Anexo 8) foi aplicado numa amostra de 121 alunos, sendo 19 estudantes 

de alemão, 30 de francês, 24 de espanhol e 48 de inglês. Desse total, 67 eram alunos 

que estavam concluindo o curso. Não foi pesquisado nenhum aluno do curso de 

português por não ser objeto de controle do T AC. Os resultados dessa pesquisa podem 

ser vistos nas Tabelas 13, 14 e 15, abaixo. 

PERCENTUAL DE ALUNOS ORIGINÁRIOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 

Esse levantamento foi feito para se verificar o percentual de estudantes do CLC que são 

alunos oriundos da Rede Pública de Ensino, um dos itens das exigências do T AC. 

Foram considerados como alunos ou ex-alunos da rede pública para essa pesquisa 

aqueles estudantes que freqüentaram pelo menos 1 (um) dos ciclos completos de 

estudos na escola pública. Os dados apurados podem ser vistos na abaixo. 

TABELA 13 

PERCENTUAL DE ALUNOS QUE ESTUDARAM NA REDE PúBLICA, JANEIRO/2002 

Descrição Freqüência (%) 

Inglês Francês Espanhol Alemão 

Ensino Fundamental 43,75 43,33 41,67 15,79 

Ensino Médio 45,83 26,67 37,50 47,37 

Ensino Superior 43,75 63,33 41,67 47,37 

Pós:ê"aduação 14,58 23,33 8,33 5,26 

Média 36,98 39,16 32,29 28,95 

Não responderam 22,92 16,67 20,83 36,84 

Em média 34% dos alunos que responderam o questionário cursaram pelo menos um 

ciclo de estudos na rede pública. Há um percentual considerável de pessoas que não 

responderam, que pode ser justificado pelo fato de não ter sido perguntado no 

questionário sobre estudos realizados na rede particular de ensino. 
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A conclusão a que se chega é de que os alunos da rede pública não preenchem todas as 

vagas dos cursos mais avançados do CLC. É perceptível que, mesmo com a seleção do 

público alvo no período de matrículas para os cursos iniciantes, esse público não está 

chegando aos períodos finais do curso. Essa realidade pode ser analisada também pelo 

fato de existir no CLC os Testes de Nivelamento, para inserir alunos nos níveis mais 

avançados dos cursos, neste caso, independentemente da sua condição econômica ou de 

aluno e ex-aluno da rede pública. Outra análise a ser feita é a de que mesmo 

estipulando um público alvo para os cursos, esses alunos não estão tendo condições de 

dar continuidade aos seus estudos, seja por quais motivos forem, ampliando com essa 

desistência, o acesso dos demais públicos no CLC, reduzindo quantitativamente o 

público alvo a ser contemplado pelos cursos. 

Para que esse panorama fosse minimizado, além do prazo de matrículas para as turmas 

iniciais, seria necessária a criação de prazos de matrícula diferenciados também para os 

alunos que realizam os Testes de Nivelamento. 

FAIXA DE RENDA DOS ALUNOS DO CLC 

A pesquisa foi feita buscando-se levantar dados acerca da definição do T AC quanto à 

renda familiar dos alunos do CLe. A determinação era a de que os Ex-alunos da Rede 

Pública a serem contemplados pelos cursos deveriam possuir renda familiar até 8 

salários mínimos, no máximo. Porém, para os Alunos da Rede Pública não foi 

determinado limite de renda. 

Dessa forma, as faixas de renda determinadas para a pesqUisa foram divididas em 

blocos de valores abaixo e acima de R$I.440,00 (8 salários mínimos da época). Em 

janeiro de 2002 o salário mínimo era de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). 

O questionário aplicado levantou os dados da Tabela 14, a seguir: 
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TABELA 14 

RENDA OOS ALUNOS DO CLCIUFES EM JANEIRO DE 2002 

Faixa salarial Distribuição por idioma (%) 

In~ês Francês Espanhol Alemão 

Até R$720,00 24,49 20,00 29,17 26,32 

R$721,00 - R$I.440,00 16,33 13,33 16,67 26,32 

R$1.441,00 - R$2.160,00 24,49 13,33 25,00 5,26 

Acima de R$2.161 ,00 20,41 43,33 16,67 26,32 

Não respondeu 14,29 10,00 12,50 15,79 

Observa-se que nos cursos de francês e inglês a maior concentração de alunos está na 

faixa de renda acima de 8 (oito) salários mínimos. Esse dado pode comprovar, por 

exemplo, que a comunidade atendida por esses cursos não era necessariamente a 

comunidade carente. Analisando-se os dados referentes à faixa etária (vide Anexo 9), 

pode-se concluir que, a taxa de matrícula é custeada pelo próprio aluno, sendo mais um 

dado para fortalecer a análise anterior. 

Entretanto, cabe ressaltar que devido à diferença no tempo de duração dos cursos, os 

alunos que estavam concluindo o curso de inglês ainda eram os remanescentes da época 

em que não havia o Termo de Ajuste de Conduta, ou seja, ingressaram no CLC no início 

de 1997 e o TAC foi assinado em outubro do mesmo ano. De outro lado, os alunos dos 

demais cursos já ingressaram no CLC após a assinatura do Termo, ou seja, em 1998. 

Mesmo assim, percebe-se que o público alvo do curso de francês está concentrado 

naquelas pessoas que possuem uma renda salarial acima dos oito salários mínimos 

previstos no T AC. 

Selecionando apenas os dados referentes a renda até oito salários mínimos chega-se à 

conclusão de que em média 43% dos alunos do CLC em janeiro de 2002 estão 

contemplados na faixa de renda considerada pelo T AC como critério de prioridade de 

público para as matrículas (Tabela 15). Dadas as características do CLC, esse 

percentual poderia ser de, pelo menos, 70%. A partir dessa análise confirma-se a 

necessidade de criação de meios para que seja ampliado o acesso desse público alvo do 

CLC. 
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TABELA 15 

ALUNOS 00 CLCIUFES COM RENDA ATÉ 8 SALÁRIos MÍNIMOS EM JANEIRO DE 2002 

Faixa salarial Distribuição por idioma %) 

InRlês Francês Espanhol Alemão 

Até R$720,00 24,49 20,00 29,17 26,32 

R$721,00-R$1440,00 16,33 13,33 16,67 26,32 

Soma 40,82 33,33 45,84 52,64 

Média 43,16% 

Entretanto, essa média pode não ser maior pelo fato de que o aluno (não o ex-aluno) da 

Rede Pública de Ensino, não necessariamente, possui uma renda familiar inferior a oito 

salários mínimos, principalmente os alunos da UFES. Também, vários ex-alunos da 

rede pública atualmente possuem uma renda salarial maior que os oito salários mínimos. 

Dessa forma, a seleção feita pelos critérios dos prazos de matrícula não impede que 

outro público com renda superior venha a ser aluno do CLC nas vagas remanescentes. 

Nesse aspecto o TAC está fragilizado. Acredita-se que a definição aleatória dos 

critérios não permitiu que fossem feitas análises mais profundas sobre o verdadeiro 

papel do CLC, o que viria determinar de forma mais racional o público alvo a ser 

contemplado pelos seus cursos. Concluindo, o TAC foi um bom acordo para minimizar 

os conflitos na época, mas já necessita de ajustes para que o CLC possa se tomar uma 

organização mais socialmente responsável. 

Ainda foram pesquisados outros dados sobre os alunos do CLC, que estão apresentados 

no Anexo 9. 

8.2 CONFLITOS INSTITUCIONAIS NA UFES 

Os conflitos institucionais sobre o CLC foram iniciados durante a greve dos Servidores 

Públicos Federais em 1996, narrados no Oficio n° 021/97 da ADUFES encaminhado ao 

Tribunal de Contas da União - Delegacia do Estado do Espírito Santo (TCU/ES). 
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A circulação constante de pessoas no campus da UFES, numa época em que as 

atividades da Universidade estavam suspensas, suscitou no Comando Local de Greve 

(CLG) da ADUFES, curiosidade sobre quem eram e porque essas pessoas estavam 

tendo acesso ao campus. O CLG, com o intuito de apurar os fatos, interpelou alguns 

indivíduos, que responderam serem alunos ou professores dos "Cursos de Línguas". 

Esse fato aliado ao fato de que existiam cursos e serviços de extensão não cadastrados 

na PROEx, formaram o arcabouço que iniciou uma série de questionamentos sobre a 

legalidade da oferta e do funcionamento dos cursos de línguas da UFES, principalmente 

quanto ao aspecto da cobrança de taxa que, sendo a UFES uma universidade pública e 

gratuita, não deveria cobrar pelos cursos oferecidos. 

Em junho de 1996 o Comando Local de Greve da ADUFES encaminhou ao Pró-Reitor 

de Extensão, Prof. Carlos Rogério Mello da Silva, o oficio n° 89/96 solicitando 

esclarecimentos sobre as atividades de extensão da UFES, tais como: (1) quantidade de 

alunos matriculados nos cursos e serviços de extensão; (2) tipos e modalidades de 

cursos e serviços oferecidos; (3) custo da mensalidade e/ou semestralidade de curso e 

serviço per capita; (4) cursos e serviços não cadastrados na PROEx; (5) quantidade de 

professores "alheios" ao quadro da UFES e critérios de contratação; (6) preço da 

hora/aula paga aos professores convidados; (7) quantidade de professores efetivos da 

Universidade participantes dos cursos e serviços; (8) valor da hora/aula paga aos 

professores efetivos da UFES; (9) valor do pagamento dos coordenadores dos referidos 

cursos e serviços; (10) valor repassado a UFES. Além dos esclarecimentos, foi 

solicitada apuração das atividades mediante sindicância. 

A PROEx fez os esclarecimentos através do Oficio nO 116/96, entretanto, com ausência 

de algumas informações a respeito da quantidade de alunos atendidos pelos cursos e 

valor de pagamento de professores. 

Os mesmos esclarecimentos foram solicitados posteriormente pela Diretoria da 

ADUFES em oficio datado de 04 de outubro, à Reitoria da UFES. Em novembro do 

mesmo ano, a Diretoria da ADUFES solicita ao Pró-Reitor de Extensão mais 

esclarecimentos sobre as atividades de extensão desenvolvidas, através do Oficio n. ° 
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152/96. Dessa vez solicitava as infonnações em dois fonnulários distintos, um para 

"Cursos de Extensão" e outro para "Outras Atividades de Extensão". Além dos 

fonnulários, ainda solicitava: (1) os recursos da PROEx por origem e valor; (2) os 

destinados e valores pagos pela Pró-Reitoria; (3) o papel e função da Fundação 

Ceciliano Abel de Almeida (FCAA) em relação à PROEx. 

Não satisfeita com as infonnações fornecidas pelos órgãos (PROEx e Reitoria), a 

ADUFES protocolou uma Representação junto ao TCU/ES, em 20/02/1997, através do 

Oficio n° 021/97, solicitando uma inspeção extraordinária para a coleta de infonnações 

e apuração dos fatos sobre o CLC. 

Essa Representação citava alguns fatos considerados irregulares, a saber: (1) professores 

trabalhando em um curso oferecido pela UFES sem pertencerem ao quadro oficial de 

docentes, bem como não terem sido submetidos a concurso público; (2) projetos de 

extensão sendo desenvolvidos sem o devido registro na Pró-Reitora de Extensão; (3) 

receitas auferidas sem nenhum controle por parte da universidade, estando "solta" no 

interior da UFES. 

8.2.1. O PARECER DO TCU 

O Tribunal Pleno do TCU considerou a representação fonnulada pela ADUFES 

procedente em parte, detenninando à UFES várias providências. 

Algumas providências interferiram mais diretamente na gestão do CLC, tais como: (1) 

fonnalizar tennos de ajustes (contratos ou convênios) com a FCAA, fixando a sua 

remuneração com base em critérios claramente definidos e nos seus custos operacionais; 

(2) transferir à conta bancária da universidade a remuneração antes devida aos Centros, 

Departamentos, e demais unidades integrantes de sua estrutura, em decorrência da 

realização de eventos como cursos de extensão promovidos por intennédio da FCAA; 

(3) não transferir à FCAA a prática de atos de competência exclusiva de unidade 

integrante da estrutura da UFES; (4) exigir da FCAA a abertura de conta bancária 

específica para cada evento realizado com a sua participação, a manter em ordem a 
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devida escrituração contábil e os comprovantes das receitas e despesas realizadas e o 

envio regular da competente prestação de contas, na forma e periodicidade que forem 

definidas pela Universidade. 

Além das providências solicitadas, o TeU ainda deixou claro em seu relatório de 19 de 

abril de 2000 que não há irregularidade no oferecimento, pela Universidade, de cursos 

de línguas estrangeiras para a comunidade. Entretanto, no que diz respeito à 

operacionalização dos cursos, merecia reparos o procedimento adotado pela UFES. 

A auditoria do Teu foi importante para homologar deftnitivamente o funcionamento do 

eLe, e, mais do que isso, apontar a necessidade de uma gestão criteriosa, pautada nos 

princípios da administração pública, aspecto esquecido pelos idealizadores do projeto. 
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9. UMA ANÁLISE DO CASO CLC-UFES 

o CLC tem desempenhado alguns papéis bastante complexos. Para a UFES, tem sido 

um projeto gerador de receita, um espaço para a formação de professores de idioma, 

(neste caso, os estudantes do cursos de Letras), além cumprir o papel integrador da 

Universidade com a comunidade (esse papel precisa ser fortalecido ainda mais). Isso 

tudo aliado ao respaldo que a comunidade tem dado à instituição. A UFES ainda 

representa para o capixaba uma instituição séria e onde se desenvolve trabalho 

qualitativamente aceitável. 

Para a comunidade capixaba a oportunidade de estudar um idioma estrangeiro a um 

valor frnanceiro acessível tem sido um aspecto relevante para a continuidade do CLe. 

Outro fator tem sido o acesso que a comunidade tem ao campus, espaço anteriormente 

de domínio dos estudantes universitários, um grupo restrito (porque não dizer 

privilegiado), que conseguiu ser aprovado na "peneira" do vestibular. 

Todos esses aspectos fazem do CLC uma instituição que precisa estar constantemente 

preocupada com seus objetivos e posturas. Falta ainda ao CLC o cumprimento de um 

papel mais social, mais inserido no contexto da filosofia da educação. Ainda está muito 

voltado para as demandas da Universidade e as próprias. 

Quanto aos objetivos da Educação, o CLC tem sido um espaço que propicia a inter

relação de diferentes grupos, oportunizando a busca de desenvolvimento pessoal dos 

alunos e demais membros da sua estrutura. 

o aprendizado de um idioma estrangeiro precisa ajudar o homem a ampliar sua visão de 

mundo, contribuindo para fortalecer ainda mais o seu livre arbítrio. Dessa forma, o 

ensino de idioma proposto pelo CLC precisa estar atento para que não submeta seus 

alunos às crenças e interesses de grupos sociais diferentes dos seus. Confirmando o que 

diz Aranha (1996), os fins da educação precisam ser considerados para uma 

determinada sociedade, considerando-se os conflitos a ela inerentes. Então, dentro de 

uma proposta diferenciadora de ensino de idioma, o CLC pode desenvolver um ensino 
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que alie a aprendizagem de idioma à formação de pessoas. Ou seja, o aprendizado de 

um idioma estrangeiro para proporcionar um aprender mais amplo e para toda a vida. 

" .. .formar indivíduos com uma visão mais global da realidade, vincular a 
aprendizagem a situações e problemas reais, trabalhar a partir da pluralidade 
e da diversidade, preparar para aprender toda a vida ... " (HERNÁNDEZ, 
1998:49) 

Sob esse enfoque, o ensino de língua estrangeira jamais deveria ter sido excluído da 

escola regular, e sim deveria permear todas as disciplinas constantes do currículo 

escolar, como forma de proporcionar uma formação integral desde os primeiros anos 

escolares. 

Quanto à gestão do CLC, o marco principal para a deftnição de uma postura política e 

ftlosóftca foi a intervenção do Ministério Público com o T AC, pois tomava-se 

inconcebível que um proj eto da natureza do CLC não deftnisse um público alvo a ser 

beneftciado pelas suas atividades. 

A criação de uma estrutura organizacional, assim como nas empresas, foi positiva para a 

criação de uma organização interna. Entretanto, faltou ao CLC o planejamento das suas 

atividades, da sua implementação, sendo esse aspecto bastante defendido pela 

administração. Sob essa ótica, faltou determinar os reais objetivos do projeto, suas 

metas, para qual destino seria conduzido ... 

Deixando de lado os conflitos internos da UFES, um projeto da natureza do CLC 

deveria ser implementado em conjunto com diversos departamentos, tomando-o 

multidisciplinar, a saber, o Departamento de Pedagogia, Psicologia, Administração, 

Direito, Arquitetura, entre outros possíveis. A participação de outros departamentos 

poderia ter contribuído para uma deftnição mais clara das etapas a serem desenvolvidas 

pelo projeto, antes de serem oferecidos os cursos para a comunidade. 

A começar pela deftnição da estrutura do prédio a ser construído, faltou visão de futuro 

a ftm de contemplar as possibilidades futuras de crescimento e desenvolvimento da 

estrutura de funcionamento do CLe. A realidade atual mostra uma infra-estrutura física 
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incompatível com as necessidades pedagógicas, acadêmicas e administrativas. 

A estrutura total de que trata Cândido (1956) foi realmente decisiva no desempenho da 

administração do CLe. As relações interpessoais existentes entre os membros gestores, 

advinda da convivência anterior na UFES, exerceram influência decisiva para a 

manutenção da estrutura de pessoal existente. Nesse aspecto, a estrutura administrativa 

teve que se adaptar, inicialmente, à organização informal. Entretanto, próximo ao 7° 

aniversário de construção do prédio do CLC, se faz necessária uma reformulação no seu 

modelo de gestão, precisando evoluir para uma modelo mais próximo da autogestão. A 

amplitude da estrutura de funcionamento do CLC incompatibiliza com decisões 

centralizadas nos gestores. 

A gestão do CLC precisa acontecer mediante o amplo conhecimento das suas atividades 

e inter-relações internas e externas. A administração, neste caso, não é um fim em si 

mesma e sim, uma atividade que precisa estar sintonizada com as necessidades 

pedagógicas e acadêmicas do projeto. 

Quanto à democratização do acesso aos cursos de línguas na UFES para a 

população de baixa renda, cabe ao CLC o desenvolvimento de um projeto onde essa 

população possa ter acesso aos seus cursos a custos ainda mais baixos ou a custo zero. 

Uma proposta seria a diferenciação do valor da taxa de matrícula para o público alvo do 

projeto. Dessa forma os alunos da rede pública, por exemplo, pagariam uma taxa de 

matrícula diferenciada, menor do que a que seria cobrada das demais pessoas da 

comunidade. 

o CLC poderá ainda buscar parcerias junto à iniciativa privada com o objetivo de 

subsidiar o pagamento das taxas de matrículas para que a comunidade mais carente 

tenha acesso ao aprendizado de pelos menos um idioma estrangeiro, gerando uma opção 

de investimento social das empresas e uma contribuição com a formação do cidadão. 

Uma outra proposta seria potencializar o estágio obrigatório dos cursos de Licenciatura 

em Letras nas escolas da rede pública. Dessa forma, a capacitação proporcionada pelo 

CLC aos estagiários docentes contribuiria para a melhoria das aulas de idiomas 

estrangeiros das respectivas escolas. Além disso, o estudante de Letras seria levado a 
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conhecer a realidade vivida por essas escolas, procurando engajá-los no processo da 

educação de fonna global, ou seja, o ensino de idiomas não é um fim nele mesmo, ele 

deve contribuir, em conjunto com as outras disciplinas, para a fonnação do ser humano 

enquanto homem e enquanto cidadão. Pois, sendo o ensino de língua estrangeira uma 

atividade inerente ao universo da Educação, nada mais coerente do que contribuir de 

fonna efetiva na "modificabilidade humana". Como dizia Hernández (1998) 

"a Escola continua sendo a instituição que pode possibilitar à maior parte 
dos cidadãos, sobretudo os mais desfavorecidos, melhores condições de 
vida." 

Quanto à capacitação dos estudantes de Letras, a prática tem demonstrado que os 

gestores do CLC se preocupam fortemente com esse aspecto. Entretanto, essa 

capacitação tem se restringido em grande parte a treinamentos didáticos e lingüísticos, o 

que contribui para uma ampla fonnação profissional, mas não leva à discussão, dentro 

da amplitude educacional, da dimensão social desse conhecimento. Ou seja, não tem 

levado esse estudante a ter consciência do seu papel na comunidade extra campus. 

Quanto à independência da UFES, o que se pode dizer é que o CLC está configurado 

apenas como um projeto da universidade. Não tem personalidade jurídica própria, não 

podendo executar ações sem a interveniência da UFES e/ou da FCAA. Essa realidade 

tem impedido muitas vezes a criação de projetos para atuar fora dos muros da 

universidade. Ou seja, quaisquer novas idéias precisam ser geradas na esfera da 

organização universitária para então serem implantadas. De qualquer fonna há a 

abertura para se fazer as propostas, bastando apenas aos gestores do CLC fazerem a 

articulação interna necessária para a sua aprovação e implementação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora o CLC tenha sido originado como projetos de extensão do DLL, é perceptível o 

fato de que, ao longo do tempo, esse vínculo acadêmico e pedagógico foi se desfazendo, 

dando lugar a uma estrutura mais profissional e pennanente. 

Acredita-se que esse afastamento aconteceu devido a expansão da quantidade de alunos, 

que acarretou a criação de uma estrutura administrativa maior, pennanente e com 

disponibilidade integral de tempo para gerenciamento da rotina de trabalho específica 

do CLC, despontando então como uma nova organização, com uma realidade peculiar. 

Ou seja, a dedicação em tempo parcial dos docentes do DLL incompatibilizava com a 

necessidade de um amplo acompanhamento do trabalho didático-pedagógico dos 

professores e estagiários do curso, bem como um acompanhamento acadêmico dos 

alunos. 

Esse vínculo menos fonnal com o DLL, à primeira vista, parece desvincular o CLC da 

atividade de extensão universitária, o que tem sido bastante questionado no campus da 

UFES. A criação de um órgão colegiado para acompanhamento e aprovação das 

atividades desenvolvidas no CLC (o CAACLC) buscou resgatar essa aproximação com 

o DLL e com a UFES de fonna geral. De uma fonna mais específica, é necessária a 

participação do DLL nas questões que envolvem a fonnação do professor de idioma. 

Inicialmente o CLC era um espaço que proporcionava geração de renda extra para os 

docentes do DLL. Entretanto, um dos impedimentos para a continuidade do projeto no 

modelo antigo (os professores do DLL gerenciando), foi imposto pela própria 

universidade na medida em que cerceou a participação do docente em atividades 

remuneradas, pennanentes, confonne regula a Resolução n.o 06/92. 

Por outro lado, se o docente exercia suas atividades no CLC em horário de trabalho da 

universidade, não deveria haver qualquer remuneração, pois, sendo o CLC uma 

atividade de extensão universitária, automaticamente deveria fazer parte da rotina diária 

do trabalho docente. Esse regulamento, de uma certa forma, "desmotivou" a 
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participação de alguns docentes que não se interessavam em desenvolver qualquer tipo 

de atividade no CLC, sem remuneração. 

Porém, os docentes (DLL) ainda não perceberam que o CLC se transformou num 

projeto que transcendeu os aspectos puramente econômicos à medida que cria um 

universo de possibilidades para a pesquisa e para a avaliação e reconstrução de suas 

práticas docentes. Essa realidade já pode ser comprovada através dos projetos de 

pesquisa que têm sido desenvolvidos pelos docentes da UFES e custeados pelo CLe. 

Outro fato importante a ser comentado se refere à natureza da atividade de ensino dos 

cursos de línguas que incompatibilizava com o formato da Extensão Universitária da 

UFES. Pode-se concluir que o CLC, sendo atividade de extensão, não pode excluir da 

sua natureza os aspectos relacionados à educação de uma forma geral, emergindo 

complexos desafios de gestão à medida que interage com uma proposta de Extensão 

Universitária de uma Instituição Federal de Ensino Superior. 

Sob outra ótica, os projetos de extensão por tempo determinado podiam ser melhores 

avaliados quanto à sua efetividade. N o caso do CLC ainda não se percebe uma 

avaliação periódica e sistemática das suas atividades, o que pode estar deixando de 

apontar algumas melhorias a serem implantadas, bem como algumas necessidades da 

comunidade. É necessário o estabelecimento de uma filosofia de gestão sólida e 

bastante percebida pelos seus membros. 

Acredita-se que o CLC tem contribuído de forma importante para a aproximação da 

UFES com a comunidade capixaba. Se a maioria das pessoas não tem acesso às suas 

atividades de ensino devido, principalmente, à baixa oferta de vagas, "peneira" do seu 

processo seletivo, pelo menos pode, pelo CLC, ter acesso ao seu campus para estudar 

um idioma estrangeiro. Entretanto, o CLC ainda não consegue contemplar uma boa 

parcela da população de baixa renda, o que pode ser comprovado na pesquisa realizada. 

Conforme pode ser observado nos dados levantados sobre o perfil dos alunos do CLC 

em janeiro de 2002, em média 43% (quarenta e três por cento) dos alunos do CLC 
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tinham renda até 8 (oito) salários mínimos. Acredita-se que esse percentual poderia ser 

maior se fossem implementados diferentes valores de taxa de matrícula, por exemplo. 

Essa conclusão remete ao CLC a necessidade de desenvolver um novo projeto para 

ampliar as possibilidade de democratização do aprendizado de um idioma estrangeiro 

para a população carente, cujos filhos são (quando são) estudantes da rede pública de 

ensmo. A UFES de uma forma geral não tem dado conta do desenvolvimento de 

projetos com orientação social. O que parece é que devido ao fato de ser pública e 

gratuita, a Universidade Federal se encontra cumprindo o seu papel social, o que na 

prática, não é verdadeiro. 

Quanto ao fato de o CLC gerar renda para a UFES e para a FCAA, o que se tem 

questionado permanentemente, é o fato de o CLC estar sob a gerência da FCAA. 

Na verdade, os funcionários que trabalham no CLC são contratados pela FCAA devido 

ao fato de não poderem ser contratados e pagos pela UFES. Porém, o pagamento dos 

salários e das demais despesas do CLC é feito com os recursos financeiros arrecadados 

com as taxas de matricula dos cursos, não gerando despesas para a FCAA. Também, a 

gestão do CLC foi implementada pela equipe que lá trabalha, sendo pequena a 

interferência da FCAA nos aspectos que tangem à gestão de uma forma geral. 

Há, obviamente, alguns interesses políticos e econômicos nesse vínculo, como o fato de 

a FCAA poder ter diversos convênios para a oferta de cursos de línguas com o timbre 

(não oficializado) da universidade. Esse fato está confirmado pelas diversas instituições 

que ofertam cursos de línguas em convênio com a FCAA sem ter, entretanto, a 

participação da UFES, a saber: as Igrejas Batista (Bairro do Ibes em Vila Velha e 

Jardim Camburi, em Vitória), a Prefeitura Municipal da Serra e o Serviço Social da 

Indústria (SESI). 

Todas essas instituições, embora utilizando o mesmo material didático e modelo de 

funcionamento, não têm nenhum vínculo com o CLe. Essa semelhança ocasiona uma 

certa confusão na comunidade que acredita serem esses cursos uma extensão do 

CLC/UFES. Semestralmente o CLC é questionado sobre as possibilidades de 



89 

transferência desses alunos para os seus cursos, o que não é pennitido, dadas as 

exigências do T AC. Acrescente-se a isso os constantes questionamentos das escolas 

particulares de idiomas que entendem serem esses cursos vinculados ao CLCIUFES 

ocasionando o esvaziamento das suas salas de aula. 

Diante de toda essa realidade, acredita-se que a estrutura do CLC poderia evoluir para 

um Instituto ou Fundação própria, que além de gerenciar os recursos frnanceiros 

arrecadados, poderia destinar parte dos recursos que hoje são repassados para a FCAA, 

para projetos de natureza social e educacional no Estado do Espírito Santo. 

Quanto ao cumprimento das exigências do T AC, pode-se observar que o CLC tem 

efetivado ações no sentido de cumpri-las. Porém, o Ministério Público, ao detenninar 

as exigências de fonna aleatória, não levou em consideração o atendimento efetivo da 

comunidade carente. Veja: receber até 8 salários mínimos pode ser considerado um 

luxo nos dias atuais. O que se sugere é que esses critérios sejam revisados, podendo ser 

incluído aí uma revisão nos valores da taxa de matrícula e, obviamente, na atual 

estrutura de custos do CLe. O que seria um grande desafio a ser feito, principalmente 

se o CLC se tomasse uma instituição desvinculada da FCAA. 

Quanto à gestão do CLC pode-se concluir que é bastante complexa porque se misturam 

as características de uma organização pública com aspectos de uma instituição privada, 

aliando-se ainda as peculiaridades da educação. A concepção de gestão para o CLC 

precisa evoluir para que fique bastante claro qual é o seu papel na sociedade. Esse 

papel ainda está obscuro, em dado momento se percebe que seria capacitar os alunos de 

Letras, em outros, promover cursos mais baratos para a comunidade. 

Essa dualidade é por vezes complexa, principalmente quando se tem um orçamento para 

administrar. De qualquer fonna, como conclusão para esse trabalho, acredita-se que o 

CLC não deva gerar lucros para uma fonte específica e sim, que os possíveis lucros 

sejam revertidos na melhoria da sua estrutura de funcionamento e na promoção de 

projetos de natureza social e educacional. Também não deve ser gratuito, público sim. 

Quanto à gratuidade, deve-se pensar apenas para aquela parcela da população cuja renda 

é mínima. 
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Também, precisa ser implantado um processo de avaliação sistemática da estrutura de 

funcionamento e da qualidade dos cursos oferecidos pelo eLe. Uma proposta nesse 

sentido será a implantação de uma avaliação anual pelos alunos e pelos funcionários e 

professores, o que atualmente não existe. Essa avaliação periódica do eLe poderá 

apontar novos indicativos de qualidade e novas necessidades da comunidade. 

A implantação do eLe foi uma iniciativa empreendedora. Os obstáculos que surgiram 

poderiam ter sido superados sem tanta influência externa, desde que tivesse sido feito 

um planejamento gradual, e, principalmente, criado critérios de seleção de um público 

alvo. Ainda assim a grande vitória foi a persistência dos idealizadores que 

demonstraram com o eLe, que é possível estruturar uma organização menos capitalista 

para proporcionar um ensino de línguas de qualidade e para o maior número possível de 

pessoas, contrariando todas as regras do mercado. Entretanto, é necessário dar uma 

orientação mais social ao empreendimento. 
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ANEXO 1 _ REPRESENTAÇÃO DA ADUFES NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

" + 
<>O 
adufes 

,..!! ... , .. 

ASS .... ~. :> DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL 00 EspíRITO SA 
A't, .~~;r:uXlr.: !=~";1, S.'N~ ca(!'1:~;"'S U"': "'~.!f~18rit, , ':~()iJO\.'1(t!s v v,~6na »ESi ~? 2~~10 . T~ i027) :n:-:.:t't7 . r~' i~~ ;: ! ~ 'Y . 

"'-~'M-I'753t\r'{lOO'5' i - íÇ 
..... ,'-:l." ... !"" '" • ~,I ". • '-:\:~ I~ ~,~ 

~~ 
Oficio N° 021/97 Vitória, 20 de fevereiro de 1997 

~ _ ....... ~ Â...-' ..... ~~.~, ~ 
. . -~-~~,-

,ç~C&iy._;;;.·.s. ~ r--~. ~d!..:....-: 
Da: Adufes-ssind ~~ ~ - L c ~. O -~ 'T?-. • 

Para: Sr. Hamilton Caputo' D'áifino Silva .,4"",~ W--C ").--. . .F.& tP{;;::.~ 
I~·e.~,-~ 

Secretário de Controle Externo 

Tribunal de Contas da União - Delega~ía do Estado·.do ~iJio7 
Santo . . ~.~ r-, . :- . 

. 91:":·'" 
r~ "1 

Assunto: Fazer Inspeção Extraordinária para coleta de ínfor~~~õ~~~'~~~.; 
raçãO dos fatos narrados na presente. ~". • -..1->': 

f~~} ~.~~': 
··t.:: . W .;;~: 

~ ~'; I !~·t=· 

Prezado Sr. i""; i ~ r~: 
~A"_ 1._. ,_ .. ~ .. 

~t.,:ro 

Durante a greve dos Servidores Públicos Federais em .1.996, o 
Comando Local de Greve da Adufes (Clg) observou a entrada qe uma 
gama enorme de indivíduos, no Campus de Goiabeiras, não regularmente 
matriculados nos Cursos Superiores dos mais diversos Centros da Uni
versidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Interpelados. alguns jovens 
responderam serem alunos do ·curso de línguas", outros responderam se
rem "professoresn desse curso (não foram submetidos a concurso público 
e nem mesmo eram celetistas). 

A preocupação do comando de greve aumentou quando. numa 
mesa redonda sobre extensão universitária, realizada no dia 11 de junho 
de 1996, no auditório do Centro Pedagóglco/Ufes, o Pró-reitor de Exten-
513o, professor Carlos Rogério Mello da Silva, afirmou publicamente existi
rem cursos e serviços de extensão não cadastrados na Pró-reitoria de 
Extensão {Proex), constatando, assim, um ilídimo administrativo. 

Em 12 de junho de 1996 a Assembiéía Geral da Adufes delibe
rou por ampla maIoria o seguinte: 

1. Solicitar da Proex urgentes informações sobre o problema dos cursos 
de línguas; 
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t.~u.s :-" 

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAl.. DO EspíRITO ~. 
A'i F1t,'!!a.oo~· Ffrrin. S·N~ . Can-jUS Ul"!VêtSl,aM' GOlA!)f.;!:'i"$~ • V,1{':"!~ w 25- w CEP Z~~160wSHJ r~!' it.l2?i 135·271:' .. r.ta.' {!)1; .. ' Q~ ) 

C.G C íM F"! ~1538.~il:OOJ!·5' ..... ::t . l- ',~. 
t. i";l~ ',.~~ 

2. Caso não houvesse resposta ou se eJa não atendesse ao perguntado, 
deveria ser enviada uma nova solicitação à Reitoria; 

3, Se ambas procedessem de forma negligente deveria ser feita uma de
núncia ao Tribunal de Contas da União. 

Destarte. no dia 18 de junho de 1996 foi enviado Q Ofício N° 
89/96 (anexo 1) à Proex só!idtando esdarecimentos e a devida providên
cia, baseada no Artigo 143 da Lei 8.112190, por imediata apuração medi
ante sindicância. 

No dia 9 de julho a Adufes recebe o'OfIcio N° 116/96-Proex no 
qual estão as respostas ao OfIcio do Clg, de 18- de junho de 1996, no en
tanto, a Proex omitiu, por desconhecer, (1) a quantidade de alunos matri
culados nos cursos e serviços de extensão da Ufes, (2) o preço da hora
aula paga aos "professores" convidados e contratadas via Fundação Ceci~ 
liano Abe! de Almeida, (3) quanto ganha cada professor efetivo da Ufes 
por hora-aula nos cursos permanentes de línguas, etc. e não tomou as 
devidas providências para esclarecer e resolver os problemas com vistas 
a garantir a Universidade Pública e Gratuita, (anexo 2) 

Nos dias 20 e 21 de agosto de 1996 foi realízado na Ufes o 
"Seminário de Extensão Universitária". No dia 20 o Pró-reitor de Extensão, 
Professor Carlos Rogério Mello da Silva, voltou a denunciar algumas ativi
dades de extensão ·por não encontrarem amparo legal nas normas vigen
tes, sequer estão cadastradas na Pro-reitona de Extensão, o que além de 
caracterizar uma irregularidade administrativa, deixa de aparecer como um 
produto do trabalho de Nossa Instituição". (anexo 3) 

Em 4 de outubro de 1996,. enviamos para a Reitoria da Ufes 
(Reitoria) o OfíCIO Nr> 140/96 solicitando esclarecimentos sobre irregulari
dades nos cursos de extensão da Ufes (Processo 23068.008776/96-96 -
anexo 4). A reitoria imediatamente solicitou pronunciamento da Proex a 
respeito, o que causou "estranheza" ao Pró-reitor de Extensão (anexo 5), 
que passou a pronunciar-se à Reitoria com o mesmo oficio {116/96 - Pro
ex), com todas as omissões retro-citadas. 

Sabendo que, por exemplo, os cursos de línguas oferecem mais 
ou menos seis mil vagas por semestre letivo e que o preço pago por curso 
é R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) por semestre letivo (anexo 6), 
temos que: 6,000 X R$ 125,00 = RS 750.000,00. R$ 1.500.000.00 (um 
milhão e quinhentos mil reais) por ano. Consideramos o resultado dessa 
multiplicação uma quantia realmente alta e estranhamente solta no interior 
da Ufes. 
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Diante do descaso com que a Reitoria e a Proex trataram a reso
lução ou apuração das irregularidades administrativas -não sanadas até 
hoje 20 de fevereiro de 1997-, enviamos em 07 de novembro de 1996 o 
Ofício 152196 (anexo 7) solicitando respostas mais efetivas sobre os Cur· 
sos e Serviços de Extensão por considerarmos insuficientes os dados até 
então fornecidos pela Proe~: " 

nas. 
Após mais de 90 (noventa) dias nenhuma resposta. Silêncio ape-

Posto, a Lei 8.112/90 no Título V, CapJtuloI, Artigo 143 diz: 

uA autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser· 
viço público é obrigada a promover sua apuração ime
diata, mediante sindicância ou processo administrativo 
disciplinar, assegurando ao acusado ampla defesa-". 

Considerando que Reitoria e Proex estão cientes das irregulari
dades administrativas, através de denúncia feita com a identificação e o 
endereço dos denunciantes, conforme Artigo 144 da Lei 8.112/90 (anexo 
8); 

Considerando que nas idas e vindas dos ofícios entre a Adufes e 
a Reitoria e a Proex, configura-se a quebra e o desrespeito à Lei 8.112/90 
por parte desses dois últimos, notadamente nos Art. 116, incisos 111. V b e 
c, VI, IX e Art. 117, incisos IX, XI/, XV, XVI. XVII e XVIII; 

Considerando o Art. 61, inciso V, uma vez que as ativida
des/curso são de caráter permanente. reafirmado pelo Art. 74; 

Considerando que não é ca~ível manipular a res publica para in
teresses próprios e que nos cabe "representar contra ilegalidade, omissão 
ou abuso de poder' (Art.'116, inciso XII), 

Soiicitamos a esse Tribunal que faça uma Inspeção Extraordiná
ria na Universidade Federal do Espírito Santo para coleta de informações. 
apuração dos fatos narrados na presente e cumprimento da legislação vi
gente. 

Atenciosamente. 
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ANEXO 3 - MATÉRIA DO JORNAL A TRIBUNA DE 09/0112002 
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Utt:~~ a1t:~nd-t;rn hn,~ a ;J!n~l ;.:C~:I-:' ,\ '~~Y' P~.,~)Hbtr'!l*~nh.: dH~In~~iY:; 
-:hentel~l ~Ullrd:im~(:nh.: ·...:üf:;').~ d;: ~~i::n:t~,.J'·. 

,.h \~ cr~ j fiGlí1a, .~i:! ;;j n J. [UXtl . ~~~;*_::A~~:~; ~;.~~; ~~:~:~:'::1;:~ ;f~ ... ~i~~~~ .. k 
.. :tán,3 ' .:~ndnçd~. :uJuho~, FA;~dh.;~'! 
t('frC1Ft ú.Lu.h.! $Cil.ll',1 R1..~tlli~ JurfJh:::) t. ·.n1U~.' 
d,t~"C "th:Ü~' C pr\;ú:.~::-iqp>lL CLT: 
O pre\·{1.(K~~~~í\i~l ~ (\ (ktr·;.' 
ng-üt\.\.Sv (,()t))rrOrni~~o ':ú;Tt "': FI,·;<. lim :".H,rteu':! ~ssln!~~i~l'! 
a qlJ:siid=.lJ.~ cxpjJ(:<Jlh ;j P:~>:;:bem ien ..... t: 1 :.;. ... ,f 

"'r~' ... .(:'n1t pr( '''nu j){ r """'c' 1 A e{t:"-\..·ll,~li.. ~ tcüa i~I~~ LFES. d!l 
(.; c~ .. u, .. ~~~ ) \.:,"l.... , f:("f (HUm (".ltti .. tl..'ic --.i!m fin~ 

-CUf4~>. Todd ~~. ·~l i lw·.r:q;\.· • .r .. : ~ ,·n~~;.t. (':!~~. r-~I.atuT-I) 
arr"Ccnd~li;~iü é '\~ \ 1 ! ~::.:~ial· t~tâ ~)1.'rh~ p .. 1.!"l ,!:'..tudn~'1 
JI.."inYf>:-.üda ri">." \\: _. ~J 4. () ,)0\1~1 prt'"dio par.a (l~: iilunt~g.. 
ClJf!;(~.~: ~ no ~ft.~ . d~ hng~M~ l!t"lã tU!l~trUl.(:L. r.m 
.. F)t):;ü ~~) ~;;.. A ~" qu ...... ~~trellt; ~ ';'>(.11"1 q~l:C Vt;rf'::.i'~ 

~::::,~~~~~,: . Ai.t~>~;i~~~~:~~~~i~;~t~ ~.\t""$;t .• 
treU,l.1iriKIl1.l',J~ ~.~.~ ..... ::. .. rt;-p·ul~<i'--,;~.~·,.\remt: ,,' lrt'HEH 

g~~~t~~ª~::r:. I ~1~'~Ê~~If~2~~ 
T:Hnt~m. ' .. .'na .. ~l \:crb.:l ",', ~:::~~~~~:~~~~~~~~~.~~~:~}~t~~i~~i~' 
~!cr:lda pehh (,:Hi)'I:"', :-.' I A 
o!t:Ji.;'uw) {1 C(H'iilJrüJd,k t'ttm,~1(l': um C:lHli f.H~re [X\',~ a 

!;:'fl~la'yà~, liihA ;;'::ll)h nÜ"~.a 
,.,:api.x..\h,J., [h) ':C';.:vnda :"k.'h.'diAtlt .. ,,' pt\r.t ~ ;;~1~!~t4t~jt;lti~h J.t 
~.,:rn,·~!ft, um ptt;,ht: nn+.:l t:Uhhr.~ O Br~h!l .::,mk\.;.i a 
{,:·-:C!u.'l<.:.an'il..!'1)lv d(;';:~jp.d!, ::l"ordar Pl'it!l (. -l.' ••• ml"n.:11' .. ~·(h.~r11)f t! 

paf~I;1 ::k~l);lhJ.lÇ!i(., H:..l r::UHJlf,1 r;.u~ 
!(',Ju'\ 'jUC !lAA1Í\;..Iih .. HH h:~,!m"'n.F~ n.~· 
nInO di!<: hng-i.Ut!- ~~U~í.u.g~~'ut~. -:quipadt..: 'i)lr; l .. t.J ..... ,. ~~~ 

r~~ .. :;.!f:'· .• ..: ;,,'hhn'.'!.'~ü:li; ~ 

i.:u~iü\>:; ~'~"')pi,·iiJ["~;' 

":('Hm'~ld.Hk t:~tplx,\h;~ urn 
t~n:.,nq il~: qu~!ht\\'.1e- t.:ITI 

ljtk\lqucr .11"!3. 

C..()otJrd~for gt:.nt.l-(11.1~ ,Qt".O...: • .ir-
1I .. ;: ..... ' ...... a .. ro"'''''.ul .... \',.,. 

~;~~~:~: if;:~~::~:~~;~:~:~:::::'!,~;:.l~ i' 
p:U':t fi, )~.. IT:X. J..>af:..i. t-.>.:k .. :-; :) ... 
~" .. ~t1fnh.!iu.·::, :.!:H. m,J.ní~·m $ 

-tlUf,lf'1\1tJ-.": \: .iG·:,.'Jn .. u'~ . W~~ ~·~!t f:)1 : 
1>.'H11Ü~urn 

t"";l,j:';<:lü /\.ia(itt H ,~tfi~\':l:tl 
P~tlid~,» .. J~ 1\~t.;íh .. ·"\.· 
Ff!)::!(t(u:~- S~idf 
{)in10'~ "'(1 hhhh*tn hU(;JMHrw)úrH 
f·;t;t; vé ")!.';~'t!'jn 
ni:nlor ... la ,\h'oU1i;;~ t''-",mfQt. 
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~ ...... Centro de línguas beneficia 
mais de 5 mil alunos 

DI! >'c'7 de ln'lur, ;1 U(C$ ti.l, em IJ'CII/{', ,);;:171 ",'eitm'lJ Jm~,'isiio ,ilJS é':.CiJ/iJSl'ifrlJt:JilllJt: ..... !IIc,1}WJWJ,' alcl/.li· 

::,~.~!';?.:!:1.~· :;.,: ;~-.;\. " 

f.-! :·l.n,{Lr.'~t ... '. ;,,', q!i;m;' (l: ~.{ â: 

(Jípul;ro.·' ~ ,'t (, ..;' .... í ·r:-:I~j.~ ~:.;n ~ ~ \. .~FHj 

'l:...l~üt' _ t'~ rn: ;~~.: l;·t·,~ I :'.:",t) ~H'. :' 'ln~ ('1;" :1-, 
(~,:~ü:'i·ir~· .. :~l, ~t.'n\.~l J..\ .. ~. U!:",x ·L· 
hn,~:t 3;; '1'H" 1t· . :lt.~.;, ,..\' .t.':.::' ,h .• ~:·: J' ... y F"'~ 
";,lfllo:'- -:dCI('" (li I 'l';<,,,t'~,d t.k. :,h' j .~7í. 

JH:~ ("1," .n .... , ~·:..>jl:..:r·\,ítt.~ .~tíf ~' .. ':!··'.m:·.lPt K:
"~~l"U-1iJ '~!t'll~'l!tc H6k <,Cr'<.<·ttt. :~p :~'j:<" 

ÁlJt1Y"·"r fr;~.' ~ ·:Jh·{.~ ~wl .d~I:K'~, ):1a~:1, .. '.dil. 
ih}.~. 

:, J;v\'~, ,.t:!l!: ;.' ~'f; l.\"lt>: l'r< .Hf: IH.': 11 

p31r:; íI fI"-ir p.n~~: tHI" d~, !;! ,~:':, ;,,,::-ro~: ;~ I~~~' 

;.j-.V.sl,~J(:·,:)j<'; •. ~, I nu ~_.~:,,'\'j!-.• :,' ~'.r\"rAh' 

tU:' l11fil if!d(' ~·.lP">."tnn.(.r J.~ t::~p,;dru_t'i 1'-.1, 

nr('A ~k llt~H~ ... (;,' t:"t1"::mte-n!\i d~ p .. '!f':,~, 
'~ne :i,t:" te.dt~ ~,,(~h(:1 <: l'n'.al.i:l far.J ~'~,\("', 

::OiH,a.I;' ::0m;~ '.JI~"t~ ç~; l:;:;um.i~ ~nt;d.!(ü.'s, 

'~drt cLt;:;.) C'Jt1)tlttl' Fn:n,'l.:o. que, .!.'t -::.,fl
,~íaltzuu !~atxlul 0,'1. (Uf'';,l<i: ,it AJ~rfU'tf.l·t: tt~l· 

h.nh,' tan:l.'tf(1 e'J:ii.' ~'~U,i r~;dl:tr üp'1.,.'élll:'!; 

:lr .·(>t'l\('r!1:~ .. í(. 

LCHfrwl'tlt" !'J:pll<:'u (\ prC'f~'l$<..'r Otlv,,;~ 

rtruul.l, ltlpon>Jvd pelo ac"mr.anh~·· 
"",nCo d# obra," ",\Jlr.C di< idiom~ uiolt 
ru (fIo tui. ~ 4 anc1. rn~$ l'UJ"!"4I haviA sido 
~A()pr(l-; l414dv l',:nttV ";,~ :~lt~m,,'."' três M('$, 

(~"l.:md(J ltcU':e 'J,nM p~!lt1(,l (:ari! ; rh:r~~ 
'l'umt,i lô tU' (h:Ú·.t.'t'Cl'It..a j,3 $kbJ~17,ll".~:
f! da (,Úrl~.t-t;lj~":tl:: ~km.1f,J~ r(~") (C.I1.l-h' .:' 

:'tlenW de \"I!tit~; t.',tJLll'..\', pntt:",Mi·tH'ntt

,1(,) cai~l'P'(- rrj,ü~'úol~ .. i.1 
O~ \·Hr~,JS dt· hnst.a~ J:.11·tt'! _~ d{'~, 

n/é'tII .. • J/us cursos de lingullS que ofcm:':C li (,..'OIItun1dMle. 

o prédla fi,,, _ 
frente ............. 

"'(;10 

'""am poI" "'rtm "",i>J btnlOJ 40 que ~ pu. 
Cicular~ c =.,..11\ .'11» 4 todJl a "''''''"u· 
(i<Jde. Com RS 125iJQ p<>r scmeMre CO <-~ntt 
pt>dc tJo:o~t é"ltt ln:sk-J. 1'ra'1I'*' •• <\ltlt1ii<>, 
l:5JMnlml, rcrt~,i;-;.\~n-~). Hnhtlf10. L'1J't"rIlr. 
t:,\t t.alun. 

A ~tll(;ál) ~<! llfl'..iS $<.'.â.e propt'u " .. 'ra ,'" 
l')t'p3nAl1'\el1~ ,.re tir1~U"'-~ !, [.('tr3\ d .. ,: ?J.~ 
me"~ de Ahl'(\J"!t5 .\-~a$. ';.,.'~~Url&;) t'tl ur..:!v. 
:,:·ürdmu.an1 a ~r V33f'f. Sf\> d~ 1'55 fi. fref!'lh.l·· 

na ~ ViIóriI, IOIJU fllJldl.çl~ C«tlí...., 
,.."". do Alm~;'"" ""IA .dmim.m.,ãooo. 
recurjQ5 :'1rl""-CaJ.hd"H t! ~% i rt'ó~'U1to· 

na di! [lt10r.lll<), () I'tSlMilt ""ri .p,ic~· 
J'.' tm t<1uip11mtnt05, I'''~:t'h' f~·Jt''!I~~\ 

~';üt;m ';.d~.s.ck, lPóU1..<~jV'; l,t-; ;~r : ... 1:\1..11"1 

;Jn.h"lQ e :t~lf!'íorheJ" O ~~ f,!I.;Lrrl~rm~ J ... r'l\:" 
t~~ ~:'I,)'J e"'. Fl~""tÍ!, lH:;h<jív~, ;;pe,..ft:hJ":irn,~ 
h)~ tW ~ ... t~:e :-Iur 

L,.}!O ~ \.".)I~"JU ',;1,'t do(, (;e!'i~.,) J!~ Llf:i 

:.~~ .. ~OV(~ :..,;\,),") . ,;~,. "',li ~\, ht"I··.It .. ";.r ,; rl ... ~ Cvr~~. "";!; ,~: ,)fl'l ... "!;' '.l •• /~,~ 

S·~{l<.:! "i.;) Un'·"1..,,·<;!"111!!Ú f. ,~do!u ;ir, (,;1;f'~(, Scp.'"(' 

An.) 6 n~,VefY' br(,!(} {, .. nU 39 

--

!lU' ,.,.. • COllllmídrode, I) profesf« Oil· 
"" I'otu2.l» aflmlJl _ ... !\do .:rWlo \.Im 
-"hma" r3\'Utâ"e1I"!II'4.J ~1IUdc dt ;dí"JlIA5. 
tr.avtt..1o bt.-nl'11closa~t '1t-emo pau 03 4:ur· 
ls.)S p:tttl.t.;.l!tUV~ I!.jut: t.n,t(\ prott:st3nuJl t'~m . 
rr:1 A :",~'t..! r)<'">r (,ff t"X"el t!~ ~r 'tu,; .. , -i. «)rntl 

~1~.jlÜ( .• >\ !Ã1k'-nU(.!t x.r.r :ida r-;$ultm.l (' n:~ uma 

.. rt1rn:- dJv~ l'?.i!;,.~"., J .. loS ~,iU'-.{)~. :'r-.:ã,., 1m p''t 

.~t:W nf:l1hlJu~a f>l.lt(,,:T~ p.a.,'tl ue- }1.'\.I'f .'1:~ r'lr~1. 

Y"'f.t'ih.:'hf.:r:1;1; ·:íl;CiISfk"$f,: ~~l'<C"~,l'f:'" 
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Resgate de talentos 
Xi/ICII1Hm((1 Jl(J mOlnt:lIlo {'m l/Ui: <1 Ulli\'i:rsidade Federal 
do I:'spirito Sml/o tlCt'tfoJ 110 lJ/vo em Sllil pniítít;>(J df! 
aproxilll(J('do com II {:olHllnirlwJt:. ml:;illl1111/n IfIl};uw; (J 

jJtI?ço.<; sim/uíliciI .... em ~t,'Ii~ ill~p(Jrrl/llI(·nI(Js (· .. ,p/·CÚJJizo
aos. suJn~ (JnlS{lrOt1~ qUI: ih:!!1 clJ!;t:riull! ilU siMnificadu 
do termo "dl1J1lpilig'·. por llOrh~ de cmpr~llS, ospcciaJ
JlWnll' das 11Iontelwdoms dos dllIllWdos cursos livras . 

. ')f! bt:IJl 'jUi! ... rupreSll, nll.·.~;!It). lllll/i!rio Si~ os (:ursos 
111H' Si' ,:/!nsidl~nlln dOI/O .... do l/ternHlo. t> silu IllVSIIlO pu
ra todos os eltútos prlÍticos. fir.O!i.""'!ll1 {.'(l/mios twlt? o qutJ 
cO!1síd('f'(Jll1 (.·OHCOlTi~llci(J c/f.'s/{!(11. copa:;; de f?SV{}zÍn[ 

Si'lIS lucros l1U1líXI dallf!':> n/uI/ado . .;. c saído .... 1)(1 p,nmde 
11la;Orlil dos casos, .:lo !iOh,dS cnpa7.r.' . .;; dt? l?n:á~ntfJr $i~I1S 
,so!j.!,u{/us pn!çus. 

Sr.riu o caso de (lS f.'scolas rartku/ar!!s dr. prinwíro (! 
segundo ~nHI'" /'edawllruJIl (,1.1 r:OJlCOrrôlló(J dt! tinido· 
d(>f; municipais e feckmis. Se o g(Jvt~nw wlo mantivesse 
i?sllllJi!h?cimentos dI" ensino gratuito, /laS dl'cunsf<incius 
otlwis. ~ip,niricllria diwiIlllf grwlthJ jJan:o]a da pO{Julu
{'Iio Ih! ler fH:n'i.<;O (Jij {·(J1lÍlHt:Íuwnfo. Por C/1lI1 mlO {'sfen
dpf a dWllce dessas IWSSOClS rmqii('n!(jn~m foml)ém cur
sos de línguas? 

Poro lodos. li [íJllçiio !lu." universidade.': é I?J1SitWr. E' 
(;0.;11110 illgw~m do SI'!! {"()I'jll) ,{O(''''})!(' CdHSf'.L:U/' /'11lplo 
co!' llilW ú1ôil.1 Ci.lf,)(1,:: (J,,~ (flslrilJull' cunlll.xiwefllu::,' (1 Juro 
no", !iHXIi.~ da JJojmltuJúi, IH'inci}IiJ}llllmla àflueJas q!W nr.-m 
poderiam sonhnl'coTn cursos particula,es de línguas. Um
til mdJlI)r, 

Uma uniw~rsHj(Jdfl tem (} direito e () d(n:.:1' dtl l'/'pl1.,>SrIl' 

nmlwcíweJ)(flf, (lO J1loior fliÍ/lU'[O pOHsfl'd d(~ dr/addos. 
<{!li!, 1!1Ii t;o(/,'w</iitfm:íll. (Oi'/IIJ/'-St:·Úo c:llllu/U/UWlllt: mais 

~{~I)f.J~i'''; ide ~~err.er .. '!,e:Jli:~I.di1r l~1t!:I:~!lW!lI{:. ll~)ç(jU.<i de 
1 .. i,JII(.un.1J fuo carus Ib :,uc.I,do(k" Ls,./ilrcculos. 

Com llIellwres dUlllces de ('li/rim/oI' um mUH.'(J(Io de 
twillllJw nulo ve7. l1wis fOmpi"t ifivo. do quo/ .<:(~qucr chi'?
gnrial1l pffrlo sem u "erdadeiro Im'sentl! dus Ct.;us. (IUf~ 
lh"s esta .wmr,lo proporcionado por lWltJ institl.liçdo de l.'n
Silh) .'111!H?rio[ rt!o!nwlllt' pn'[l('IJ/liUlil ,:0111 o be..'J1J estar 
cuh:tivo. 

l;' ínjwitll (J /lCW,i1çi'io dt~ COIH..'OlIÚ1CÚJ desleal. baseu
du ('111 filigranas JI.JridlC(/s. Nem a Ulés, nem .'>IUiS (:()ng(~
IW/'('.' eSiJCJl1l11dCls pdv Hm~,1 intdro. têm condiçõos de 
S/:tWUf (Jrranhar os lucros dos 3.345 Asco/as di? línguas. 
eoill seus 20 lIlilhôes d(~ alunos du OiOpOqUi' ao C}WÍ. 

O que f) UF~s velll (aumdo pode milito }u'!1H .'lt~r clm
lIIado de "dmnocmfiznçüo de c:onlwdmrmios", De res
,~(lte dI: possíveis tnlrnfús que jamais emergiriam, caso 
ti~'(!5S('m de aprendp.f idiomn,c; P-111 insliluÍ;.-'ües ptlrlicll]o
f'(.'~. /\ longo pmzo. de conlúhlliçâo paro o de,~(fm·ol\:i· 
meniu da cu/fumo I:lil UllI Puís fi/H" uinda nt'io aprendeu 
(j nCCi~ssidl1dü vital do tmtar li setur t:Ol!1 c(1rillllO a per-
8eveHln('l1. 

O impns.<;e. por enquanto. d(~sem'oJvu-se Ú l1/(llW~l1l 
da csfem judicial. Espe~a~sc que ju.Jluris chegue lá. lndc
pend(>nlmlwntt' da úeCISOU (lile fosse: lomodr1 p(~los lJla
l-i í..,tl'O dos. sua tmnsjonnllçrio (~m pendenga jurídica 
com r.ert(}Ul seriu ÍllteqJrf!lwhJ. !,dus pessoas esclareci
das da sociedade, como 11l1!l1 prova de que () egoísmo 
humano não tem mesmo lilllüeli. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 
ESTADO 00 EspjnlTo SANTO 

EXCl:LEN nSSI~A() SHHIOR PRESiD!-J'iTl 
VITÓRIA. 

C/\fv1:\RA iv1UN!ClPAL DE 

~~rt\G H !.i'::;l~ AO ~t >G", ;'J:~ (._.~ ?~S r1 [ L I ~:.A& 
;;M~A l, ::f.r(UrJtf~·. CP-iAj)!.= :~l.'i tH~i\':;~,i~~i~t 

r·~~tRAL tO :~Pt~::0 ~!Hj~Ü .. lrt~·. 

1\10(:.\0 DE .\1'010 

,A.II:t\(~S da pr,:;~c!llc f>..jC,(AO. fI VcrC;1ôor 

('()f{Ni':L!() AL VARI NO. acompanhado dns d..::m~115. \cm manifestar o t0till 
apOIl) ao!' ALUN(JS DOS Cl)l{SOS Di: LÍNlílJAS PARA i\ CO;V1UNIlJADt::. 
cria,h) pela IJIlI\cr~ídad(' h~dcral do I:spínw Sa1110. 

U ub.!c!ivu ,k:st<t 1'\'10(,>\0 DF ;\P010. c 
r:1t;I1.:& fi nossa !Kl::;lI;ilo ,Jc dd~IISlHCS ,l;t IHI,,:,;:I :'>i.,çi~,bd(: l' pI ilit:ípilll(ll.;1l1~ 
para Ihzt!'r tumpnr o que esi;'l illserido elH Il(lSSf! Constituição da Repúbiica 
Federati\:l do Brasil em seu artigo 20.\ que <l5~ilí1 o di.r.: 

CUllfittliçiin .. b Hqmblkll Federativa do Brasal. 

..\rt. 205 "A cúucação, direilo de todos e dever 
tio Es(~ul[) t' da !úlIlilm, ,,('ní pnllllol'ida (' 
ínC:l'ntiv;ul:l rum li {'olabornç:l11 da sodt·dadc. 
vis;mt.kl o pleno d('Sl'lIvohllllcnto da PCS~ii);l, 5''::U 

pr ... ·p~ll\} par;l li C'\CIÇj(:j,) da ddadania e HI'I 

l)llahfí..:aç·.ln p;ua o Ilabalh[J. l grifo nus~n). 
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ANEXO 5 - MATÉRIA SOBRE O SINEPE 

GERAL 
" G/I.2.E~~ 

Sinepe recorre à Justiça 
._--_._-- "'-~~-

contra a Ures 
o Sindicato dos Estabelecirr;entos de Ensino do Estado diz que 

o Centro de Unguas oa univerSiCJade é urna concorrêncía desleal 

(: SinJi-2tH0 Jü$ Eft:ibeh> .. :lfnt"ll 
luto. Partlc:Jl,in:"., d~ Er.!~lnc> dl' E~Uldc 
do Ll'írilO Santo ISin<p"l cBtr;uá 
t:Om qn~!ro J~ptc~::rlta-;ô<.~ nu:- f<I'~ 

~!::!~~~:~~~ ~;l;~~~~~' ~:~;:~ 
jir~5,,7.r-alTi'·fãITõ~1~ dc- C~r:tr(. de 
l.ir:;:-u~:. rla CniVt.:·fMdau{." l-ftd~rdl do 

;:~~:~,~s:~;;;:: ~~,;~:,;;~~;~:l~~~.,~~~ 
4~\'~r~ ;:i\ li d~ \'1~6ría. O CtlHfi' 
(,ft:ftr..:t sete- Hí1: \'~Jph em (Ul"1õ{J, til:· 
lngil~$, E~.pj!lh~'L ltiihàni~. Ah:~m~(., 

F!aoc~:::., Grega t- Pnm.lgiJ~~ Kt.l ~IP
r·'\~nt(': "nál) n;.i~~!t a P0P{I:-.t;;. de fun
r-lg;Ç~~ do- rain'l('f(\ de -"'ag .. ls. n::,~~ Já 
ti,: pr6\imv !.e-n.l(~~,tre. '700 h(J:st!.~ líte~ 
r.1{· deSL:rWldti!' à (·rnm:idltt1t. 

O presidente! do Sint;j.){'. ~eison 
I'il\!(" j.çus.a.:l t:f~~ f.k oterf!'l:'er um 
~{"r'·;íçQ [(Jía da iirfJi. de 3IUaçàr1 ;,h. 

ínsdtuiçâf). num~ ,:-'onc0n'tn\.:b,Jç'~' 
J~,4.1 C(~ a~:.t~;t\r~.:UnC:U1ar··ê'$·:
nA 'Cf,~ ~~ta inf1uil){Íl~ f!P lh'rf' m!~r, 
cido. Os n~"');~C$ ~:j'lot~~s. $:'in maiQrc~. 
porqüe- t,,:n(\~ uU( p~~,u v,d(;~ ú~ ü
~'1S de tri"~Uh .• :;.: ~Jt)pÕSliJS "!a' J1U.'H0~, 
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ANEXO 6 - EDITAL DE MATRÍCULA DO CLC PUBLICADO EM 05/01/2002 

Á GAZETA BRASIL 
' •. -: .. "., " ;.: 

Vitória CES}. ',,! 
il.1bàdv, •.•. , 

5 de ían~íro ~ 2002 < _. __ ..... _-_ .. _-'----

, 

~ 
.~!!:.~-,-------

UHlVERS10AOE FEDERAL 00 ESPiRlTO SANTO 

CURSOS Df ÚNGUAS PARA. A COMUNIDADE 
MATRiCULA llE ALUNOS INtClANTES PARA 2002/1 

cu~: A;..EM~O. CSPMItOL. FRANCt.$. lNGL€S !cursos regulares, níveis illtl'ooutÓl'loa}. !t.lGLE5 
p, COMÉRCIO EXTfRIOR P()R1UGLJ~S ~ú~Ção téchíca. ~ra e produção de t!'l!k3; 0.:!rlCl.iI'SO,; 
Po;tuguê:. paJ4\ es!rangeiroo.j, 

Daiaa de Malrlculll 
• 0(1 09 a 23 de janlIiro dI!. 2002 
., , i\!(j~<F> {'\a Redl? ~'blica de __ !l'X\ ah.ll1os da UFE5 (indU$1V6 os je ~~1li & !il)(-ai.mü da ~ 

Pí.:l)!kf, dI) en5~'lC rJrldamemal t !T~, \Ã1m t~da tmarhrlita inflmO!' 11 S ioilc) ~s mift!"I\t.>.e 
,>utrç,z ca&O~ qt."l comprcW!rri ra.êl'lcla ~~, 

• A lO ,A.\ilf>D::."i ;:Jt.l md*'! püb!k;~ 
" Cría!\~as de li a12I1I1O$: Ciiltidão dIl nasómen!o e d<:;dili'<lÇ30 de matricula Ti? B5(;{lla pUbiíta. 

AdunQs la partir de 15 aM$1: CPF 0(/ RG II deda.raç$ rt& matrlruÍi.l1'ld .,'aJa y;JÍlli<-a, 
• MJn~s da UFES: CPF 1Ài Iden!i:.lMe ti cópia do cvm?lo.enle de matricula !'Ia uFES 
• f ... ·"bilfi (1, .. redil fe.ililK;a' CPF 00 RG. c6p!<l do histórico "sx~ar e (lo tomjlHh.'arfh~ ,je RENDA 

~ 1nfurmaçôes Gtrals 
~; Local de matrn:ula; ~ de i.logU8$IIJFES 
.' HotNiode fut\ci(/n~: da,> à ás ííl ~5. di> 2:";a 6'!eitfi 
,. Taxa d.m~uIII; CI.iI'SOS dA HnilLillSils!r.mgt:iras (regulares): -"$161.00 icenl'i " ",-"S~nta aum rea $), 
" ÇUl'SOS de ?~e b1!Jlê& pI Comet~ txtc-rior: R$171.00 (cente e~ e UrIeail>;, A. taxa <1;} matricula 

~
' e f;&gaem uma imica parnhr e o lJ<lklfpagll !lã;;. indUl o ~ld\ôáIiw do curno. A mW'ClJIa será válkia 
t para o pi-rlrJÚC clt' ~1I'O a junho de 2íJ02, de awtdo corr,;; carga hcrãna r:k I;\Jl1I<), Os horárit;s lbI C\)rSOS 
.; serib inforrr,ildo$ no ato d1! matr1tijlil Fart;mos. no Il'.â::imú. ót<al,\ mll\rÜ::I;~a5 p<)' pS $lii.1a , 

l .... ' MQ1$1It(>rrr,~: www.c!cufu.ltpg.com.brE-maíi:cItufll&@npd.ufes.br 
• T~fona$: 3:$35-2875 í 3335·2980 

Artd!éa u,,11OS Ferreira 
CONd0na;:bl'll Administl'lilílla 
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ANEXO 7 - CONCLUSÁO DO JUIZ FEDERAL SOBRE O PEDIDO DE LIMINAR DO SINEPE 

CER ,:-rn)!(~T.r"l1 ~'ü 

Vli.;~~'" Fr':.tJERAI~ d<'i)L,HI~: 6/ 
" ,,~tI( " 

t>J!-Jl.:Ll...;.-;:t .... CJ 
N\~f1t.:i da!..1 r f;~-..c;) {1BLf_,"(~ 1.lti~,OE:: 1,:'.<1;-·! ;tr;~~n 
d(~} M.M. :.;) Ju~z(aJ F~d~ra.l. 

ViTOR li'., :,~:/;,,,,1~;~"-',,,',~'~, 1998,~ lYV'.,.~:~ 
:JUjJ_~ i.N8·~'q'" H,\'RROSA. A.. l:!t\t-~''::L:L0~~ 
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lnt. 
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ANEXO 8 - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO 

Nível: DATA:~~ __ Idioma: ______ _ ---

Parte 1: 

1. Identificação pessoal: 

Idade: O 20-25 anos O 25-30 anos o 30-35 anos O 35-40 anos 
O acima de 40 

Situação civil: O solteiro O casado O ______ _ 

Se solteiro, responda: O mora com os pais O mora sozinho O república 
0 ______ _ 

Escolaridade (completa): O 1° grau 
Graduação 

O 20 grau O Superior O Pós 

Marque os estudos realizados na rede pública de ensino? 

O 1° grau O 20 grau O Superior O Pós Graduação 

Situação trabalhista: O assalariado O autônomo Oempresário 
0 _______ _ 

Faixa salarial: O até R$720,OO O entre R$721,OO e R$1.440,OO 
O entre R$1.441,OO e R$2.160,OO O acima de R$2.160,OO 

A faixa salarial se refere: O à soma dos salários da família O ao salário do 
chefe da família O ao próprio salário 

2. Assinale abaixo o(s) motivo(s) que o levou(aram) a se matricular no 
ClCI UFES: 

O Nome da UFES 

O Preço do cu rso 

O Opções de horários 

O Mídia 

O Indicação de terceiros 

O Indicação de aluno do ClC 

O Repercussão da qualidade do curso 

O ___________ _ 

3. Para você, o valor da taxa de matrícula do ClC é: 

O Alto O Baixo O Muito baixo O Bastante acessível 

108 



Parte 2: 

4. Dê a sua opinião sobre o ClC: 

Ruim Regular Bom Muito Bom 

Salas de aula O O O O 

Opções de horários O O O O 

Biblioteca (estrutura física) O O O O 

Biblioteca (atendimento) O O O O 

Secretaria (estrutura física) O O O O 

Secretaria (atendimento) O O O O 

Variedade de cursos O O O O 

Procedimentos administrativos O O O O 

5. Sobre o seu curso: 

Ruim Regular Bom Muito Bom 

Material didático O O O O 

Professor O O O O 

Aulas O O O O 

Aprendizado O O O O 

6. Você recomendaria o curso do ClC para outra pessoa? 

O Sim O Não 

7. Por quê você decidiu fazer um curso de língua? 

o Necessidade profissional 

O Conhecimento pessoal 

O Necessidade acadêmica 

8. Comentários adicionais: 

o Atividade cultural 

O Socialização 

0 ______________ __ 
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ANEXO 9 - OUTROS DADOS SOBRE O PERFIL DOS ALUNOS DO CLC 

FAIXA ETÁRIA 

Há uma maior concentração de estudantes nas faixas etárias de 20 a 25 anos e acima de 

40 anos, com exceção do curso de alemão onde há uma boa concentração de estudantes 

na faixa etária de 25 a 30 anos, igualando-se à faixa etária acima de 40 anos. O que se 

percebe é que os estudantes de idiomas são predominantemente jovens, conforme 

podemos observar nos dados da Tabela 16. 

Uma análise mais ampla vem mostrar que a maior concentração está na faixa etária até 

os 35 anos, ou seja, período em que as pessoas estão investindo no seu crescimento 

acadêmico e profissional. Entretanto, não podemos desconsiderar a faixa etária acima 

dos 40 anos, cujo percentual apurado é representativo. Os cursos de francês e alemão 

não apresentaram alunos na faixa etária de 35 a 40 anos. 

TABELA 16 

FAIXA ETÁRIA DOS ALUNOS DO CLCIUFES EM JANEIRO DE 2002 

Faixa etária Distribuição de alunos por idioma (%) 

(em anos) In"dês Francês Espanhol Alemão 

Abaixo de 20 10,64 O 4,17 5,26 

20-25 48,94 33,33 37,50 47,37 

25-30 4,26 16,67 16,67 21,05 

30-35 6,38 16,67 8,33 5,26 

35-40 6,38 O 8,33 O 

Acima de 40 23,40 33,33 25,00 21,05 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

O que se percebe no geral é que os alunos do CLC possuem uma formação básica em 

nível de ensino médio, com uma concentração um pouco maior no nível superior, 
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exceto para o curso de alemão onde a concentração maior está mesmo no ensino médio. 

Há uma concentração considerável na pós-graduação. Os alunos do CLC são pessoas 

com boa formação acadêmica. 

TABELA 17 

FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS ALUNOS DO CLCIUFES EM JANEIRO DE 2002 

Escolaridade Distribuição por idioma %) 

(completa) Inglês Francês Espanhol Alemão 

Ensino Fundamental 2,08 O O O 

Ensino Médio 31,25 20,00 29,17 36,84 

Ensino Superior 39,58 36,67 50,00 31,58 

Pós-graduação 22,92 30,00 20,83 26,32 

Não respondeu 4,17 13,33 O 5,26 

CONDIÇÃO TRABALHISTA 

Os alunos são em sua maioria trabalhadores assalariados, seguido de estudantes e 

autônomos. O índice de estudantes é uma conflrmação da seleção do público alvo 

deflnido no Termo de Ajuste de Conduta. Entretanto, percebe-se que a maior demanda 

pelos cursos vem do público trabalhador, assalariado. 

TABELA 18 

SITUAÇÃO TRABALlllSTA DOS ALUNOS DO CLCIUFES EM JANEIRO DE 2002 

Descrição 
Distribuição por idioma %) 

Inglês Francês Espanhol Alemão 

Assalariado 38,30 60,00 58,33 42,11 

Autônomo 17,02 10,00 12,50 10,53 

Estudante 23,40 6,67 12,50 15,79 

Desempregado 8,51 O 8,33 O 

Não respondeu 6,38 6,67 8,33 15,79 

Outros (aposentados, 6,38 16,67 O 15,79 
empresários) 
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MOTIVOS PARA FAZER MATRÍCULA NO CLC 

O preço do curso foi o motivo principal para se fazer matrícula no CLC, média de 73% 

(setenta e três por cento), confirmando o CLC como opção de escola de idiomas para a 

comunidade. O nome UFES surgiu como o segundo motivo, confirmando a 

credibilidade transmitida pela Universidade. Ainda se destacam os seguintes motivos: 

repercussão do curso e opções de horários. Também é significativa a indicação de 

terceiros e alunos, confirmando que o CLC é divulgado pessoalmente pelos alunos e 

pelas pessoas que ouviram falar ou conhecem o trabalho desenvolvido. 

O curso de alemão merece um destaque especial porque o motivo "único curso existente 

em Vitória", que aparece em quarto lugar, foi citado de forma espontânea pelos alunos. 

Os motivos "nível dos professores" e "continuidade dos estudos iniciados em outra 

escola" também surgiram espontaneamente na pesquisa. Os dados coletados estão 

explicitados na Tabela 19, abaixo. 

TABELA 19 

MOTIVOS PARA SE MATRICULAR NO CLC IUFES EM JANEIRO DE 2002 

Motivos Freqüência por idioma (%) 

Inglês Francês Espanhol Alemão 

Preço 78,72 80,00 54,17 78,95 

NomeUFES 42,55 40,00 50,00 31,58 

Repercussão do curso 38,30 40,00 50,00 31,58 

Opções de horários 40,43 36,67 25,00 15,79 

Indicação de terceiros 29,79 13,33 25,00 5,26 

Indicação de aluno 25,53 13,33 12,50 10,53 

Comodidade 4,26 0,00 8,33 0,00 

Mídia (tv, rádio, jornal) 4,26 3,33 ° 5,26 

Bolsa de estudo 2,13 6,67 4,17 0,00 

Nível dos professores 0,00 3,33 ° 10,53 

Único curso existente em ° ° ° 26,32 
Vitória 

Continuidade dos estudos ° ° ° 5,26 
iniciados em outra escola 
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MOTIVOS PARA ESTUDAR UM IDIOMA ESTRANGEIRO 

De acordo com a pesquisa realizada, são variados os motivos que incentivam uma 

pessoa a estudar um idioma estrangeiro, tendo diferentes níveis de freqüência de acordo 

com o idioma. 

A índices obtidos na resposta à pergunta "Por que você decidiu fazer um curso de 

língua?", pode ser verificada na Tabela 20, abaixo. 

Os itens expressos no questionário representaram bem os motivos dos alunos, que ainda 

inseriram alguns itens de forma espontânea, que foram condensados no item "outros 

motivos". 

TABELA 20 

MOTIVOS PARA ESTUDAR UM IDIOMA ESTRANGEIRO, JANEIRO/2002 

Motivos 
Freqüência por idioma (0/0) 

Inglês Francês Espanhol Alemão 

Necessidade profissional 56.25 26,67 58,33 36,84 

Conhecimento pessoal 45,83 73,33 29,17 84,21 

Atividade cultural 33,33 46,67 75,00 36,84 

Necessidade acadêmica 31,25 40,00 29,17 21,05 

Socialização 22,92 30,00 25,00 O 

Outros motivos 4,17 O 12,50 5,26 

Não Respondeu 6,25 16,67 O O 

O que se pode verificar é que a necessidade profissional ou acadêmica não é o fator 

principal que motiva uma pessoa a estudar um idioma estrangeiro. Alguns fatores, tais 

como, conhecimento pessoal e atividade cultural ocupam uma posição privilegiada, 

principalmente nos idiomas francês, alemão e espanhol. A necessidade profissional 

aparece um primeiro lugar apenas no curso de inglês com uma freqüência de 56,25%. 

Para os estudantes de francês a necessidade profissional aparece em quinto lugar com 

26,67%, sendo valorizado o aprendizado do idioma como um desejo de conhecimento 

pessoal, sem muito objetivo prático. Para os estudantes de espanhol e alemão a 
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necessidade profissional surge em segundo lugar com 58,33% e 36,84% 

respectivamente. Entretanto, para os estudantes de alemão esse item aparece empatado 

com o item de atividade cultural. 

Esse perfil dos alunos indica a necessidade de se diferenciar as atividades desenvolvidas 

de acordo com o idioma ensinado. Ou seja, não é possível padronizar atividades para 

todos os idiomas, ou melhor, se padronizar, atingirá um público reduzido, de acordo 

com o interesse de cada grupo. 

A pesquisa sobre o perfil do aluno toma-se importante a medida que pode direcionar as 

estratégias do eLe para minimizar a evasão de alunos dos cursos e proporcionar uma 

maior satisfação em se estudar no eLe. 
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