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“Uma boa qualidade percebida obtém-se 

quando a qualidade experimentada atende às 

expectativas do cliente, isto é, à qualidade 

esperada”. Por sua vez, a qualidade esperada 

pelos “clientes”, é a consequência de diversos 

valores resultantes das funções de 

comunicação de marketing, da imagem da 

empresa, do “boca-a-boca”, do preço, das 

necessidades dos clientes, entre outros.” 

(GRÖNROOS, 2004, p. 90). 



 

 

RESUMO 

 

Uma das maiores preocupações das organizações atuais consiste na avaliação da satisfação 

dos seus clientes em relação à prestação de seus serviços. Dentre elas encontra-se a prestação 

dos serviços educacionais de ensino superior, independentemente de estarem na esfera 

privada ou pública. Na literatura, encontram-se alguns modelos para avaliar a qualidade dos 

serviços, dentre os quais, destacam-se o modelo Gap’s, a escala Servqual, a escala Servperf e 

o modelo Hedperf, este último concebido especificamente para avaliação da qualidade dos 

serviços prestados pelas Instituições de Ensino Superior (IES). Nesse contexto, a prática da 

extensão universitária é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político 

que promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade. 

Dentre as ações de extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC) destacam-se as ‘Casas 

de Cultura Estrangeira’, talvez o maior projeto de ensino de língua estrangeira entre as 

Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil. Desse modo, o presente estudo tem por 

objetivo analisar a percepção da imagem das Casas de Cultura Estrangeiras (CCE) da UFC 

por meio da comparação entre o grau de expectativa e satisfação de seus alunos dos cursos 

básicos de língua. Para tanto, utiliza uma adaptação ao modelo de avaliação de qualidade do 

ensino superior denominado HEdPERF, à luz das cinco dimensões da qualidade (aspectos 

acadêmicos, aspectos não acadêmicos, reputação, conteúdo programático e acesso). A 

pesquisa pode ser delimitada como um estudo de caso, survey, com abordagem descritiva, 

com aplicação de questionários estruturados, adaptados do modelo citado. Para as análises dos 

resultados são aplicados os métodos estatísticos clássicos: análise exploratória de dados e 

inferência estatística, através do teste de hipóteses não-paramétricos (Wilcoxon e Kruskal 

Wallis). Os resultados obtidos revelam que os alunos das Casas de Cultura Estrangeira 

possuem uma imagem satisfatória dos cursos básicos de língua estrangeira e que numa análise 

geral a dimensão que trata dos ‘aspectos acadêmicos’ foi a única que obteve diferença 

positiva (satisfação maior que a expectativa) entre as dimensões analisadas. Os resultados da 

análise comparativa entre as CCE apontam que a Casa de Cultura Alemã apresenta, na 

maioria das dimensões, grau de satisfação superior ao grau de expectativa, o que não ocorre 

nas demais Casas. 

 

Palavras-chave: Imagem. Qualidade. Satisfação. Extensão universitária. Curso de línguas. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

A major concern of organizations today is the evaluation of customer’s satisfaction 

concerning the provision of their services. Among them there is the provision of educational 

services in higher education, whether in the private or public sphere. There are some quality 

assessment models in specialized literature which include Gap’s model, Servqual scale, 

Servperf scale and Hedperf model. The latter was precisely conceived to assess the quality of 

services provided by Higher Education Institutions (HEIs). In this context, the practice of 

university extension developed by HEIs is an interdisciplinary, educational, cultural, scientific 

and political process that promotes transformative interaction between universities and other 

sectors of the society. Among the extension actions of the Federal University of Ceará (UFC) 

there are the Casas de Cultura Estrangeira CCE (Foreign Culture Houses), perhaps the 

greatest foreign language teaching project among the Federal Institutions of Higher Education 

in Brazil. Thereby, this study aims to analyze the perception of the image of the foreign 

cultural Houses (CCE) of the UFC by comparing the degree of expectation and satisfaction of 

their basic language course students.  For so, it was used an adaptation of the higher education 

quality assessment model called HEdPERF in the light of the five dimensions of quality 

(academic and non-academic aspects, reputation, program content and access). The research 

can be defined as a case study survey, with descriptive approach and structured 

questionnaires, adapted from the aforementioned model. For the results analyzes of were 

applied the classical statistical methods: exploratory data analysis and statistical inference, 

using the non-parametric hypothesis testing (Wilcoxon and Kruskal Wallis). The results show 

that in a general analysis, students of the Foreign Culture Houses have a satisfactory picture 

of the foreign language basic courses. And that the dimension which deals with academic 

aspects was the only one that got positive difference (greater satisfaction than the expectation) 

between the dimensions analyzed. The results of the comparative analysis between the CCEs 

pointed out that the German Culture House has, in most dimensions, higher degree of 

satisfaction to the level of expectation, which does not occur in the other houses. 

 

Keywords: Picture. Quality. Satisfaction. University extension. Language course.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo procura-se apresentar a contextualização e a definição do problema 

de pesquisa a ser investigado. Em seguida, a fim de responder a pergunta de partida, serão 

apresentados os objetivos geral e específicos norteadores do presente estudo. Finalizando o 

capítulo tem-se a estrutura na qual está dividido o trabalho. 

 

1.1 Contextualização e definição do problema 

 

A globalização e o crescente avanço tecnológico impõem a todas as organizações, 

inclusive às educacionais, a necessidade de estarem atentas à questão da competitividade, que 

traduz ganhos de produtividade e melhoria da qualidade.  

Na atual economia informacional, os chamados ativos intangíveis têm um valor 

crescente no mundo dos negócios e vêm recebendo uma maior atenção de todas as 

instituições. As empresas na era da informação estão mais atentas em identificar indicadores 

adequados para mensurar esses ativos intangíveis, com o objetivo de saber sua vantagem 

competitiva e com isso obter maiores retornos para todas as partes interessadas. 

De acordo com Bueno (2012), a força da marca, a imagem ou reputação de 

qualidade, a inovação, o chamado capital humano ou intelectual, a cultura organizacional, os 

relacionamentos com os stakeholders
1
, a responsabilidade social, etc. são hoje atributos 

constituintes do valor de uma organização. 

As Instituições de Ensino Superior (IES), em especial as universidades públicas, 

na qualidade de instituições prestadoras de serviços, devem preocupar-se em identificar as 

necessidades do seu público e estruturar-se para atendê-las. Diante de tantas mudanças de 

ordem econômicas, políticas e sociais, conhecer as reais necessidades do aluno, suas 

aspirações e dificuldades, na tentativa de satisfazê-las, vem sendo uma questão crescente no 

vigente mercado competitivo. 

No atual cenário de mudanças no ambiente da educação superior, as IES públicas 

devem concentrar esforços em ensino, pesquisas e administração interna, sem deixar, porém 

de compreender também as expectativas de seus usuários (stakeholders) e a imagem da 

instituição por eles percebida.   

                                                           
1
 Entende-se por stakeholders todas as pessoas ou grupos interessados nas atividades da organização para atingir 

suas metas e de quem, por sua vez, a organização dependa. Segundo Colombo (2005) todo agente que possa 

influenciar o desempenho, interferir na competitividade, mudar ou afetar a percepção de uma marca.  
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Além disso, tendo em vista ações reguladoras e que objetivam maior controle da 

qualidade do ensino prestado por parte do governo, cresce também, no âmbito da educação 

superior, o debate sobre a avaliação da qualidade desse ensino.  

O Sistema Nacional de Avaliação Institucional (SINAES), instituído pela Lei 

10.861/2004, legitima o valor da imagem pública da IES ao inseri-la como exigência no 

contexto da comunicação ou do relacionamento da instituição com a sociedade (BRASIL, 

2004a). 

O SINAES considera, de maneira integrada, a avaliação das instituições, dos 

cursos e do desempenho dos estudantes. Na busca pela educação superior com qualidade, a 

avaliação institucional é baseada em dez dimensões: a missão e o plano de desenvolvimento 

institucional; a política para o ensino; a pesquisa; a pós-graduação; a extensão; a 

responsabilidade social da instituição; a comunicação com a sociedade; as políticas de 

pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo; organização e gestão 

da instituição; infraestrutura física; planejamento e avaliação; políticas de atendimento aos 

estudantes e sustentabilidade financeira (BRASIL, 2004a). 

Composto por dez dimensões avaliativas, o SINAES apresenta, na sua dimensão 

de número quatro (comunicação com a sociedade), indicadores que constituem um referencial 

mínimo de qualidade, quais sejam: indicadores de comunicação interna, de ouvidoria, de 

comunicação externa e de imagem. A fundamentação do item ‘comunicação externa’ do 

referido instrumento legal, é formada pelos indicadores: a) canais de comunicação, ouvidoria 

e sistemas de informações; b) imagem pública da IES. 

A dimensão da comunicação com a sociedade, ainda, tem um desempenho muito 

aquém do esperado, principalmente em se considerando a dinâmica da sociedade 

contemporânea, em que a sobrevivência e a competitividade das organizações estão na razão 

direta de sua imagem e do feedback da comunidade sobre a qualidade de seus serviços (LUZ 

FILHO; ALVES, 2012). 

Para Glüer (2006, p. 4), “[...] é fundamental para a comunicação organizacional o 

conhecimento do perfil dos públicos com os quais a organização se relaciona e a criação de 

espaços e canais para um relacionamento sadio com estes públicos.” 

Embora represente um grande avanço na avaliação institucional das IES e de seus 

cursos, o SINAES não apresenta uma ferramenta consolidada que possa ser utilizada no 

processo de avaliação institucional e dos cursos no âmbito da extensão. Por esta razão, a 

prática avaliativa da extensão nas IES se orienta pelos parâmetros aplicados nos cursos de 

graduação, que nem sempre são adequados à realidade extensionista. 
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Torna-se relevante conhecer, estudar e manipular de maneira favorável a 

percepção sobre a qualidade dos serviços que a instituição oferece, como é o caso da extensão 

universitária, no sentido de utilizá-la como instrumento de contribuição para a gestão 

estratégica da própria instituição. 

Impõe-se a exigência por uma administração que seja mais eficiente e a busca por 

ferramentas e indicadores de controles que garantam informações mais precisas e muito mais 

rápidas.  

Os objetivos de qualquer instituição perpassam pela prestação de serviços de 

qualidade e pelo reconhecimento dessa qualidade por parte de seus usuários, resultando num 

processo de fortalecimento ou desgaste de sua imagem.  

As IES, enquanto prestadoras de serviços educacionais, precisam estar atentas e 

oferecer a devida importância à questão da qualidade dos serviços, da sua imagem 

organizacional e da gestão desses ativos como forma de contribuírem para uma administração 

satisfatória.  

Os gestores se deparam com o desafio de encontrar meios adequados de aferir a 

qualidade de seus serviços, principalmente considerando a perspectiva do aluno, tomando 

como indicadores suas necessidades, seus desejos, suas insatisfações e suas demandas. A 

finalidade é uma gestão de qualidade que possa convergir para uma melhoria na imagem e na 

reputação da instituição. 

É necessário esclarecer que a abordagem da administração mercadológica e de 

temas como “marketing” e “marca” no presente estudo não tem a intenção de aprovar ou 

promover a comercialização da educação superior pública, tratando seu aluno como um 

cliente-consumidor, num processo de mercantilização. A intenção não é a busca do lucro e 

sim a manutenção constante da qualidade da IES a partir de subsídios advindos da percepção 

dos seus alunos (principais clientes) e da utilização de tais temas para auxiliar os 

administradores da instituição. 

O presente estudo justifica-se uma vez que prestar serviço de qualidade é a chave 

para a sobrevivência e o sucesso de qualquer organização, pois não basta ao gestor de uma 

escola ter excelentes professores, taxa de matrícula acessível, se seus alunos não a perceberem 

dessa maneira. A busca pela satisfação é considerada um fator estratégico para as IES e 

mensurar a qualidade dos serviços é uma tarefa importante, haja vista sua intangibilidade.  

Nesse contexto, a Universidade Federal do Ceará (UFC), amparada no seu tripé 

ensino-pesquisa-extensão, abriga entre suas ações de extensão um dos maiores projetos em 
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educação continuada entre as universidades federais brasileiras: as Casas de Cultura 

Estrangeira (CCE), que oferecem cursos de língua estrangeira em caráter permanente.  

A extensão universitária é entendida como prática acadêmica que integra a 

universidade nas atividades de ensino e pesquisa, com as demandas da maioria da população, 

possibilitando a formação do profissional cidadão. 

Sua importância reside, sobretudo, na possibilidade de aproximar, de forma mais 

imediata, a universidade da sociedade, atingindo um público maior e mais diversificado. 

Dessa forma, credencia-se, cada vez mais, junto à sociedade como espaço de produção de 

conhecimento significativo para a superação das desigualdades sociais existentes (CASTELO; 

GURGEL; FURTADO, 2011). 

Considerando a indissociabilidade entre as atividades de extensão, ensino e 

pesquisa, a relação entre o ensino e a extensão supõe transformações no processo pedagógico, 

pois professores e alunos constituem-se como sujeitos do ato de ensinar e aprender, levando à 

socialização do saber acadêmico. A relação entre extensão e pesquisa ocorre no momento em 

que a produção do conhecimento é capaz de contribuir para a melhoria das condições da vida 

da população (PIVETTA et al., 2010). 

Assim, o foco desta pesquisa concentra-se no projeto de extensão ‘Casas de 

Cultura Estrangeira da UFC’, criadas na década de 1960 e cuja história se confunde com a 

própria história da UFC. O referido projeto tem como objetivo o ensino do idioma estrangeiro 

nos níveis básico, intermediário, avançado e instrumental, como também o contato com 

contextos culturais de diferentes países. 

Embora as CCE representem um projeto de extensão de grande porte, que visa 

atender uma demanda da sociedade cearense, observa-se que internamente não há uma 

integração operacional das suas atividades ao ensino e à pesquisa. 

A título de exemplo, pode-se destacar a falta de integração ao Sistema Integrado 

de Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA), o que prejudica alguns processos 

acadêmicos, como a matrícula (ainda manual) e a avaliação docente.  

As CCE carecem de um sistema de gestão acadêmica para registro, 

acompanhamento e avaliação docente e discente. Um modelo de gestão que possuam o 

perfeito conhecimento de seus objetivos de curto, médio e longo prazo, preocupado com as 

aspirações da sociedade e da sua clientela particular, receptivo à inovação e a mudanças 

necessárias, dotado de mecanismos avaliativos. 

É fato que aspectos como o preço acessível e a marca UFC podem justificar uma 

demanda significativa pelos cursos da CCE, porém esses fatores por si só não podem atestar a 
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qualidade dos serviços educacionais de uma instituição. Aspectos acadêmicos, conteúdos 

programáticos, relacionamentos, sistemas administrativos, infraestrutura, entre outros, são 

itens de avaliação de qualidade que precisam ser descortinados.  

A qualidade dos serviços deve considerar a satisfação do aluno que segundo 

Lovelock e Wright (2003), compreende a razão entre serviço percebido e serviço esperado. 

Em outras palavras, a qualidade do serviço é o grau que atende ou ultrapassa as 

expectativas do aluno. Se o aluno percebe o serviço além do que ele espera, ficará satisfeito e 

se estiver aquém de suas expectativas, ficará decepcionado e julgará a qualidade de acordo 

com o seu grau de satisfação pessoal (LOVELOCK; WRIGHT, 2003). 

Estudos nessa linha de pesquisa com relação à extensão universitária merecem 

atenção. Em particular, tratando-se das Casas de Cultura Estrangeiras da UFC – projeto de 

caráter único entre as IES públicas –, estudos que buscam comparar o nível de expectativa dos 

alunos antes do ingresso, quanto – à imagem da instituição – com o nível de satisfação, após o 

ingresso na instituição, são carentes. Nesse sentido, este trabalho visa contribuir para a 

redução dessa carência e os resultados obtidos nesta pesquisa podem conduzir ao maior 

entendimento da opinião dos estudantes quanto ao atendimento ou nível de concordância 

entre a expectativa e a satisfação do serviço prestado pela extensão das Casas de Cultura 

Estrangeira da UFC. Acrescenta-se o fato de que esta pesquisa pode contribuir para a 

definição de ações administrativas que visem contornar possíveis discordâncias entre esses 

dois pontos de investigação. 

Torna-se relevante conhecer a imagem organizacional das Casas de Cultura 

Estrangeira da UFC, na percepção do seu público alvo, a fim de descobrir fraquezas e 

potencialidades e a partir dessa imagem propor mudanças que possam fortalecer os aspectos 

positivos e minimizar os aspectos desfavoráveis. Para isso, esta pesquisa utiliza a avaliação 

dos alunos para determinar o desempenho da qualidade acadêmica e administrativa que as 

CCE desenvolvem e a imagem por eles percebida. 

Dessa forma, considerando o trabalho diferenciado que as Casas de Cultura 

Estrangeira desenvolvem no âmbito do ensino de línguas estrangeira entre as IFES brasileiras 

e a importância de conceitos como imagem e qualidade para o sucesso das instituições, este 

estudo propõe uma avaliação da percepção da qualidade dos serviços prestados pelas CCE da 

UFC. Para isso será utilizada uma adaptação ao modelo HEdPERF (Performance da 

Educação Superior), proposto por Firdaus (2005), na tentativa de responder ao seguinte 

questionamento: 
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Qual a percepção da imagem organizacional das Casas de Cultura Estrangeira da 

UFC, a partir da correlação entre o grau de expectativa e o grau de satisfação de seus alunos? 

 

1.2 Pressupostos básicos 

 

a) Os alunos das diferentes Casas de Cultura Estrangeira, da Universidade Federal 

do Ceará, apresentam o mesmo grau de satisfação com relação à qualidade do 

curso básico de língua. 

b) Os alunos dos últimos semestres (5, 6 e 7) das Casas de Cultura Estrangeira 

têm sua expectativa atendida com relação à imagem percebida antes de 

iniciarem o curso básico de língua estrangeira. 

 

1.3 Objetivos 

 

Como consequência do problema de pesquisa supracitado, foram delineados os 

objetivos que norteiam o presente estudo, elencados a seguir. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a percepção da imagem das Casas de Cultura 

Estrangeiras da UFC por meio da comparação entre o grau de expectativa e satisfação de seus 

alunos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para atingir o objetivo geral será necessário seguir os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Identificar o modelo de referência que dará suporte para a avaliação da 

qualidade nas Casas de Cultura Estrangeiras da UFC e suas dimensões; 

b) Identificar os atributos que se constituem em fatores críticos de sucesso na 

percepção da imagem organizacional; 

c) Analisar a concordância entre o grau de expectativa e o grau de satisfação dos 

diversos atributos, formadores da imagem organizacional das CCE da UFC. 
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1.4 Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho será dividido em seis capítulos. A introdução procura 

apresentar o tema e discutir a contextualização do estudo. Em seguida, são apresentados os 

objetivos geral e específicos. 

No segundo capítulo, busca-se definir o conceito e a importância da imagem para 

a organização, levando em consideração temas como marketing educacional, marca, cultura e 

identidade, no âmbito de instituições públicas prestadoras de serviços educacionais.  

O terceiro capítulo apresenta a definição da qualidade e satisfação em 

organizações prestadoras de serviços, em especial em IES, assim como alguns modelos 

utilizados para sua mensuração, na intenção de se conhecer o modelo de avaliação da 

qualidade que será aplicado no presente estudo. 

O capítulo quatro classifica a pesquisa e traz as etapas do estudo com o objetivo 

de desenvolver e apresentar o método de pesquisa a ser utilizado. No capítulo cinco procede-

se à aplicação do método no setor das CCE, enquanto no sexto e último capítulo, são 

apresentadas as conclusões do estudo, assim como suas limitações e possíveis sugestões para 

trabalhos futuros.  
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2 IMAGEM ORGANIZACIONAL 

 

Este capítulo trata dos aspectos relacionados ao marketing nas diversas 

modalidades, seu surgimento, definições, aspectos e aplicabilidade, especialmente no serviço 

público educacional.  

Traz ainda, o significado e a importância do nome de marca institucional e da 

comunicação com a sociedade (público alvo), cultura e identidade, para então compreender a 

formação de uma imagem organizacional (corporativa), assim como a importância da 

percepção que o cidadão tem da organização e dos seus serviços. 

 

2.1 Marketing educacional 

 

O estudo sobre imagem organizacional teve origem no campo de marketing, na 

década de 1950, a partir dos estudos sobre marca, e, gradualmente estendeu-se para imagem 

corporativa. Por esta razão, para entender o processo de formação da imagem de uma 

instituição, é necessário conhecer alguns conceitos inerentes ao tema de forma mais ampla.  

A Associação Americana de Marketing (2005) define marketing como uma 

função organizacional e um conjunto de processos para criação, comunicação e entrega de 

valor para clientes e para gerenciamento de relacionamentos com clientes, de maneira que 

beneficie a organização e seus stakeholders.  

Para uma Instituição de Ensino Superior (IES) pode-se identificar como 

stakeholders os estudantes, os egressos, as organizações empregadoras, os pais, os formadores 

de opinião, a mídia especializada, dentre outros, conforme o Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Classificação das partes interessadas em uma IES 

Stakeholders Stakeholders para uma IES 

Consumidores Alunos atuais, ex-alunos, empresas que empregam os 

alunos. 

Fornecedores Todas as empresas e serviços utilizados pela instituição. 

Parceiros Empresas em geral. 

Instituições ou Entidades 

Governamentais 

MEC, Secretarias de Educação, entidades de classe, 

sindicatos, ONGs, etc. 

Formadores de opinião Pais de alunos, coordenadores e professores do ensino 

médio, etc. 

Mídia especializada em geral Jornal, Televisão. 

Fonte: Colombo (2005). 
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Kotler e Fox (1994) consideram marketing o conjunto de atividades humanas que 

tem por objetivo facilitar e consumar relações de troca. E acrescentam que “[...] através de 

trocas, unidades sociais – indivíduos, pequenos grupos, instituições, nações inteiras – obtém 

os inputs de que necessitam.” (KOTLER; FOX, 1994, p. 24). 

 

Marketing é análise, planejamento, implementação e controle de programas 

cuidadosamente formulados para causar trocas voluntárias de valores com 

mercados-alvo e alcançar os objetivos institucionais. Envolve a instituição ao 

estudar as necessidades do mercado-alvo, planejamento programas e serviços 

adequados e usando formulação de preço, comunicação e distribuição eficazes para 

informar, motivar e atender ao mercado. (KLOTER; FOX, 1994, p. 33). 

 

Dessa forma, o estudo do marketing impõe o conhecimento sobre um composto 

formado por: produto ou serviço, preço, distribuição ou local e promoção ou comunicação.  

Em geral ele é confundido com apenas uma destas ferramentas, que é a 

propaganda. Entretanto, Kotler e Fox (1994, p. 25) afirmam que “Marketing eficaz requer 

entendimento de todos os fatores que influenciam o comportamento do comprador.” Por 

exemplo, uma escola pode não fazer propaganda e ainda atrair muitos interessados devido a 

sua localização ou reputação por ensino eficaz. 

Além disso, como são várias as formas em que as instituições se constituem, 

também o uso de marketing aplica-se a variados tipos e contextos organizacionais.  

Com relação ao setor público, para Kotler e Lee (2008) está claro que é preciso 

melhorar seu desempenho real, assim como a percepção que se tem dele, a fim de aumentar a 

confiança e satisfação dos cidadãos e, consequentemente, obter maior apoio. Nesse sentido, o 

marketing tem contribuído para metas, objetivos e missões de órgãos públicos. 

Embora se questione que as operações do governo são inerentemente diferentes 

das atividades realizadas em organizações privadas, o marketing pode ser uma das 

ferramentas adotadas, também no setor público, para melhorar esse desempenho. Essas 

diferenças são, em geral, exageradas e não deveriam ser usadas como desculpas para 

ineficiência, ineficácia ou desperdício (KOTLER; LEE, 2008). 

O marketing no setor público tem sido omitido e/ou mal compreendido por muitos 

que acreditam que ele se restringe a propaganda e vendas. Porém, Kotler e Lee (2008, p. 25) 

afirmam que sua utilização nesse setor “[...] envolve uma abordagem centrada no cidadão, 

algo que ajudará a direcionar as reclamações do cidadão, a alterar sua percepção e a melhorar 

seu desempenho.” 

Levando em consideração que mudanças são inevitáveis, e que assim como no 

setor privado o setor público também está sujeito a novos desafios e a novos concorrentes, 



25 

 

uma orientação de marketing pode auxiliar no alcance da missão de órgãos públicos e no 

alcance de seus resultados. Então, pode-se dizer que, enquanto no setor privado, o ‘mantra’ do 

marketing é a valorização e a satisfação do cliente, no setor público seu ‘mantra’ é a 

valorização e a satisfação do cidadão.  

Por décadas as IES, especialmente as públicas, atuaram de forma passiva em 

questões relacionadas com o público alvo e em estratégias de manutenção do aluno. Talvez 

pelo fato de sempre apresentarem uma demanda bem superior à oferta e acreditarem que 

apenas a tradição e a marca fossem suficientes para garantir seu sucesso; não se preocupavam 

muito com a satisfação e na forma como eram vistas por seu público. 

Segundo Colombo (2005), ao longo de todo o século XX e principalmente a partir 

da década de 1970, as instituições de ensino passaram a incorporar uma nova linguagem ao 

mercado e uma nova forma de conceber a relação com seu público. Começaram a 

implementar ações de marketing quando seus mercados passaram a sofrer mudanças, o que 

começou a acontecer às instituições educacionais dos Estados Unidos, nos anos 1970. A partir 

dessa perspectiva: 

 

Impôs-se a preocupação norteadora do mundo empresarial: como satisfazer o 

cliente? E mais: como estabelecer qualidade no processo de prestação de serviços? 

Como quantificar os resultados de seu trabalho? E como – talvez a pergunta mais 

desafiadora – romper com a ideia arraigada de que instituições de ensino não 

combinam marketing. (COLOMBO, 2005, p. 17). 

 

É como se, com a onda de mudanças, a partir dessa década, as instituições de 

ensino começassem a se ‘atualizar’ por necessidade imediata de sobrevivência no cenário da 

competição desenfreada e por um mercado que impunha a esse universo, até então intocado, 

uma nova relação com o seu público, agora entendido como cliente (COLOMBO, 2005). 

Assim, o marketing educacional requer um tratamento especial em todas as suas dimensões: 

cultural, estratégica e tática.  

Colombo (2005) afirma que no âmbito da educação superior pública, o marketing 

tem tantos críticos como defensores, pois alguns educadores acreditam ser o marketing 

incompatível com a missão educacional e subestima a educação e as instituições que o 

utilizam. 

Entre seus defensores, Kotler e Fox (1994), afirmam que ele realmente ajuda a 

instituição a cumprir sua missão educacional por aumentar a satisfação que oferece a seus 

mercados-alvo, e a desenvolver programas viáveis, com preços e comunicação eficazes.  
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Muitos gestores das universidades acham que marketing baixaria o nível e a 

qualidade da educação universitária. Kotler e Fox (1994) acreditam que este pensamento, 

pode ser resultante de uma interpretação equivocada do conceito de marketing, por falta de 

conhecimento do tema, que neste caso é visto, somente, como sinônimo de vendas. 

Instituições que apreciam elevadas demandas, com abundância de usuários, tendem a ignorar 

ou a evitar essa ferramenta até que passem a sofrer mudanças como falta de alunos ou de 

recursos. 

Partido da afirmação de que o marketing é a ciência aplicada mais preocupada em 

administrar trocas de forma eficaz e eficiente, sua aplicação é tão importante para as IES, 

incluindo as públicas, quanto para organizações que visam o lucro.  

O fato aqui posto é que, embora não visem o lucro estas organizações 

educacionais estão interessadas em manter uma imagem favorável no seu ambiente de 

atuação. Elas almejam agregar valor ao serviço que oferecem à sociedade e desejam descobrir 

como são vistas por seus usuários. 

Kotler e Fox (1994) acrescentam que mesmo escolas públicas, que têm pouca ou 

nenhuma concorrência, são sensíveis à necessidade de apoio comunitário para levantar 

maiores verbas públicas ou outro tipo de apoio financeiro, podendo ser um aliado na formação 

da imagem e do conceito da escola junto ao público em geral, pois: 

 

Uma instituição educacional que responde ao mercado faz todos os esforços para 

sentir, atender e satisfazer às necessidades e aos desejos de seus consumidores e 

públicos dentro das restrições de missão e orçamento. Cada instituição deve 

determinar qual nível de resposta deseja e, depois, implementar programas para 

alcançar este nível de satisfação. (KOTLHER; FOX, 1994, p. 47). 

 

As universidades, por estarem inseridas neste contexto, precisam adequar-se à 

nova realidade, procurando conhecer, entender e melhorar a satisfação de estudantes e da 

comunidade que as rodeia. Porém, os serviços educacionais, possuem peculiaridades que 

impedem a simples mensuração do grau de satisfação do cliente (aluno), como num simples 

processo de compra e venda de mercadoria.  

Considerando-se que o aluno é o principal, porém não o único cliente de uma 

universidade, e ainda, que o público em geral é multiplicador em potencial da marca 

institucional, é importante conhecê-lo e satisfazê-lo de forma equilibrada, além de repensar 

seus relacionamentos. 

As instituições educacionais variam em seus níveis de resposta aos desejos e às 

necessidades de seus públicos. Algumas não respondem por que são burocráticas, embora 
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fiquem vulneráveis à medida que os consumidores tenham alternativas. Muitas escolas estão 

tomando providências para se tornarem mais aptas a responderem a seus públicos, conduzindo 

estudos sobre a satisfação, as necessidades e as preferências dos consumidores (KOTLER; 

FOX, 1994). 

A preocupação nestas instituições não é apenas a conquista de um novo aluno, 

mas com estratégias para mantê-lo de forma satisfatória na IES, através de um processo de 

fidelização e bom relacionamento, que propicie, inclusive, a implantação de políticas que 

garantam sua permanência, evitando a tão indesejada evasão escolar.   

Portanto, universidades públicas, a exemplo de outras organizações que não visam 

o lucro, também devem realizar ações direcionadas ao marketing para garantir sua 

sobrevivência no atual contexto competitivo, em que a opinião da sociedade pode favorecer 

ou desfavorecer esta ou aquela instituição. No último caso, poder incitar ou macular sua 

imagem.  

Um dos conceitos básicos de marketing é o de mix de marketing, definido como 

os elementos controlados por uma organização e utilizados para atender ou comunicar-se com 

os clientes. O mix de marketing tradicional é composto de quatro Ps: produto, ponto 

(distribuição), promoção e preço (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2014). 

Para o setor de serviços, além dos tradicionais quatro Ps, o mix do marketing 

inclui pessoas, evidência física e processo. 

O composto de marketing para Instituições de Ensino Superior (IES) considera 

produto como todo e qualquer serviço educacional prestado ao aluno, desde cursos de 

educação formal (ensino), propriamente ditos, a projetos e programas de pesquisa em todas as 

esferas (pesquisa) e todas as atividades complementares a sua educação (extensão). 

Nas IES públicas, como o preço é inexistente ou módico, deve-se levar em conta a 

questão do custo ou esforço a ser empregado pelo aluno quando da escolha. Maior 

deslocamento, maior duração do curso, falta de estacionamento, etc. podem representar um 

custo maior para o “cliente” que considera todos esses fatores para sua escolha. 

Além do mais, por mais baixo que seja o preço do serviço o aluno sempre exigirá 

uma qualidade mínima na sua prestação. 

A praça diz respeito às condições de entrega do produto ou serviço ao aluno 

(cliente). Refere-se aos locais e ambientes em que o aluno recebe a sua educação e como esta 

se processa, ou seja, em que local, com que frequência, em que condições, etc. 

A promoção dos serviços em IES está relacionada à forma pela qual elas 

comunicam para o mercado, não somente a sua oferta de cursos, mas também sua imagem, 
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esta última moldada a partir de sua história e de resultados apresentados ao longo de sua 

existência. Oferecer serviços de qualidade não é suficiente, é necessário comunicar isso ao seu 

público-alvo. 

No âmbito das IES públicas, a promoção dos serviços insere-se num contexto 

maior, referente à ‘comunicação com a sociedade’, cuja importância não deve ser 

menosprezada, sobretudo quando a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) deixa clara, na sua dimensão de 

número quatro, a exigência da comunicação interna e externa, formadas pelos indicadores: 

canais de comunicação, sistemas de informações, ouvidoria, e imagem pública da IES 

(BRASIL, 2004). 

A Comunicação com a sociedade identifica as formas de aproximação efetiva 

entre IES e sociedade, de tal sorte que a comunidade participe ativamente da vida acadêmica, 

bem como a IES se comprometa efetivamente com a melhoria das condições de vida da 

comunidade, ao repartir com ela o saber que produz e as informações que detém (BRASIL, 

2004b).  

Este é um ponto de grande importância na IES: a comunicação interna com a 

comunidade universitária (alunos, funcionários e professores) e externa (egressos, futuros 

alunos, pais, usuários em geral e sociedade como um todo).  

Para Colombo (2005) a forma de comunicação mais eficiente, no entanto, é o 

“boca a boca”, pois por meio dele é que as pessoas trocam suas experiências, que solicitam 

informações sobre determinada instituição junto aos grupos de referências em que transitam.  

 Nesse sentido, o papel do aluno como agente de marketing é fundamental e 

decisivo para a divulgação da instituição, levando à comunidade tanto seus aspectos positivos 

como negativos. 

Colombo (2010) ressalta que é salutar comunicar nitidamente a seus stakeholders 

sua missão, visão, projeto pedagógico, cultura, principais serviços e diferenciais para que 

sejam despertadas nos estudantes avaliações cognitivas e reações emocionais adequadas em 

relação à imagem. 

Sobre esse assunto, Lopes (2009) afirma que as universidades públicas 

desenvolvem um número sem fim de ações sociais, e que grande parte delas não é divulgada 

ao conhecimento de seu público-alvo, dificultando até mesmo sua sobrevivência. E acrescenta 

que: 

 

A sociedade nem sempre tem a verdadeira dimensão do que é produzido pelas 

universidades públicas; a mídia não divulga espontaneamente essas ações e isso 
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pode levar as pessoas a terem uma visão limitada dessas instituições resultando na 

desvalorização, na aceitação e na reprodução difundida pelos lobbies de que 

privatizar, seria uma solução. (LOPES, 2009, p. 14).  

 

Com efeito, a comunicação favorece a publicação de indicadores, resultados, 

rankeamento, etc, e torna-se relevante à medida que faz com que a sociedade tenha amplo 

acesso às discussões universitárias e possa interferir para fazer dela um bem público e com 

função social.  

Portanto, é necessário frisar que, não existe marketing educacional sem ações 

integradas dos quatro aspectos descritos (produto, preço, praça e promoção). Além disso, 

Colombo (2005) acrescenta a figura do ‘professor’ como mais um item de extrema 

importância nesse processo e afirma que: 

 

O administrador de uma instituição de ensino deve entender o que é marketing 

educacional, tanto quanto um profissional de marketing deve compreender o que é 

educação. Caso contrário haverá ruídos, não permitindo seu uso adequado e 

resultados satisfatórios. (COLOMBO, 2005, p. 19). 

 

Devido à necessidade de se comunicar eficazmente não só com os potenciais 

clientes/alunos, mas com todos os stakeholders e atender efetivamente às necessidades de 

cada um, constitui-se a noção de marketing educacional. 

Outro conceito de análise indispensável para se compreender a percepção de 

determinado público em relação a um produto, serviço ou instituição estudada é o conceito de 

marca ou nome da marca, uma vez que uma marca positiva remete à credibilidade e 

confiança.  

Na definição de Costa (2008), a união dos signos verbal (nome) e visual (logo) 

constitui a marca. Os nomes de marcas que conseguem estabelecer um vínculo de afeição com 

os consumidores, criam suas heranças, tornam-se símbolos de confiança, ganham uma 

história, geram riquezas e consolidam sua reputação.  

Colombo (2005) afirma que as marcas identificam a origem ou o fabricante de um 

produto e permitem que os consumidores – sejam indivíduos ou organizações – atribuam a 

responsabilidade pelo produto a determinado fabricante ou distribuidor. O nome da marca 

representa fielmente o elo entre a organização e o consumidor, produz vantagem competitiva 

e determina as decisões de escolha.  

Na atual era da informação, a marca, ou o nome de marca, é considerada um ativo 

intangível, capaz de suportar as modificações do mercado ou até mesmo ser indutora de 

transformações inovadoras. Na sociedade contemporânea, a marca tornou-se a soma de 
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valores sociológicos, psicológicos e antropológicos, portanto, um fato cultural (COLOMBO, 

2005). 

Portanto, marca não se trata apenas de um logo ou imagem, ela também é cultura, 

sentimento, relação, e surge como resultado da interação da empresa com o seu público. 

Marca é cultura e dinâmica de relações estabelecidas entre a instituição, o produto e a 

comunidade que cria valor para todas as partes interessadas (COLOMBO, 2005). 

Na perspectiva de Keller e Machado (2006), o nome de marca em instituições de 

ensino simplifica a tomada de decisão ao auxiliar o estudante a identificar o curso que atende 

a suas necessidades. Para tanto, é necessário definir os atributos e valores da marca, e estes 

podem permear todos os produtos, processos, serviços e estar coerentes com a filosofia, a 

missão, a visão e os valores da instituição, além de atender aos anseios do público que se 

deseja atingir. 

 Glüer (2006) apresenta como elementos constituintes da marca a consciência da 

marca (brand awareness) e a imagem de marca (brand image), sendo este último o enfoque 

desta pesquisa. A construção da imagem da marca, por sua vez, está fundamentada nas 

associações da marca, representadas por todas as experimentações e os contatos do sujeito 

com a marca, misturados às impressões e experiências de vida do indivíduo.  

Para Araújo (2011), uma IES fortemente posicionada na mente de seus 

stakeholders entre as melhores da sua área de atuação, conquistará maior número de fatias no 

mercado do ensino superior. Isto será possível a partir da construção de uma imagem da 

marca bem consolidada na mente do usuário do serviço. 

Convém esclarecer que, segundo Kotler e Lee (2008), identidade e imagem não 

são sinônimos. A primeira representa como a organização deseja ser reconhecida pelos seus 

stakeholders e imagem reproduz como ela realmente é vista.  

A identidade consiste nas forças adotadas por uma empresa para identificar-se ou 

posicionar seu produto. A imagem, por sua vez, é como o público percebe a empresa e/ou 

seus produtos ou serviços (KOTLER, 1998). 

A identidade é considerada um ponto de partida ou origem da imagem construída 

de uma organização. 

Dito isso, passar-se-á ao, o próximo item, que traz a importância dos conceitos de 

cultura e identidade organizacional como sendo alicerces para a construção da imagem 

organizacional. 
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2.2 Cultura e identidade: alicerces da imagem 

 

Carrieri, Almeida e Fonseca (2004) declaram ser a cultura organizacional “um 

produto objetivado do trabalho subjetivo humano, ou seja, um produto social reificado nos 

símbolos, rituais, relacionamentos, hábitos, valores, discursos, ideias, conhecimentos, que 

podem construir a identidade e a imagem organizacional”. E acrescentam que se por um lado, 

a cultura fornece o sistema de regras que define o sistema social, a identidade fornece o 

contexto de entendimento dessas regras e o posicionamento dos indivíduos em relação ao 

sistema social mais amplo. Ou seja, a identidade sempre irá responder a questão “quem 

somos”, em relação a um contexto social mais amplo de significados. 

Bueno (2012) declara que a identidade corporativa pode ser entendida 

simplificadamente, “como a “personalidade” da organização e está umbilicalmente associada 

à sua cultura e ao seu processo global de gestão (filosofia gerencial, competência técnica ou 

de inovação, etc.). Como reflexo desta “personalidade”, emergem a sua imagem (ou imagens) 

e reputação. 

A identidade se refere ao plano dos conteúdos lógicos, concretos, apreendidos 

pelo nível do consciente. A construção de uma identidade há de levar em consideração valores 

e critérios, tais como o foco, a essência; a capacidade de permanência; a singularidade, que 

preserva a especificidade e unicidade, que garante a coerência. Ou seja, a identidade é o 

conceito-mor que define os limites, os contornos e as possibilidades do posicionamento da 

marca (BELO; AQUINO, 2008). 

A identidade corporativa se distingue dos conceitos de imagem e de reputação 

porque se localiza em outra instância: ela flui da empresa para o mercado e para a sociedade, 

enquanto, a imagem e a reputação são exterioridades, ou seja, representam percepções de 

pessoas, públicos ou da sociedade como um todo (BUENO, 2012). 

Os estudos pioneiros de Albert e Whetten (1985) sugerem que as organizações, 

além de indivíduos, também possuem uma identidade, ou um “caráter central”, e consideram 

a identidade como um conceito científico. Para tanto, propõem três critérios para definir a 

identidade de uma organização: o critério da centralidade, que aponta as características vistas 

como a essência da organização; o critério de distintividade, que aponta os elementos que 

distinguem uma organização das outras com as quais poderia ser comparada; e, o critério de 

continuidade temporal, que ressalta as características estáveis no tempo (CARRIERI; 

ALMEIDA; FONSECA, 2004). 
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Este último critério pode ser entendido como reputação, que tem sua origem nos 

atributos externos que o público imputa a uma organização através das ações desta no 

transcorrer de um determinado lapso de tempo. Segundo Belo e Aquino (2008, p. 58): 

 

Esta imputação está baseada na habilidade em realizar uma atividade repetidamente 

de forma similar, ou seja, é uma noção histórica que requer consistência, que decorre 

de quaisquer sinalizações de mercado, inclusive das provenientes de informações 

fornecidas sem intenção premeditada.  

 

A reputação se desenvolve a partir das práticas permanentes que buscam modelar 

a identidade e sua construção decorre da integração de percepções e de relacionamentos 

mantidos pela empresa, tanto internas como externamente (BELO; AQUINO, 2008); a 

reputação vem a ser uma visão diferenciada da imagem, sendo definida como uma avaliação 

mais duradoura, cumulativa e global feita em um período de tempo mais longo.  

Na prática, apenas um número reduzido de organizações chega a ser contemplada 

com este nível de representação. A reputação estabelece entre a organização e os públicos ou 

pessoas (ou a sociedade) um vínculo difícil de ser rompido (BUENO, 2012). 

Carrieri, Almeida e Fonseca (2004) ressaltam também, que a identidade é um 

processo que recebe influência não apenas dos membros da organização, mas de outros 

grupos de relacionamentos, o que, num certo sentido, distingue-se da cultura, que recebe uma 

maior influência interna. No entanto, a cultura sofre também a influência da identidade e, se a 

identidade muda, pode alterar a cultura. 

 

A imagem é refletida e a identidade é construída a partir de ações internas que visam 

produzir impacto externo junto a seus diversos públicos. A identidade deve 

significar e traduzir os valores e princípios que os públicos associam a uma 

organização. Construir uma identidade organizacional forte e bem definida é um 

item essencial na obtenção de uma boa imagem para as organizações. Para que a 

construção da identidade seja bem sucedida é essencial a efetiva participação dos 

funcionários da instituição. (CARRIERI; ALMEIDA; FONSECA, 2004, p. 26). 

 

Assim, uma organização, ao tentar construir uma imagem que não corresponda a 

sua real identidade, poderá estar fazendo investimentos incorretos e falsos. Por outro lado, a 

imagem pode, também, ser utilizada como um propulsor para mudanças na identidade da 

organização, provocando o efeito inverso e criando um círculo onde a identidade constrói a 

imagem e a imagem favorece a identidade (CARRIERI; ALMEIDA; FONSECA, 2004). 
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2.3 Imagem organizacional em IES 

 

Não há dúvida de que se vive hoje um novo cenário no ambiente da educação 

como um todo, e em especial na educação superior. Registra-se um maior número em 

quantidade de instituições e nos mais variados modelos, inclusive com a entrada de escolas 

estrangeiras. Como consequência desse novo universo da educação, de concorrência e de 

maior exigência por qualidade, pode-se observar uma mudança de paradigmas 

organizacionais não contemplados anteriormente e maior profissionalização da gestão 

administrativa das instituições educacionais. 

Colombo (2010) explica que a competição estimula as escolas a pensarem 

estrategicamente como elas vêm atendendo às expectativas do seu público e quais as 

ferramentas que podem ser utilizadas para diferenciarem-se no meio educacional.  

Uma das formas de se estabelecer, transmitir confiança e atrair bons stakeholders 

é conquistar na mente dos alunos uma imagem positiva, pois a escolha de uma instituição de 

ensino pelo público-alvo está pautada não somente no serviço, mas também na imagem da 

escola. 

Kotler e Fox (1994, p. 59) esclarecem que o amplo uso do termo imagem tende a 

obscurecer seus significados e a definem como sendo “A soma de crenças, ideias e impressões 

que uma pessoa tem de um objeto.” Dessa forma, assim como a imagem de uma pessoa pode 

revelar seus princípios, seus valores, seus costumes, suas ideias e seus objetivos, a imagem de 

uma instituição propicia conceito, orientação, tendência e propósito a essa instituição. 

As impressões podem ser verdadeiras ou falsas, reais ou imaginárias, sendo 

formadas a partir da maneira como o público decodifica todos os sinais emitidos por uma 

organização, através de seus serviços, seus produtos, seus empregados, seus programas de 

comunicação e seu trato com as questões ambientais (CARRIERI; ALMEIDA; FONSECA, 

2004). 

Segundo Vaz (1995), o conceito de imagem popularizou-se crescentemente nas 

ciências das comunicações humanas a partir do início da segunda metade do século XX e é 

considerado um “Conjunto de ideias que uma pessoa tem ou assimila a respeito de um objeto, 

e que forma na sua consciência um entendimento particular sobre tal objeto, seja ele um fato, 

uma pessoa ou uma instituição.” (VAZ, 1995, p. 53). 

Imagens são formadas por meio da experiência e são construções ideológicas 

determinadas pela história e pela sociedade. São sensações mentais, impressões deixadas no 

cérebro por objetos e pessoas, mantendo vivos os traços do passado e reforçando o sentimento 
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de continuidade no meio ambiente e das experiências individuais e coletivas (GROHMANN; 

ALVARENGA; VENTURINI, 2007).  

Na afirmação de Carrieri, Almeida e Fonseca (2004), a formação da imagem é um 

processo subjetivo, único, relacionado à experiência individual e, ao mesmo tempo, somatório 

de sensações, percepções e inter-relações de atores sociais. Pessoas diferentes podem ter 

imagens diferentes do mesmo objeto. 

De acordo com Reis (1991), imagem é um processo cognitivo que soma razão e 

sensação, universo real e fenomênico-simbólico podendo, dessa forma, ser entendida como 

visão subjetiva da realidade objetiva. Assim, o processo de produção da imagem inicia-se na 

percepção de uma mensagem emitida, desencadeando o processo de interpretação da imagem, 

que ganhará uma versão própria para cada indivíduo. Ao concluir o processo, a imagem terá 

sido formada com um conteúdo simbólico diferente do real, uma vez que cada indivíduo 

receptor terá agregado ao conteúdo real, elementos de valor pessoal. 

Kotler e Fox (1994) citam duas teorias opostas de formação de imagem de um 

objeto: uma determinada pelo objeto, isto é, aquela em que as pessoas estão simplesmente 

percebendo a realidade do objeto, e outra determinada pela pessoa que vê o objeto. Na 

primeira, afirmam que as pessoas tendem a ter experiências de mão com objetos, obtêm dados 

sensoriais confiáveis e processam esses dados de maneira semelhantes, mesmo com 

antecedentes e personalidades diferentes. 

Na segunda teoria as pessoas percebem seletivamente os diferentes aspectos do 

objeto e processam dados sensoriais de maneira individualizadas. Porém, os citados autores 

sugerem um meio termo, afirmando que “uma imagem é influenciada tanto pelas 

características objetivas do objeto, como pelas características subjetivas de quem o vê”. 

(KOTLER; FOX, 1994). 

Na concepção de Grohmann, Alvarenga e Venturini, (2007), a construção da 

imagem organizacional é um fenômeno tanto individual quanto social. Individual, porque 

cada indivíduo possui uma percepção e capta diferentes aspectos de um cenário para construir 

um conceito bom ou ruim, a partir de três fatores: conhecimento, experiência prévia e 

satisfação obtida com a experiência, do que depreende-se que:  

 

A imagem forma-se sem que a instituição tenha interferido voluntária e 

conscientemente, sendo o resultado do que a organização comunicou a seus públicos 

no decorrer de sua existência, mais as experiências a que se submeteram os 

membros do público em seu relacionamento direto ou indireto com a organização e 

seus representantes, mais os resultados dessas experiências (GROHMANN; 

ALVARENGA; VENTURINI, 2007, p. 215). 
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Já na formação social da imagem, “[...] o indivíduo está fortemente influenciado 

por padrões de referência, modelos, normas, regras e conceitos preestabelecidos pela 

sociedade em que está inserido.” (GROHMANN; ALVARENGA; VENTURINI, 2007, p. 

215). 

Assim, a imagem é entendida como um fenômeno no nível individual, como uma 

percepção que uma pessoa tem da organização, mas que algumas vezes pode ser 

compartilhada com um grupo de pessoas, como um fenômeno coletivo. 

A organização está inserida no contexto social, que é mais amplo e mais influente 

que o contexto individual. Isto é explicado pela relação de dependência que a organização 

mantém com a sociedade e com o ambiente onde realiza suas atividades produtivas. Portanto, 

a sociedade, seus hábitos, suas tradições e o respeito pelo passado fazem com que o indivíduo 

pense e aja em conformidade com a maioria. A resistência em mudar uma imagem ou de 

pensar a imagem pessoal esbarra no interesse do indivíduo de atender ao sistema social 

vigente, ou seja, de pensar a imagem social (GROHMANN; ALVARENGA; VENTURINI, 

2007). 

Bueno (2012, p. 22), por sua vez, afirma que a imagem corporativa: 

 

É a representação mental de uma organização construída por um indivíduo ou grupo 

a partir de percepções e experiências concretas (os chamados “momentos de 

verdade”), informações e influências recebidas de terceiros ou da mídia. Ela se 

constitui numa síntese integradora, que acumula aspectos cognitivos, afetivos e 

valorativos, e expressa a “leitura”, ainda que muitas vezes superficial, incompleta ou 

equivocada, da identidade corporativa de uma organização.  

 

O conceito de imagem corporativa pode ser entendido como uma percepção (1), 

da organização como um todo (2), sustentada por diferentes segmentos de públicos (3). Esses 

três aspectos são fundamentais para o entendimento da imagem:  

 

Primeiro, é uma percepção e não um atributo físico; o segundo é uma visão do todo, 

‘uma fotografia’ ao invés de uma coleção de diversas características, e terceiro, 

diferentes grupos de pessoas podem ter diferentes percepções da empresa, o que 

pode ou não ter como base diferentes atributos. (CARRIERI; ALMEIDA; 

FONSECA, 2004, p. 50). 

 

Sendo um processo de percepção, ao analisar a imagem de uma instituição, 

objeto, produto, marca ou lugar, obrigatoriamente deve-se considerar a importância desse 

conceito, que pode ser definido como:  

 

[...] o processo pelo qual um indivíduo seleciona, organiza e interpreta estímulos 

visando a um quadro significativo e coerente do mundo. Assim, o estudo da 

percepção é, sobretudo, o estudo acerca do que nós inconscientemente adicionamos 



36 

 

ou subtraímos dos dados brutos sensoriais para produzir o nosso próprio quadro 

particular do mundo. Desta forma, a percepção que os diversos públicos que 

interagem com uma determinada organização, possuem sobre esta, torna-se fator de 

sobrevivência e de possibilidade de crescimento. (BELO; AQUINO, 2008, p. 10). 

 

Entende-se da afirmação que, a percepção depende não apenas de estímulos 

físicos, mas também da relação desses estímulos com o ambiente e das condições internas da 

pessoa, podendo inclusive variar consideravelmente entre indivíduos expostos à mesma 

realidade. 

Dessa forma, a maioria dos autores parece concordar que a imagem corporativa é 

um somatório ou junção das percepções, impressões vividas e holísticas que determinado 

segmento de público tem da organização (resultado de um processo de construção de sentido) 

ao resultado do processo de comunicação formal e informal da organização. 

Carrieri, Almeida e Fonseca (2004) supõem que a imagem é um fator inacabado 

por ser receptivo e mutante, sempre passível de modificações e de adição de novas 

informações, podendo alterar ou não o seu significado simbólico, dependendo da forma e 

constância em que são emitidas novas informações e como essas são recebidas e percebidas.  

Ao ser atingida por uma mensagem, a imagem pode sofrer reações distintas, 

como: 

 

1) não ser afetada; 2) ser alterada por meio da adição de conteúdo; 3) ser colocada 

em dúvida; e 4) ser reformulada. Para o autor, as percepções das pessoas sobre as 

imagens organizacionais são muito resistentes à mudança, provocando, 

freqüentemente, uma indiferença em relação a novas informações relativas à 

imagem sugerida. Nesse sentido, quando um indivíduo recebe uma nova informação 

que contradiz a imagem previamente formada, ele tende a ignorar o dado recente, 

mantendo, dessa forma, a imagem inicial. No entanto, se os estímulos emitidos 

forem coerentes com a imagem original, confirma-se a segunda opção. A terceira 

opção é explicada pelo autor na medida em que informações e estímulos intensos e 

insistentes são emitidos. Concluindo, a quarta opção, que é mais difícil de ser 

conquistada, é constatada quando o receptor percebe que um novo dado emitido 

rompe definitivamente com a imagem inicial. (CARRIERI, ALMEIDA; FONSECA, 

2004, p. 55). 

 

No caso das universidades, “[...] a imagem da marca é construída a partir das 

associações que os sujeitos têm em relação as suas experiências com a IES, suas crenças e 

seus valores armazenados em sua memória, bem como as informações adquirem da mídia e 

das experiências de outros.” (COLOMBO, 2005, p. 38). 

Neste sentido, Valério e Pizzinatto (2003) lembram que a relevância de estudar e 

manipular de maneira favorável a imagem está no fato de que ela influi no convívio da 

instituição de ensino superior com os públicos do seu ambiente institucional, interferindo 

direta ou indiretamente na qualidade do ensino, pois a imagem que o estudante tem do curso 
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que frequenta pode induzi-lo a um menor ou maior grau de comprometimento. Além de 

intervir na capacidade de obter recursos humanos e financeiros, determinar sua competência 

em relacionar-se com órgãos governamentais e estimular sua atuação administrativa. 

A literatura costuma distinguir também a imagem pretendida da imagem real e 

também se refere à autoimagem. A imagem pretendida diz respeito àquela leitura ou 

representação que uma organização gostaria de merecer das pessoas, dos grupos ou da 

sociedade como um todo. A imagem real, em contraposição, é aquela que efetivamente se tem 

dela. A auto-imagem está associada à imagem de uma organização construída pelos seus 

públicos internos (BUENO, 2012) 

A qualidade real da instituição é frequentemente menos significativa que seu 

prestígio ou sua reputação de qualidade, ou seja, o diferencial da IES não precisa estar 

necessariamente no serviço, mas sim na mente do público (VALÉRIO; PIZZINATTO, 2003). 

Consoante Valério e Pizzinatto (2003), a imagem pode ser institucional ou 

organizacional. A concepção da imagem institucional é construída pela instituição a partir da 

definição dos seus objetivos, do modo de trabalhar, da política de gestão de pessoas e do 

relacionamento com seus stakeholders. A combinação de todos estes fatores constitui a 

autoimagem, que depois se transformará na imagem institucional. Já a imagem 

organizacional, por sua vez, pode ser entendida como a imagem natural, espontânea, fruto de 

uma expectativa ou de uma demanda de troca. 

Pode-se afirmar, então, que o conhecimento da imagem institucional é de suma 

importância. Isto por que, conforme Kotler e Fox (1994), as pessoas (investidores, futuros 

estudantes, parceiros...) comumente se relacionam com a imagem posicionada na mente do 

consumidor. Deste modo, instituições educacionais que têm o cuidado de conhecer seus 

públicos, preocupam-se em descobrir como sua escola é vista. 

A preocupação com a imagem da instituição também deve merecer atenção da 

administração da IES, uma vez que é importante que os gestores conheçam o posicionamento 

da marca de sua organização no mercado. 

Belo e Aquino (2008) lembram que para atender às demandas do atual contexto 

competitivo, o marketing educacional considera a análise da imagem organizacional como 

parte imprescindível no planejamento estratégico.  

A análise da imagem permite à instituição verificar a conscientização e sua 

reputação perante determinado público (interno ou externo). As informações advindas desta 

análise podem ser úteis no planejamento e direcionamento de ações institucionais. 
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A mensuração da imagem leva a organização a detectar os pontos fortes e fracos em 

seu trabalho de administração e comunicação, podendo potencializar seus pontos 

positivos e minimizar os efeitos dos seus pontos negativos em termos de construção 

e manutenção da imagem e transmissão de informações. (GROHMANN; 

ALVARENGA; VENTURINI, 2007, p. 214). 

 

Em seu estudo sobre imagens organizacionais Morgan (1996) utiliza 08 (oito) 

metáforas para comparar as imagens das organizações perante seus funcionários. Assim, 

considera que as organizações podem ser vistas como máquinas (a mecanização assumindo o 

comando); organismos (a natureza entra em cena); cérebros (a caminho da auto-organização); 

culturas (a criação da realidade social); sistemas políticos (interesses, conflitos e poder); 

prisões psíquicas (explorando a caverna de Platão); fluxo e transformação (revelando a lógica 

da mudança); e instrumentos de dominação (a face repugnante). 

Por englobar aspectos subjetivos, a mensuração da imagem de uma organização é 

tarefa de difícil operacionalização. A literatura traz alguns modelos principais: Matriz 

familiaridade-favorabilidade (MFF) (KOTLER; FOX, 1994); Modelo dos atributos da 

imagem (BARICH; KOTLER, 1991); Configuração da imagem organizacional (SCHULER, 

2000); Perfil da imagem organizacional (BOLGER JR., 1960); Modelo comportamental da 

imagem de varejo (KUNKEL; BERRY, 1968); Medida de percepção de imagens 

organizacionais (BORGES-ANDRADE; PILATI, 2000).  

Porém, a importância de estudar e conhecer a imagem vai mais além: a qualidade 

real de uma instituição é frequentemente menos importante que seu prestígio ou sua reputação 

de qualidade, uma vez que é sua excelência percebida que, de fato, orienta as decisões dos 

diversos públicos em relação à opção por seus produtos ou serviços. O diferencial da 

instituição não precisa estar no serviço enquanto tal, mas sim na mente do seu público 

(KOTLER; FOX, 1994). 

 

2.4 Considerações 

 

As universidades conviveram durante décadas com um ambiente não-competitivo, e 

agora precisam investir e gerenciar seus ativos intangíveis ou invisíveis. 

Identidade, cultura, imagem, reputação e qualidade são conceitos intangíveis mais 

de acentuada importância dentro das organizações. Como afirma Bueno (2012), ter 

consciência desses conceitos é fundamental para os gestores porque eles sinalizam para 

processos, ações e estratégias a serem desenvolvidos com o objetivo de avaliá-los sistemática 

e permanentemente.  
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3 MODELOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

 

O presente capítulo aborda o conceito de qualidade em serviços, especialmente no 

contexto da educação superior. Em seguida, apresenta alguns dos principais modelos 

existentes para avaliar a qualidade em serviços, dentre eles o modelo que servirá de base para 

a presente pesquisa. 

 

3.1 Qualidade na educação superior 

 

Diferentemente dos estudos sobre a qualidade com produtos, que remonta à época 

da revolução industrial, a preocupação com a qualidade dos serviços é mais recente e 

começou a ser discutida na década de 1980. 

A problemática pela busca da melhoria da qualidade no contexto das organizações 

rendeu trabalhos de autores pioneiros como Ishikawa, em 1986, Deming, em 1990, Juran, em 

1991, Feigenbaum, em 1994, Crisley, em 1995, entre outros. 

A qualidade tem sido objeto de estudo ao longo dos tempos, sendo que os 

primeiros esforços para medi-la tiveram a sua origem no setor dos produtos e envolviam, 

sobretudo, o cumprimento de requisitos e especificações técnicas (GRAÇA, 2013).  

De qualquer forma, autores antigos e atuais identificam as especificações da 

correlação entre oferta-satisfação que estimula qualquer organização de prestação de serviço a 

oferecer produtos com a qualidade desejada pelo público alvo de cada atividade.  

No contexto educacional, Kotler e Fox (1994), afirmam que toda IES deve fazer 

levantamentos para medir a satisfação dos clientes (alunos, estudantes), pesquisar suas 

necessidades, seus desejos e suas preferências ocultas, a fim de encontrar um modo de 

melhorar seus serviços. Por conseguinte, uma IES, para responder ao seu público, deve se 

esforçar para sentir, atender e satisfazer às necessidades e aos desejos de seus alunos e dos 

demais públicos.  

No Brasil, a problemática da qualidade aplicada às IES é tema altamente relevante 

em todas as dimensões da sociedade e, portanto, preocupação prioritária dos governos, que 

atualmente utilizam o SINAES para sua implementação, regulação e avaliação.  

Segundo Pereira, Poffo e Machado (2014), a busca pela qualidade se reveste de 

uma preocupação dinâmica e contínua, e a problemática da qualidade também se reveste desta 

dinamicidade, razão pela qual têm sido criados, ao longo do tempo, vários modelos, estudos e 

experiências para avaliar a qualidade no âmbito educacional.  
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Como as IES enquadram-se no grupo das organizações prestadoras de serviço, é 

necessário definir tal atividade que, segundo Kotler (1998, p. 412) é “Qualquer ato ou 

desempenho que uma parte possa oferecer a outra e que seja essencialmente intangível e não 

resulte na propriedade de nada. Sua produção pode ou não estar vinculada a um produto 

físico.”  

Las Casas (2012) classifica os serviços em perecíveis, inseparáveis, heterogêneos 

e intangíveis, (Quadro 2) e quando se tratam de serviços educacionais Colombo (2005) 

acrescenta a característica da ‘interferência’. 

 

Quadro 2 – Características dos Serviços 

Característica Descrição 

Perecibilidade Os serviços não podem ser armazenados. Essa característica não provoca nem 

problema quando a procura é estável, no entanto quando essa procura oscila, as 

empresas de serviços enfrentam graves problemas. 

Inseparabilidade 

(simultaneidade) 

Normalmente os serviços são produzidos e consumidos em simultâneo. Isto não 

acontece com bens físicos que são produzidos, armazenados, distribuídos e 

consumidos posteriormente. A interação fornecedor-cliente é uma característica dos 

serviços, isto é, ambos fazem parte do processo de prestação e aquisição do serviço, 

afetando o seu resultado. 

Variabilidade 

(heterogeneidade) 

Como os serviços dependem de quem os executa, assim como do local onde são 

prestados, são altamente variáveis. É necessário investir na qualidade, através de uma 

boa gestão de recursos humanos, na implementação de procedimentos e standarts e 

aferir a satisfação de clientes. 

Intangibilidade Ao contrário dos produtos, os serviços não podem ser vistos, provados, sentidos, 

ouvidos, ou cheirados antes de serem adquiridos. 

Fonte: Kotler (2003), Kotler e Armstrong (2006) e Fitzsimmons e Fitzsimmons (2008) apud Graça (2013). 

 

Serviços são perecíveis porque não podem ser estocados, e se não forem usados, 

serão perdidos. Uma carteira vazia numa sala de aula é uma perda de oportunidade e não 

poderá ser recuperada. “[...] vagas não preenchidas não significa que haverá um estoque de 

serviço a ser utilizado posteriormente, e sim que houve perda.” (COLOMBO, 2005, 19). 

Serviços são inseparáveis porque a produção e o consumo ocorrem 

simultaneamente. A ação ocorre no momento em que o prestador está frente a frente com o 

usuário do serviço. Segundo Colombo (2005), a característica da inseparabilidade revela-se 

barreira ao lançamento de um novo curso, de uma escola ou faculdade, pois é preciso atrair 

alunos para algo que ainda não possui referência, cuja qualidade ainda não se pode 

comprovar. 

Porém, aqui se faz necessário registrar uma contraposição à característica da 

inseparabilidade dos serviços, no que concerne ao atual contexto educacional. Pois, com as 

modernas ferramentas de tecnologia da informação, que propiciam e facilitam as novas 
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formas de educação à distância, não há mais a necessidade obrigatória de professor e aluno 

estarem frente a frente para que um curso seja realizado.  

Os serviços também são heterogêneos porque um mesmo serviço, em uma mesma 

empresa, pode variar de funcionário para funcionário ainda que ambos sejam de qualidade. 

“Há uma impossibilidade de padronização dos serviços educacionais, ou seja, a variabilidade 

é fruto da prestação do serviço em que se envolve material humano distinto. O mesmo 

professor não dará uma aula igual para alunos diferentes.” (COLOMBO, 2005, p. 21). 

A classificação com base na tangibilidade traz diferenças mais significativas para 

a aplicação do marketing, uma vez que quanto mais intangível for o serviço, mais afastado ele 

estará do tratamento do marketing convencional (LAS CASAS, 2012). 

Nesse contexto, os serviços educacionais são altamente intangíveis. Uma escola, 

por exemplo, utiliza instalações, equipamentos e materiais para dar aulas, mas para o aluno o 

valor está na quantidade e na qualidade das informações que consegue obter. Além disso, não 

pode ser testado, experimentado ou avaliado, antecipadamente. 

A interferência diz respeito à condição das experiências passadas pelo aluno e sua 

qualidade está condicionada à participação e expectativa deste. “[...] não há como garantir 

excelência e qualidade de ensino, se os alunos ‘chegam’ mal preparados [...]. No caso da 

educação, a qualidade sofrerá interferência direta do tipo de aluno que está estudando.” 

(COLOMBO, 2005, p. 21). 

Entre as características apresentadas sobre serviço, ficou claro que ele dificilmente 

pode ser avaliado antes da compra, dando-se a avaliação durante o processo da sua prestação, 

ou somente após ser conhecido seu resultado. A avaliação que o cliente faz, durante ou após o 

término do processo, se dá através da comparação entre o que o cliente esperava do serviço e 

o que ele percebeu do serviço prestado (GIANESI; CORREA, 2008). 

Gianesi e Correa (2008, p. 79) continuam, afirmando que “[...] por serem os 

serviços intangíveis, a formação das expectativas do cliente antes da compra não pode basear-

se em uma imagem real, dependendo, entre outros fatores, da comunicação transmitida aos 

consumidores.” 

Costa e Costa (2003) apud Chagas (2010) destaca que o serviço educacional se 

classifica como um serviço de entrega contínua, sendo dirigido à mente das pessoas e com um 

alto contato pessoal, formado pela parceria entre a organização de serviço e o cliente (aluno).  

Tendo em mente que a qualidade é um antecedente à satisfação, torna-se 

importante mensurar a qualidade dos serviços a fim de identificar as percepções do cliente em 

relação a eles e posteriores ações de melhoria deverão ser implementadas. 
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“Na perspectiva de implementação de novos padrões de gestão, as IES devem 

priorizar a implementação de sistemas de monitoramento e acompanhamento sistemáticos da 

qualidade e do desempenho escolar.” (MILAN  et al., 2014, p. 5). 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) afirmam que as pesquisas feitas sobre o 

assunto sugerem que os clientes não percebem a qualidade de modo unidimensional; ao 

contrário, eles julgam a qualidade com base em fatores diversos, relevantes ao contexto. São 

as dimensões que o usuário utiliza para determinar as percepções sobre a qualidade do 

serviço. 

O entendimento sobre a qualidade na educação superior tem atraído o meio 

acadêmico nas últimas duas décadas ou mais, e estudos significativos têm sido realizados 

quanto aos atributos que compõem a qualidade desses serviços. 

Cheng (1966 apud SAHNEY; BANWET; KARUNES, 2004) define qualidade 

educacional como “[...] as características de um conjunto de elementos de entrada, processo, e 

saída do sistema educacional que proporcionam serviços que satisfazem completamente 

estratégias dos envolvidos internos e externos, contemplando suas implícitas e explícitas 

expectativas.” 

Com o desenvolvimento de pesquisas sob novas perspectivas e o envolvimento de 

maior diversidade de stakeholders e organismos internacionais com os assuntos avaliação, 

medição e garantia da qualidade em educação, surgem diferentes tendências de visões de 

qualidade em ensino superior: visões economicista, pluralista e de equidade. A economicista 

dá ênfase aos aspectos de potencialização do crescimento da economia e da empregabilidade. 

A visão pluralista enfatiza a diversidade de aspectos relevantes (economia, sociocultural, 

democracia, entre outros) e a visão da equidade, em que são destacados os aspectos de 

contribuição para coesão social (BERTOLI, 2007 apud CAVALCANTE, 2011). 

Tendo em vista o desafio da universidade em atender às demandas de um mundo 

em transformação, percebe-se um aumento significativo no número de pesquisas 

desenvolvidas com o fim de auxiliar essas instituições a identificar seus indicadores de 

qualidade. 

Entre os estudos sobre qualidade educacional para aplicação em contexto 

brasileiro, que também utilizam modelos para medir a qualidade dos serviços educacionais, 

apresentam-se aqui alguns pesquisadores que contribuíram para este trabalho: Cavallari e 

Machado, 2014; Deschamps, 2007; Fortes et al., 2011; MILAN et al., 2014. 
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Segundo Cavalcante (2011) somente a avaliação associada à pesquisa irá 

conseguir identificar a relação causa e efeito e, assim, desvendar a realidade sobre a qualidade 

universitária.  

 

3.2 Modelos de avaliação da qualidade em serviços 

 

Em serviços, “o processo é o produto” porque os clientes participam diretamente 

da prestação do serviço. Dessa forma, a avaliação da qualidade em serviços surge ao longo do 

processo da prestação, que geralmente ocorre no encontro entre o cliente e o prestador 

(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000). 

Para os autores, medir a qualidade dos serviços é um desafio, pois a satisfação dos 

clientes é determinada por muitos fatores intangíveis. Além disso, a qualidade em serviços 

frequentemente estende-se além de um encontro imediato. 

Fazer a medição da qualidade para aprimoramento da gestão tornou-se algo muito 

importante, no ambiente das organizações, porém, é extremamente difícil definir e medir a 

qualidade em serviços. Firdaus (2005) alerta que embora muitos pesquisadores tenham 

dedicado uma grande atenção à qualidade dos serviços, ainda existem algumas questões 

pendentes que precisam ser abordadas, e o mais controverso se refere ao instrumento de 

medição. 

Zeithaml, Bitner e Gremler (2014) afirmam que mensurar serviços sem fins 

lucrativos (por exemplo, universidade, governos, hospitais) não tem um critério único no qual 

seja possível basear uma avaliação de seu desempenho, como maximizar o lucro por exemplo. 

Uma avaliação mais definitiva do desempenho dos serviços é obtida mendindo-se a mudança 

em cada usuário desde a entrada até a concretização do serviço, um processo conhecido como 

análise transacional, numa atividade muito personalizada e de difícil operacionalização. 

Na última década, surgiram alguns modelos que buscam avaliar a qualidade do 

serviço e, dentre os principais para este estudo, podem-se citar o modelo GAPS 

(PARASURAMAN; BERRY; ZEITHAML, 1985); a escala SERVQUAL (PARASURAMAN; 

BERRY; ZEITHAML, 1988); a escala SERVPERF (CRONIN JR.; TAYLOR, 1992); e o 

modelo HEdPERF (FIRDAUS, 2005, 2006) utilizados em diferentes contextos. Os três 

primeiros modelos citados são caracterizados como modelos genéricos, enquanto o último foi 

desenvolvido especificamente para instituições de ensino superior. 
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Todos estes modelos pretendem ser uma ferramenta de apoio à gestão efetiva da 

prestação de um serviço de qualidade, e o Quadro 3 traz um resumo do assunto abordado por 

cada um deles: 

 

Quadro 3 – Artigos referentes à concepção dos modelos de avaliação da qualidade em 

serviços 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A literatura mostra que não existe um consenso quanto ao modelo mais 

apropriado para a mensuração em serviços, assim como ainda é controversa a relação de 

causalidade entre a qualidade dos serviços e satisfação de clientes. 

Tais modelos captaram, através de estudos com grupos focais e entrevistas, quais 

são os atributos que os consumidores consideram mais importante para que um serviço seja 

considerado de qualidade e ao conjunto destes atributos foi dado nome de “dimensões da 

qualidade” (CHAGAS, 2010).  

 

3.2.1 Modelo GAPS (Lacunas da qualidade de serviços) e Escala SERVQUAL (Service 

Quality) 

 

Proposto por Parasuraman, Berry e Zeithaml (1985), o modelo Gaps de medição 

de qualidade do serviço, baseia-se no modelo de satisfação de Oliver (1980) (paradigma da 

desconfirmação), no qual a satisfação é uma função da diferença entre a expectativa e o 

desempenho. Para o autor, o gap ou diferença entre a expectativa e a percepção de 

desempenho, além de ser uma medida de satisfação do cliente, também seria uma medida de 

qualidade do serviço em relação a uma dimensão específica. 

Modelo Assunto Abordado 

Modelo Gaps 

(Parasuraman; Berry; 

Zeithaml, 1985) 

Identificam as principais lacunas (Gaps) determinantes para a 

qualidade dos serviços prestados. 

Escala SERVQUAL 

(Parasuraman; Berry; 

Zeithaml, 1988). 

Escala genérica para avaliação da qualidade em serviços, através de 

um questionário com 44 itens, onde 22 itens avaliam a expectativa e 

22 avaliam o desempenho. O resultado e obtido a partir da diferença 

entre o desempenho menos a expectativa. 

Escala SERVPERF (Cronin 

Jr. e Taylor, 1992) 

Baseada na escala Servqual avalia somente a performance (ou 

desempenho) a partir de 22 questões. 

Escala HEdPERF (Firdaus, 

2005)  

Propõe uma fusão dos modelos HEdPERF com SERVPERF, e faz 

uma comparação entre os três modelos: HEdPERF, SERVPERF e 

HEdPERF-SERVPERF. 

Escala HEdPERF (Firdaus, 

2006) 

Escala para avaliar a qualidade dos serviços exclusiva do ensino 

superior, através de questionário composto por 41 itens avaliativos. 
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“Essas dimensões da qualidade seriam características genéricas do serviço, 

subdivididas em itens, que somadas resultariam no serviço como um todo, sob o ponto de 

vista do cliente que irá julgá-lo.” (MIGUEL; SALOMI, 2004, p. 15). 

Essas discrepâncias ou “gaps” poderiam gerar barreiras à qualidade percebida 

pelos consumidores, quando da prestação do serviço (GRAÇA, 2013). 

Assim, a avaliação Qi de um serviço pelos clientes em relação a uma dimensão i é 

feita pela diferença entre a sua expectativa Ei e o seu desempenho sobre o serviço Di, para 

dimensões i da qualidade em serviço, conforme a equação: Qi = Ei – Di (MIGUEL; 

SALOMI, 2004). 

Após pesquisa exploratória, com 12 (doze) grupos focais de 4 (quatro) diferentes 

tipos de serviços foram observados pontos comuns aos diferentes tipos de serviços estudados.  

Parasuraman, Berry e Zeithaml (1985) concluíram uma série de discrepância ou 

gaps existentes no que diz respeito às percepções dos executivos em relação à qualidade dos 

serviços e as tarefas associadas ao serviço prestado ao cliente. E com base em suas 

conclusões, elaboraram um modelo no qual identificaram os 5 (cinco) gaps determinantes 

para a percepção da qualidade do serviço, conforme a Figura 1.  

O modelo explicita as influências das várias discrepâncias (gaps) ocorridas na 

qualidade dos serviços, divididas em dois segmentos distintos: o contexto gerencial e o 

contexto do cliente ou consumidor. As quatro primeiras discrepâncias estão relacionadas com 

o desenvolvimento do serviço do ponto de vista interno e a quinta lacuna intimamente 

relacionada com o consumidor (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985).  

 

Figura 1 – Modelo gaps ou lacunas (falhas na qualidade em serviços) 

 
Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985). 
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Ou seja, para fechar a importante lacuna do cliente (gap 5), o modelo sugere que 

quatro outras lacunas – as lacunas da empresa – precisam ser preenchidas. Essas lacunas 

ocorrem no interior das organizações prestadoras de serviços e incluem: Lacuna 1 – a lacuna 

da compreensão do cliente; Lacuna 2 – a lacuna dos projetos e padrões do serviço; Lacuna 3 

– a lacuna do desempenho do serviço; Lacuna 4 – a lacuna da comunicação. (ZEITHAML; 

BITNER; GREMLER, 2014). 

O Quadro 4 traz um resumo para o significado de cada um dos gaps ou lacunas 

identificados no modelo. 

 

Quadro 4 – Significado de cada lacuna do modelo Gaps 

Gap Significado 

Gap 1 
Consiste na diferença entre as expectativas do cliente para com o serviço e a 

compreensão que a empresa tem dessas expectativas.  

Gap 2 

Consiste na diferença entre compreensão das expectativas do cliente e o 

desenvolvimento de projetos e padrões de serviços por ele definidos; é a tradução da 

percepção em especificações de qualidade do serviço.  

Gap 3 

Consiste na diferença entre o desenvolvimento de padrões de serviço designados pelo 

cliente e o real desempenho do serviço pelos funcionários da instituição; discrepância 

entre as especificações de qualidade e o que é realmente entregue ao consumidor.  

Gap 4 

Consiste na diferença entre as comunicações envolvendo a execução do serviço e as 

comunicações externas da empresa prestadora; entre as promessas feitas ao cliente 

sobre o serviço e o que realmente é fornecido.  

Gap 5 
Consiste na diferença entre as expectativas e as percepções do cliente sobre o serviço, 

podendo ser expresso em função dos outros Gaps.  

Fonte: Zeithaml, Bitner e Gremler (2014). 

 

Os autores do modelo concluíram que os usuários utilizam os mesmos critérios 

para chegar a um julgamento sobre a qualidade do serviço prestado, independentemente do 

tipo de serviço considerado (MIGUEL; SALOMI, 2004). 

 Esses critérios, antes chamados de ‘determinantes da qualidade’ e posteriormente 

‘dimensões da qualidade’, puderam ser generalizados em 10 categorias conforme ilustrado na 

Figura 2. 
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 Figura 2 – Qualidade percebida do serviço 

 

 

  Fonte: Zeithaml, Bitner e Gremler (1988). 

 

De acordo com Miguel e Salomi (2004), essas dimensões da qualidade 

representam os pontos críticos na prestação de um serviço, que podem causar a discrepância 

entre a expectativa e desempenho, que devem ser minimizadas a fim de se alcançar um padrão 

adequado de qualidade. 

O modelo passou por três refinamentos e dos 10 determinantes da qualidade 

Parasuraman, Berry e Zeithaml (1988) propuseram 5 (cinco) determinantes, caracterizados 

por 22 itens relacionados à expectativa e 22 itens relacionados à performance. 

 Confiabilidade: é a capacidade de executar o serviço prometido de forma 

confiável e precisa; 

 Responsividade: é a disposição de ajudar os clientes e fornecer o serviço 

imediatamente;  

 Segurança: é o conhecimento (competência) e a cortesia dos funcionários e 

sua habilidade de transmitir confiança, segurança e credibilidade; 

 Empatia: é o fornecimento de atenção individualizada aos clientes, facilidade 

de contato (acesso) e comunicação; e 

 Tangíveis: constituem a aparência das instalações físicas, dos equipamentos 

dos funcionários e dos materiais de comunicação. 

Essas dimensões representam como os usuários organizam as informações sobre a 

qualidade do serviço em suas mentes.  
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Embora as referidas dimensões da qualidade sejam vistas como relevantes para 

diversos tipos de serviços (setores), as diferenças culturais também afetam a importância 

relativa dada às cinco dimensões, fazendo-as serem interpretadas com ligeiras diferenças. 

Além disso, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1994) afirmam que, quanto à 

avaliação das expectativas, ainda não há consenso entre o que deve ser medido: se o desejo 

em relação a uma característica, ou um padrão esperado pelo cliente para uma determinada 

característica. 

 

ESCALA SERVQUAL 

 

Como efeito do desenvolvimento de suas pesquisas, os autores do modelo Gaps 

sugeriram a Escala SERVQUAL (Quadro 5), para medir a qualidade em serviços, que é 

estruturada a partir da diferença existente entre as expectativas prévias em relação ao serviço 

e às percepções do cliente quanto aos serviços prestados. A SERVQUAL está estruturada na 

forma de um instrumento de coleta de dados compreendido por 22 variáveis, replicadas em 

duas partes, sendo a primeira relacionada às expectativas e a segunda, às percepções dos 

usuários. Para cada variável, o respondente assinala seu grau de concordância ou discordância 

acerca de cada uma das afirmações propostas. Para tanto, é utilizada uma escala do tipo Likert 

com amplitude de sete pontos, variando de “1. discordo totalmente” a “7. concordo 

totalmente”. Como resultado, as 22 variáveis (atributos do serviço) foram agrupadas em cinco 

dimensões (fatores), denominadas: tangíveis (variáveis 1 a 4, instalações físicas, 

equipamentos, aparência do pessoal e materiais de comunicação), confiabilidade (5 a 9, 

capacidade de realizar o serviço conforme prometido de forma confiável e precisa), 

responsividade (10 a 13, capacidade em ajudar o cliente e prover um pronto atendimento), 

segurança (14 a 17, habilidade em transmitir e gerar confiança e segurança ao cliente) e 

empatia (18 a 22, ter cuidados e atenção individualizados ao cliente) (PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1985, 1988).  

Esse instrumento gerou muitos estudos voltados para a avaliação da qualidade do 

serviço e é utilizado em setores de serviços de todo o mundo e em diferentes contextos. 

(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014). 
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Quadro 5 – Escala SERVQUAL 

 
Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988). 

 

Apesar de ser um instrumento muito utilizado para determinar qualidade em 

serviços, Las Casas (2012, p. 138) afirma que a escala Servqual tem três problemas básicos: 

 

O primeiro é que o instrumento mede as expectativas dos clientes de uma empresa 

ideal, em uma situação específica. Muitas vezes não é possível alterar a situação do 

atendimento das exigências dos clientes, devido ao fato de que não há capacidade da 

empresa prestadora de serviço para isso. O segundo é a natureza genérica e há 

variáveis que são específicas a cada empresa. O terceiro é quanto à própria 

metodologia. Quando a expectativa é medida após a prestação de serviços, ocorre 

naturalmente um viés de respostas. Se os consumidores tiveram uma expectativa 

positiva, tendem a informar uma nota mais baixa na expectativa, portanto, obtendo 

uma diferença maior na medida. Se têm uma experiência negativa, ocorre o posto. 
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Tendem a aumentar a expectativa, tendo, assim, um resultado negativo de maiores 

proporções.  

 

Como recomendação para abrandar esses problemas, o instrumento deve ser 

adaptado para refletir as necessidades de determinada indústria, e outras variáveis de 

atividades específicas podem ser adicionadas. 

 

3.2.2 Modelo SERVPERF (Service Performace) 

  

Diferentemente da Serqual, o Servperf, desenvolvido por Croin e Taylor (1992) é 

um modelo que mantém apenas as percepções de qualidade de serviço, ou seja, avalia apenas 

o desempenho. 

A clara distinção entre os dois conceitos tem grande importância, pois as 

organizações fornecedoras de serviço têm a necessidade de saber qual é o seu objetivo 

precípuo, se ter clientes que estão satisfeitos com o seu desempenho ou fornecer serviços com 

um nível máximo de qualidade percebida (MIGUEL; SALOMI, 2004). 

Para os autores, a qualidade é conceituada como uma atitude do cliente nas 

dimensões da qualidade, e não deve ser medida com base no modelo de satisfação de Oliver 

(1980), através das diferenças entre expectativa e desempenho, mas somente pelo 

desempenho, em que: Qi = Di 

Cronin Jr. e Taylor (1992) estudaram a contextualização e a mensuração da 

qualidade dos serviços, bem como a relação existente entre satisfação do consumidor e sua 

intenção de compra. Os autores tinham dois objetivos: primeiramente, sugerir que a 

conceituação e operacionalização do Servqual era inadequada e posteriormente, examinar as 

relações entre serviço de qualidade, satisfação do consumidor e intenção de compra. 

No modelo servperf, os 22 itens da servqual foram utilizados para avaliação de 

desempenho no trabalho empírico de Croin e Taylor (1992) testando quatro hipóteses: 

 Uma medida de qualidade em serviço SERVPERF não ponderada é mais 

apropriada para a medição da qualidade em serviço que o instrumento 

SERVQUAL, SERVQUAL ponderado, ou SERVPERF ponderado; 

 Satisfação de cliente é um antecedente da qualidade percebida do serviço; 

 Satisfação do cliente tem um impacto significativo nas intenções de recompra; 

e 
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 Qualidade percebida do serviço tem um impacto significativo nas intenções de 

recompra. 

Croin e Taylor (1992) concluem que o instrumento SERVPERF é mais sensível 

em retratar as varições de qualidade em relação às outras escalas testadas. Esta conclusão foi 

baseada tanto na utilização do teste estatístico do qui-quadrado como prova de aderência das 

distribuições empíricas de dados, quanto no coeficiente de determinação da regressão linear 

de dados (MIGUEL; SALOMI, 2004). 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1994), criticando o modelo Servperf, salientam 

que a medição de expectativas individuais para cada item é uma informação mais rica que 

somente a medição de desempenho, pois seriam detectadas áreas de deficiência quanto à 

satisfação dos clientes, com ações gerenciais diretas para cada dimensão considerada.  

 

3.2.3 Modelo HEdPERF: (Higher Education Performance) 

 

A qualidade do serviço tem atraído atenção considerável no âmbito da educação 

superior, porém, para Firdaus (2005), a despeito do atendimento aos sistemas de indicadores 

exigidos por suas mantenedoras, poucos trabalhos foram concentrados na identificação de 

suas determinantes do ponto de vista dos alunos. 

Dessa forma, propôs o modelo HEdPERF (Desempenho da Educação Superior), 

que tem a pretensão de ser uma ferramenta de avaliação da qualidade do serviço para o setor 

do ensino superior, na medida em que incorpora tanto os aspetos acadêmicos, não acadêmicos 

e ainda a reputação, o acesso, os conteúdos programáticos e a compreensão, de forma a 

identificar determinantes os fatores críticos de qualidade de serviço na perscpectiva dos 

alunos, principais clientes. 

O instrumento de 41 itens foi testado quanto à unidimensionalidade, 

confiabilidade e validade utilizando análise de fatores exploratório e confirmatório. A questão 

primordial é direcionada à mensuração do construto qualidade de serviço dentro de um único 

estudo empírico, utilizando clientes da educação superior. A Figura 3 traz as etapas do 

desenvolvimento e validação do modelo. 
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Figura 3 – Desenvolvimento e validação do HEdPERF 

 

Fonte: The development of HEdPERF: a new measuring instrument of 

service quality for the higher education sector (FIRDAUS, 2006). 

 

Conforme Firdaus (2006), os seis fatores medidos pelo instrumento HEdPERF 

são apresentados no Quadro 6: (1) aspectos não acadêmicos (este fator contém variáveis que 

são essenciais para permitir aos estudantes cumprir as obrigações de estudo e as relações entre 

deveres e responsabilidade do pessoal não Acadêmico); (2) aspectos acadêmicos (este fator 

representa as responsabilidades de comunicação, possibilitando discussões suficientes e 

estando apto a fornecer uma avaliação regular); (3) reputação (este fator é obtido com itens 
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que sugerem a importância das IES em projetar uma imagem profissional); (4) acesso (este 

fator consiste em itens que relacionam questões como proximidade, facilidade de contato, 

viabilidade e conveniência); (5) conteúdos programáticos (este fator enfatiza a importância de 

oferecer uma gama extensiva e respeitável de programas/especializações acadêmicas com 

estrutura e conteúdos flexíveis); (6) compreensão (envolve itens relacionados com a 

compreensão das necessidades específicas dos estudantes em termos de aconselhamentos e 

serviços de saúde).  

 

Quadro 6 – Dimensões da escala HEdPERF 

Dimensões Descrição 

Acadêmica Corresponde às responsabilidades dos professores, ou seja, está relacionada à 

qualidade do corpo docente. 

Não 

acadêmica 

Compreende fatores essenciais para permitir que os alunos cumpram suas 

obrigações relativamente ao estudo, relacionando-se com as funções exercidas 

pelo pessoal administrativo. 

Reputação Refere-se à imagem que a instituição projeta, tanto a nível acadêmico como 

profissional. 

Acesso Composto por itens que diz respeito a questões como acessibilidade, facilidade 

de contato, disponibilidade e conveniência. 

Conteúdo 

Programático 

Coloca em evidência a importância de oferecer um leque amplo e variado de 

especializações acadêmicas e planos de estudos com conteúdos flexíveis. 

Compreensão Relaciona-se com a capacidade de entendimento dos alunos no que se refere a 

necessidade de serviços de aconselhamento e saúde. 
Fonte: Firdaus (2006). 

 

Logo após a concepção do modelo HEdPERF, Firdaus publica um novo estudo 

intitulado: HEdPERF x SERVPERF: The quest for ideal measuring instrument of service 

quality in higher education sector. Neste estudo, realiza uma análise comparativa entre os 

modelos SERVPERF e HEDPERF, refina o modelo HEdPERF reduzindo as seis dimensões 

da qualidade, propostas anteriormente, para cinco dimensões da qualidade e combina os dois 

modelos, criando o HEDPERF-SERVPERF. Esta fusão tinha por objetivo verificar se esta 

combinação ofereceria melhores resultados na capacidade de mensuração em termos de 

unidimensionalidade, confiabilidade, validade e variância explicada em relação à qualidade 

do serviço. 

Para realizar esta comparação e a fusão dos dois modelos, o estudioso elaborou 

um questionário dividido em 3 seções. A seção A continha perguntas que identificasse o 

respondente; a seção B continha os 22 itens sobre percepção extraídos da escala original 

SERVPERF; a seção C, composta pelos 41 itens da escala original HEdPERF; e a seção D, 

composta de perguntas sobre satisfação, qualidade o serviço e visitas futuras. Continha, ainda, 
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3 questões abertas para que o respondente desse sua opinião sobre o serviço. A escala Likert 

foi mantida, variando de 7 (discordo totalmente) até 7 (concordo totalmente). 

Para desenvolver a escala HEDPERF-SERVPERF, Firdaus (2005) utilizou análise 

fatorial para determinar a nova estrutura de dimensões da qualidade com base na fusão dos 

itens destas duas escalas. Como resultados desta fusão, após a realização das análises 

estatísticas pertinentes, foi criada uma nova escala composta por 50 itens, sendo 22 itens da 

escala SERVPERF e 28 da escala HEDPERF. 

O objetivo de Firdaus era avaliar os pontos fortes e fracos relativos de cada 

instrumento a fim de determinar que instrumento teria a capacidade superior de medição em 

termos de unidimensionalidade, confiabilidade, validade e desvio explicado de qualidade de 

serviço.  

Os questionários foram aplicados no período de janeiro a março de 2004, em seis 

instituições da Malásia. Os dados foram coletados através de entrevista pessoal com 560 

entrevistados, com uma taxa de retorno de 381 questionários. 

Os dados foram submetidos às mesmas análises estatísticas realizadas na 

concepção do HEdPERF (FIRDAUS, 2006) e os resultados obtidos foram os seguintes: 

 A análise empírica indicou uma estrutura modificada com 5 fatores com 41 

itens resultou em estimativas mais confiáveis. 

 Além dos melhores resultados quantitativos, a escala HEDPERF Modificada 

também tinha a vantagem de ser mais específica para a avaliação da qualidade 

do serviço em IES. Assim a qualidade do serviço, no ensino superior pode ser 

considerada como uma estrutura de cinco fatores com as dimensões 

conceitualmente clara e distintas, são eles: aspectos não-acadêmicos, aspectos 

acadêmicos, reputação, acessibilidade e conteúdo programático; 

 Embora a escala SERVPERF seja amplamente aceita como uma escala 

genérica, ela não previa perspectivas específicas para o ensino superior; 

 O estudo atual fornece suporte empírico a favor da ideia de que o HEDPERF 

com 5 dimensões da qualidade e 41 itens pode ser o instrumento de medição 

mais adequado para a avaliação de instituições de ensino superior (FIRDAUS, 

2005). 

O Quadro 7 apresenta um resumo da composição dos três diferentes instrumentos 

(escalas) sugeridos por Firdaus em seu segundo estudo, com suas respectivas dimensões 

avaliativas de qualidade.  
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Quadro 7 – Comparação entre as dimensões da qualidade nos modelos HEdPERF 

Modificado, SERVPERF E HEdPERF-SERVPERF 

Escala Dimensões da Qualidade 

 

HEdPERF Modificado 

Aspectos Não Acadêmicos 

Aspectos Acadêmicos 

Reputação 

Acessibilidade 

Conteúdo Programático 

 

SERVPERF 

Aspectos Tangíveis  

Confiabilidade 

Presteza 

Segurança 

Empatia 

 

HEdPERF-SERVPERF 

Aspectos Não Acadêmicos 

Aspectos Acadêmicos 

Empatia 

Confiabilidade 
Fonte: Firdaus (2005). 

 

Dessa forma, os resultados dos estudos comparativos apresentados dão origem a 

um instrumento de medição ideal da qualidade de serviço para o setor da educação superior. 

Vale lembrar que o modelo HEdPERF foi desenvolvido com base nas escalas 

SERVQUAL e SERVPERF, e o que motivou sua criação foi a consideração de que as 

pesquisas anteriores tinham sido demasiadamente estreitas, com ênfase na qualidade dos 

serviços e que medidas genéricas não podem ser totalmente e adequadas ao ensino superior. 

No Brasil, autores como Deschamps (2007); Miguel e Salomi (2004); Chagas 

(2010) e Graça (2013) se utilizaram do modelo em análise para avaliar a qualidade dos 

serviços educacionais. 

 

3.3 Considerações 

 

Observa-se que embora os modelos apresentados tenham em sua origem várias 

semelhanças hegemônicas para avaliação da qualidade em serviços, faz-se necessário levar 

em consideração as especificidades de cada serviço a ser analisado. 

Por isso, cada modelo carece de flexibilização, ferramentas específicas, 

indicadores, atributos e metodologia, dependendo do tipo, das características e da 

profundidade do serviço em estudo. 
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4 METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

Este capítulo trata da metodologia de pesquisa utilizada para a consecução dos 

objetivos propostos neste trabalho. Para tanto, divide-se em duas partes: A primeira procura 

classificar o presente estudo a partir das definições clássicas apresentadas pelos principais 

autores da área, enquanto a segunda busca detalhar as etapas do método proposto. 

 

4.1 Metodologia da pesquisa 

 

Quanto aos propósitos, pode-se classificar a presente pesquisa em descritiva, que 

para Ganga (2012, p. 204), “[...] envolve o exame de um fenômeno para melhor defini-lo ou 

diferenciá-lo de outro fenômeno. Visa descrever as características de determinada população 

ou fenômeno, ou estabelecimento de relações entre variáveis.” Malhorta (2012) acrescenta 

que esse tipo de pesquisa pressupõe que o pesquisador possui grande conhecimento prévio a 

respeito da situação-problema. 

Usa-se tal abordagem na medida em que se procura descrever as características do 

objeto de estudo e sua relação entre as diferentes variáveis que lhe rodeiam.    

As pesquisas descritivas mais comuns são survey e por observação. Esta 

investigação constitui-se como survey uma vez que pode ser descrita com a obtenção de dados 

ou informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, 

indicadas como representantes de uma população-alvo, por meio de um instrumento de 

pesquisa, normalmente um questionário (GANGA, 2012). 

No que concerne à natureza dos resultados, a literatura mostra duas classificações: 

pesquisa básica e aplicada. A presente pesquisa pode ser classificada como aplicada, que de 

acordo com Ganga (2012) procura gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à 

solução de problemas específicos e envolve verdades e interesses locais.   

Quanto à abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa quantitativa, que 

apresenta a capacidade de se quantificar e confirmar estatisticamente as relações de causa e 

efeito que ocorrem entre as variáveis de pesquisa, que explicariam (no mínimo em parte) os 

fatores que influenciam um determinado fenômeno (GANGA, 2012). 



57 

 

Este trabalho pode, ainda, ser delineado como um estudo de caso que, para Silva e 

Menezes (2005, p. 21), “[...] envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos 

de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento.” 

Já para Yin (2010, p. 39), o estudo de caso consiste em “[...] uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes.” 

A técnica de levantamento de dados usada na presente pesquisa compõe-se de 

questionários estruturados, como instrumentos apropriados, geralmente utilizados em 

pesquisas quantitativas e elaborados para amostra selecionada. 

O universo da pesquisa compõe-se de alunos matriculados no quinto, sexto e 

sétimo semestres dos cursos básicos de língua estrangeira, oferecidos pelas 5 (cinco) CCE da 

UFC. A escolha desse universo deve-se às consultas realizadas pelo pesquisador junto aos 

coordenadores das referidas Casas de Cultura. Interrogados sobre em qual semestre os alunos 

teriam mais maturidade e conhecimentos necessários para avaliar as características e o 

desempenho do curso, os coordenadores afirmaram que seriam os alunos matriculados nos 

períodos mencionados acima.  

É importante apontar ainda que, como as CCE oferecem seleção para que os 

interessados ingressem através de teste de nível (semestres 2º ao 5º), exige-se que o 

respondente possua pelo menos dois semestres cursados.     

 

4.2 Método de pesquisa proposto  

 

Segundo Ganga (2012), a escolha do método de pesquisa que melhor responda à 

questão em uma investigação e operacionalize o seu objetivo da mesma deve ser uma 

atividade criteriosa e bem planejada.  

O método perseguido pela presente pesquisa divide-se em três etapas: a primeira 

trata da extensão universitária e apresenta uma análise do projeto de extensão ‘Casas de 

Cultura Estrangeira’ da Universidade Federal do Ceará, enquanto ambiente organizacional 

estudado. A segunda etapa trata da adaptação e aplicação dos instrumentos para a coleta de 

dados, na forma de questionários estruturados, adaptados da escala HEdPERF (FIRDAUS, 

2005).  
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De posse dos dados coletados na etapa anterior, a terceira etapa avalia a percepção 

que os alunos possuem a respeito da qualidade dos cursos básicos de línguas das CCE, a partir 

da análise estatística dos dados obtidos na amostra, levando em conta a comparação entre a 

expectativa e satisfação dos alunos.  

 

4.2.1 Identificação da extensão universitária, extensão na UFC e o projeto ‘Casas de 

Cultura Estrangeira’ 

 

Tendo em vista que o objeto de pesquisa do presente estudo insere-se 

formalmente no ambiente da extensão de uma universidade através do ensino de línguas 

estrangeiras, a presente etapa aponta o valor acadêmico e social da extensão universitária e 

sua relação com a missão das IES. 

 Para tanto, apresentam-se a evolução do conceito de extensão universitária, sua 

interação com o ensino e a pesquisa, o plano nacional de extensão, a relação íntima que 

mantém com a responsabilidade social da instituição e a extensão na UFC. 

Finalizando a etapa, é caracterizado o ambiente organizacional das CCE da UFC, 

enquanto objeto de pesquisa, levando em consideração seu histórico, aos 50 anos de 

existência. 

Por meio de leituras, observações empíricas, levantamentos informais com os 

diversos atores que constituíram e/ou constituem as CCE, procura-se identificar suas 

características próprias, sua missão, sua visão, seus valores (padrões de comportamentos), 

seus objetivos, sua estrutura e seu funcionamento, sua cultura organizacional, seu grau de 

satisfação de seus stakeholders e sua contribuição social enquanto projeto de extensão da 

UFC.  

São também apresentados seus pontos fortes e fracos, oportunidades, ameaças e 

dificuldades percebidas no desenvolvimento das rotinas e tarefas administrativas.  

 

4.2.2 Adaptação e aplicação do instrumento de coleta e análise de dados 

 

a) Instrumento de pesquisa 

 Como instrumento de pesquisa, utilizam-se questionários estruturados, adaptados 

do modelo de avaliação da qualidade, denominado HEdPERF (Higher Education 
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Performace), proposto pelo autor Abdullah Firdaus em seu estudo sobre a avaliação da 

qualidade em instituições de ensino superior (Ver apêndice). 

O modelo original HEdPERF utiliza uma escala composta por 5 (cinco) 

dimensões de análise quais sejam: aspectos acadêmicos, aspectos não acadêmicos, reputação, 

acesso, e conteúdo programático. Cada dimensão, por sua vez, é constituída por um conjunto 

de atributos que buscam identificar a qualidade da IES, totalizando 41 variáveis. 

No instrumento adaptado pelo autor para aplicação junto aos alunos dos cursos 

básicos de língua estrangeira, do projeto de extensão em análise (CCE da UFC), o conjunto de 

variáveis foi reduzido para 38 atributos (Tabela 1), haja vista a adequação exigida para o 

objeto em estudo. 

Cada cor do quadro corresponde a uma dimensão avaliativa, conforme a legenda 

(Tabela 2): 

 

Tabela 1 – Comparativo entre os atributos originais do Modelo e o adaptado 

ATRIBUTOS ORIGINAIS (HEdPERF) N 
ATRIBUTOS ADAPTADOS AO OBJETO DE 

ESTUDO (CCE) 

1. Conhecimento do conteúdo 1.  
01. Conhecimento dos professores em relação ao 

conteúdo do curso. 

2. Cuidado e cortesia 2.  
02. Atenção e cortesia dos professores no 

tratamento com os alunos. 

3. Resposta dos profes. às solicitações  RETIRADO 

4. Interesse dos profs. na resolução de problemas 3.  
03. Interesse dos professores nas soluções dos 

problemas dos alunos. 

5. Atitude positiva  RETIRADO 

6. Comunicação dos profs. em sala de aula 4.  
04. Comunicação (clareza, didática) dos 

professores na sala de aula. 

7. Feedback dos profs. sobre o progresso dos 

alunos 
5.  

05. Feedback* dos professores sobre o progresso 

dos alunos. 

8. Disponibilidade de tempo suficiente para 

consulta 
6.  

06. Disponibilidade de tempo suficiente dos 

professores para consulta dos alunos. 

9. Imagem da qualidade dos cursos 7.  
08. Imagem das Casas de Cultura Estrangeira 

junto à sociedade. 

10. Residência e equipamentos acadêmicos 8.  
09. Instalações e equipamentos acadêmicos 

necessários e adequados. 

11. Conveniências acadêmicas. 9.  
10. Conveniências acadêmicas (laboratório, 

biblioteca, bancos, etc.). 

12. Atividades extra sala de aula 10.  11. Realização de atividades culturais. 

13.Áreas de convivênicia 11.  
12. Áreas de convivência necessárias e 

adequadas. 

14. Tamanho das turmas que permita atenção 

pessoal 
12.  

13. Tamanho das turmas que permita atenção 

pessoal. 

15. Variedade de cursos 13.  

17. Conteúdo que propicie o domínio das quatro 

habilidades da língua (escrever, ler, ouvir e 

falar). 

Continua 
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Continuação 

ATRIBUTOS ORIGINAIS (HEdPERF) N ATRIBUTOS ADAPTADOS AO OBJETO DE 

ESTUDO (CCE) 

16. Flexíbilidade do conteúdo  14.  19. Adaptação do conteúdo para aprimorar o 

aprendizado do aluno. 

17. Localização  15.  14 Localização das Casas de Cultura Estrangeira. 

18. Cursos respeitáveis  16.  15. Reputação da qualidade acadêmica dos 

cursos. 

19. Qualificação e experiencia dos professores 

nas respetivas línguas.  

17.  07. Qualificação e experiência dos professores 

nas respectivas línguas. 

20. Graduados facilmente empregados.  18.  16. Abertura do mercado de trabalho para os 

concludentes. 

21. Interesse da secretaria na resolução de 

problemas dos alunos  

19.  20. Interesse da secretaria na resolução de 

problemas dos alunos. 

22. Atenção individualizada da coordenação com 

os alunos  

20.   21. Atenção individualizada do coordenador para 

com os alunos.  

23. Consultas e reclamações são atendidas 

prontamente. 

21.  22. Rapidez na solução das demandas dos alunos 

pela administração. 

24. Disponibilidade da secretaria para as 

demandas dos alunos  

22.  23. Disponibilidade da coordenação na assistência 

aos alunos. 

25. Manutenção dos registros de alunos 

atualizados e de fácil acesso  

23.  24. Manutenção dos registros dos alunos 

atualizados e de fácil acesso. 

26. Cumprimento de promessas  24.  18. Material didático adequado ao conteúdo. 

27. Hórários de funcionamento da secretaria e da 

coordenação  

25.  26. Horários convenientes de funcionamento da 

secretaria. 

28. Atitude positiva da secretaria com os alunos  26.  27. Relacionamento do pessoal administrativo 

com os alunos. 

29. Comunicação da secretaria com os alunos  27.  28. Comunicação (avisos, informações) da 

secretaria com os alunos. 

30. Conhecedor de sistemas / procedimentos  28.  29. Eficiência no processo de matrícula. 

31. Confiança e segurança dos alunos nas relações 

com as CCE  

29.  25. Confiança dos alunos na solução dos 

problemas pela secretaria. 

32. Serviços realizados dentro de um prazo 

razoável  

30.  30. Serviços administrativos oferecidos dentro de 

um prazo esperado. 

33. Respeito e igualdade de tratamento por toda a 

equipe  

31.  31. Tratamento igualitário e respeitoso de toda a 

equipe com os alunos. 

34. Liberdade   RETIRADO 

35. Confidencialidade das informações. 32.  32. Confidencialidade das informações expostas 

pelos alunos.  

36. Facilidade para contatos  33.  33. Facilidade para contatos com a secretaria e/ou 

coordenação. 

37. Serviços de aconselhamento.  34.  34. Acesso à coordenação para solução de 

dificuldades no aprendizado. 

38. Serviços de saúde.   RETIRADO 

39. Promoção e incentivo de diretórios estudantis  35.  35. Promoção e incentivo na criação de diretórios 

estudantis. 

40. Valorização da opinião dos alunos para 

aprimorar o desempenho dos serviços  

36.  36. Valorização da opinião dos alunos para 

aprimorar os serviços 

41. Procedimentos de prestação de serviços 

padronizados e simples  

37.  37. Procedimento de prestação de serviços 

padronizado e simples. 

 38.  38. Eficiência no processo seletivo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 2 – Atributos da Tabela 1 divididos por dimensão 

DIMENSÕES ATRIBUTOS 

ASPECTOS ACADÊMICOS 1 a 7 

REPUTAÇÃO 8 a 16 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 17 a 19 

ASPECTOS NÃO ACADÊMICOS (ADMINISTRATIVOS) 20 a 30 

ACESSO 31 a 38 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É necessário observar que o questionário original não avalia o grau de expectativa 

e de satisfação atribuído pelos pesquisados a cada um dos atributos avaliados. 

 

b) Recorte espacial 

Os instrumentos foram aplicados durante os meses de novembro e dezembro de 

2015, entre os alunos matriculados no período letivo de 2015.2.  

 

c) Universo pesquisado 

Levando em consideração que a partir do quinto semestre do curso básico, o aluno 

já possui condições de maturidade para apresentar um diagnóstico sobre a qualidade, por ele 

percebida, a respeito dos serviços oferecidos pelas CCE, o universo selecionado é formado 

pelos alunos matriculados no quinto, no sexto e no sétimo semestres dos cursos básicos de 

língua estrangeira de cada uma das referidas Casas. A Tabela 3 apresenta o quantitativo de 

alunos matriculados por Casa e semestre para o período de 2015.2, levando em consideração 

que cada turma é composta por 25 alunos. 

 

Tabela 3 – Quantidade de alunos matriculados nos semestres (5, 6 e 7) e por Casa de Cultura, 

em 2015.2 

Fonte: Coordenação Geral das Casas de Cultura Estrangeira. 

 

d) Amostra selecionada 

Para a determinação do tamanho da amostra aplicou-se a Amostragem 

Estratificada Proporcional, cuja fórmula é dada pela equação abaixo (COCHRAN, 1977): 

CASA DE CULTURA SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 UNIVERSO 

Alemã 2 x25  50 2 x25  50 1x25   25 125 

Britânica 9 x25 225 5 x25 125 5 x25 125 475 

Francesa 3 x25  75 3 x25   75 3 x25   75 225 

Hispânica 3 x25  75 2 x25   50 3 x25   75 200 

Italiana 1 x25  25 - - 2 x25   50   75 

Total ----- 450  300  350 1100 
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Em que: 

n = tamanho amostral; 

N = tamanho da população (número de estudantes do quinto, sexto e sétimo 

semestre das Casas de Cultura Estrangeira da UFC); 

Nh = tamanho de cada estrato da população, com h = 1, 2, 3, 4, 5 - número de 

estudantes das Casas de Cultura Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica e Italiana, 

respectivamente; 

L = número de estratos (nesta pesquisa L = 5); 

N

N
W h

h  , percentual de cada estrato na população; 

z = nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios- padrão (no caso 

deste trabalho z = 1,96, que corresponde a uma confiança de 95%); 

Ph = proporção populacional da característica a ser pesquisada do h-ésimo estrato, 

com h= 1, 2, 3, 4, 5 e 0 ‹ Ph ‹ 1; 

d = erro de estimativa (nesta pesquisa d = 5 pp – pontos percentuais). 

Assume-se aqui que Ph=0,5, para todos os estratos, o que fornece o maior tamanho 

amostral para o erro de estimativa e nível de confiança definidos.  

Portanto, n ≈ 286 

 

Para a determinação do tamanho amostral entre os estratos (Casas de Cultura 

Estrangeira), leva-se em consideração Wh, percentual de cada estrato na população. Dessa 

forma, para o cálculo amostral para cada Casa de Cultura Estrangeira aplicou-se o percentual 

equivalente da população, na amostra (amostragem proporcional), conforme a equação abaixo 

(Tabela 4):  

N

N
nn h

h           

Em que: 

nh =  tamanho amostral da h-ésima casa de cultura estrangeira 
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Tabela 4 – Determinação do tamanho da amostra de cada estrato 
 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para manter o erro máximo de estimativa assumido nesta pesquisa de d=5 pp, 

todos os valores de nh, o tamanho de cada estrato, foram arredondados para o maior inteiro. 

Assim o tamanho final da amostra é de aproximadamente 288 estudantes. 

 

e) Escalas de julgamento 

Neste estudo, dois aspectos (variáveis) são avaliados em relação a cada atributo 

relacionado às cinco dimensões da qualidade propostas pelo modelo HEdPERF, quais sejam: 

grau de expectativa e grau de satisfação. A operacionalização dos atributos contemplados se 

dá por meio de uma escala intervalar de cinco pontos do tipo Likert (1932) sendo: 1 – muito 

baixa; 2 – baixa; 3 – indiferente; 4 – alta; 5 – muito alta, para a expectativa e 1 – não 

satisfatório; 2 – pouco satisfatório; 3 – Indiferente; 4 – Satisfatório; 5 – Muito Satisfatório, 

para a satisfação. 

O objetivo desta etapa é recolher as informações necessárias, perante a amostra 

selecionada, para o processo de confrontação entre o grau de expectativa que o aluno possuía 

antes da admissão ao curso básico das CCE/UFC e o grau de satisfação que apresenta no 

decorrer dele. 

 

f) Aplicação do pré-teste 

Com a finalidade de identificar incoerências ou erros e efetuar possíveis correções 

no instrumento utilizado na pesquisa, um teste piloto foi aplicado entre 15 (quinze) alunos das 

5 (cinco) CCE, ocasião em que foram observadas e realizadas algumas alterações no 

questionário, necessárias ao bom entendimento das questões, confirmando o modelo 

utilizado.  

 

 

 

CASAS DE CULTURA 

ESTRANGEIRA 

EQUAÇÃO PARA CADA 

ESTRATO: NH=N×(NH/N) 

TAMANHO DE CADA 

ESTRATO NH 

Alemã 32,5=286×(125/1100) 33 

Britânica 123,5=286×(475/1100) 124 

Francesa 58,5=286×(225/ 1100) 59 

Hispânica 51,9=286×(200/ 1100) 52 

Italiana 19,5=286×(75/ 1100) 20 

TOTAL 288 
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g) Operacionalização da pesquisa 

A aplicação do instrumento de pesquisa foi operacionalizado pela própria 

pesquisadora, entre os meses de novembro e dezembro. Para tanto, os alunos foram abordados 

em sala de aula durante o horário das aulas, com a devida autorização dos professores de cada 

uma das Casas e dos semestres. 

 

4.2.3 Mensuração da percepção da imagem das CCE da UFC a partir da análise 

“expectativa x satisfação” sob a ótica dos seus discentes e sua contribuição para o 

desempenho organizacional 

 

A última etapa da presente pesquisa trata da mensuração da imagem das CCE da 

UFC, na perspectiva de seus alunos, a partir da confrontação entre o grau de expectativa e de 

satisfação do aluno.  

A análise e interpretação dos dados coletados são tratadas com auxílio do sistema 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 15.0 a partir da análise de médias e 

desvio padrão.  

. 
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

Esta seção apresenta o percurso que se seguiu para a aplicação da pesquisa, a 

partir das etapas propostas anteriormente. Nela procura-se identificar a extensão universitária 

enquanto ambiente macro onde se insere o objeto de estudo Casas de Cultura Estrangeira, 

seguida pelo histórico e funcionamento das CCE.  

Prosseguindo, são apresentados os dados coletados no trabalho de campo, bem 

como a análise e mensuração desses dados. 

 

5.1  Identificação da extensão universitária, da extensão na UFC e do projeto ‘Casas de 

Cultura Estrangeira’ 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, estabeleceu profundas 

mudanças nas estruturas curriculares das universidades, destacando-se pela extinção do 

currículo mínimo, por maior autonomia e flexibilidade curricular, além da admissão de 

conhecimentos fora dos padrões da escola formal (BRASIL, 1996; PIVETTA et al., 2010). 

Segundo Pivetta et al. (2010), o desafio dessas mudanças substantivas na virada 

do século, e, em especial, do paradigma da ciência, levou ao repensar do sistema educacional 

como um todo, e nesse contexto, a educação superior é considerada um componente essencial, 

tendo em vista os novos desafios com os quais passou a se confrontar. 

Nesse contexto, a prática de atividades de extensão universitária no Brasil, 

remonta ao início do século XX, praticamente coincidindo com a criação do ensino superior. 

Desde então, o reconhecimento legal das atividades extensionistas e a criação do 

Fórum de Pró-Reitores de Extensão (FORPROEX), em 1987, foram marcos importantes, na 

medida em que propiciaram à comunidade acadêmica as condições para sua redefinição. 

Some-se a essas conquistas, o preceito constitucional que disciplina a 

“indissiociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (art. 207, CF/88) e estabelece que “as 

atividades de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público (art. 213, 

§ 2º, CF/88), além do Plano Nacional de Extensão, elaborado e aprovado pelo FORPROEX, 

em 1998. 

Ademais, o Plano Nacional de Educação (PNE), referente ao decênio 2001-2010 

(Lei nº 10.172/2001), instituiu que, no mínimo, 10% do total de créditos exigidos para a 

graduação no ensino superior no país será reservado para a atuação dos estudantes em ações 

extensionistas (BRASIL, 2001). 



66 

 

Atualmente, a nova conjuntura das universidades brasileiras, em suas dimensões 

política, social e econômica, tem aberto possibilidades importantes. Nesse contexto, tem-se 

que: 

 

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 

científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e 

outros setores da sociedade. (ENCONTRO NACIONAL DO FORPROEX, 2012, p. 

15). 

 

Com relação às oportunidades e aos desafios desta nova conjuntura social, a carta 

do Encontro Nacional do Forproex, (2012, p. 9), afirma que: 

 

A transformação da Extensão Universitária em um instrumento efetivo de mudança 

da Universidade e da sociedade, em direção à justiça social e ao aprofundamento da 

democracia, caminha pari passu com o enfrentamento desses desafios e a busca das 

novas oportunidades que se descortinam no contexto internacional e na realidade 

brasileira. Desafios a serem confrontados e oportunidades a serem aproveitadas por 

meio de políticas públicas. Mas a efetividade destas, por sua vez, depende 

fortemente do que a Universidade Pública, em geral, e a Extensão Universitária, em 

especial, podem oferecer aos governos e à sociedade.  

 

As potencialidades não devem apenas sensibilizar para os problemas sociais, pois 

enquanto atividade também produtora de conhecimento, a extensão melhora a capacidade 

técnica e teórica dos atores da universidade, tornando-os, assim, mais capazes de oferecer 

subsídios aos governos na elaboração das políticas públicas (ENCONTRO NACIONAL DO 

FORPROEX, 2012) 

Teixeira (2006) afirma que é importante consolidar a prática da extensão 

possibilitando a constante busca do equilíbrio entre as demandas socialmente exigidas e as 

inovações que surgem do trabalho acadêmico. 

De forma geral, conforme Teixeira (2009), a extensão universitária, por 

configurar-se como um espaço de aprendizagem e/ou de assistência à comunidade, é o lado 

mais visível da universidade. O autor complementa ao afirmar que as possibilidades e 

potencialidades das atividades de extensão são diversas, mas precisam ser reconhecidas pela 

sociedade. 

Segundo o Encontro Nacional do FORPROEX (2012), que elaborou o PNE 2001-

2010: 

Ao se afirmar que a extensão é parte indispensável do pensar e fazer universitários, 

assume-se uma luta pela institucionalização dessas atividades, tanto do ponto de 

vista administrativo como acadêmico, o que implica a adoção de medidas e 

procedimentos que redirecionam a própria política das universidades.  
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O FORPROEX apresentou às universidades públicas e à sociedade brasileira, o 

documento que trata da Política Nacional de Extensão Universitária, aprovado no XXXI 

Encontro Nacional, realizado na cidade de Manaus (AM), em maio de 2012. Nele foram 

estabelecidos conceitos, diretrizes, princípios e objetivos da Extensão Universitária, 

constituindo-se em referência nacional para o debate, a (re)construção e o aprimoramento 

contínuos, com o objetivo de que se torne um instrumento efetivo da (re)formulação, 

implementação e avaliação das ações de Extensão Universitária.  

De acordo com o referido documento, fica bastante explícito que a extensão só se 

concretizará, enquanto prática acadêmica, quando for discutida a sua proposta de ação global 

e sua inserção institucional nos departamentos, definindo as suas linhas de ensino e de 

pesquisa em função das exigências da realidade. Sem a interação dialógica, permitida pelas 

atividades extensionistas, a universidade corre o risco de ficar isolada, ensimesmada, 

descolada dos problemas sociais mais prementes. (ENCONTRO NACIONAL DO 

FORPROEX, 2012, p. 12). Interação dialógica; interdisciplinaridade e interprofissionalidade; 

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão; impacto na formação do estudante e impacto e 

transformação social são as diretrizes trazidas pela referida Política. 

Com relação à avaliação extensionista, Pivetta et al. (2010) afirmam ser de 

fundamental importância a avaliação da sociedade sobre o papel da universidade, bem como a 

análise do impacto da ação extensionista da própria universidade, que pode ser percebida pelo 

estabelecimento de novas linhas de pesquisa, pela criação de estágios e de novos cursos.  

Não se pode deixar de registrar a intrínseca relação da extensão de uma 

universidade com suas ações de responsabilidade social, que se traduzem nas formas como 

uma IES conduz atividades de maneira que se torne corresponsável pelo desenvolvimento da 

sociedade. Quando realmente aplicadas, essas ações permeiam a pesquisa científica, a gestão 

responsável e também a extensão, sem representear apenas pura filantropia.  

A Universidade Federal do Ceará tem como missão formar profissionais da mais 

alta qualificação, gerar e difundir conhecimentos, preservar e divulgar os valores éticos, 

científicos, artísticos e culturais, constituindo-se em instituição estratégica para o 

desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do Brasil (UFC, 2014a, p. 29). Para isso, ampara-se 

em seu já conhecido tripé – ensino, pesquisa e extensão – e se empenha em suprir as diversas 

demandas do ensino superior em todo o território cearense. 

A página eletrônica da UFC (BRASIL, 2014) informa que suas ações de extensão 

são desenvolvidas sob a forma de programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviços 
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nas seguintes áreas temáticas: comunicação, cultura, direitos humanos, educação, meio 

ambiente, saúde, tecnologia e trabalho.  

Dentre os diversos projetos de extensão da UFC, observa-se o das Casas de 

Cultura Estrangeira, objeto de estudo desse trabalho, projeto de educação continuada no 

ensino de línguas estrangeiras vinculado à Coordenadoria de Extensão do Benfica e 

cadastrado na Coordenadoria de Integração Universidade – Movimentos Sociais. 

Nesse contexto, as Casas de Cultura Estrangeira (CCE) consistem no maior 

projeto de extensão no ensino de línguas estrangeiras no âmbito das Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) no Brasil (FURTADO, 2014). 

Segundo Castelo, Gurgel e Furtado (2011), inicialmente denominadas Centros de 

Cultura Estrangeira, as Casas de Cultura iniciaram suas atividades em 1961 com a então 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Em 1969, por exigência da Reforma Universitária, 

houve a transformação da referida faculdade no atual Centro de Humanidades (CH), período 

em que as Casas de Cultura já eram reconhecidas pela importância de seu trabalho junto à 

comunidade cearense e, de modo especial, junto à comunidade universitária para a qual, à 

época reservava maior número de vagas.   

Ao longo desses anos, seis unidades foram inauguradas: Centro de Cultura 

Hispânica (1961); Centro de Cultura Alemã (1962); Centro de Cultura Italiana (1963); Centro 

de Cultura Britânica (1964); Cursos de Esperanto (1965) e Centro de Cultura Russa (1987).  

Os antigos Centros de Cultura Estrangeira estão hoje sob a responsabilidade da 

Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira, criado oficialmente por decisão do 

Conselho Universitário (CONSUNI) da UFC, de acordo com a Resolução nº 09, de 29 de 

outubro de 1993, que estabelece: 

 

As Casas de Cultura Estrangeira, vinculadas ao Centro de Humanidades, têm por 

finalidades primordiais o ensino de Línguas Estrangeiras, em nível de extensão, a 

difusão dos valores da cultura dos países a que se referem e a promoção de 

intercâmbio entre esses países e a UFC, em articulação com a Coordenadoria de 

Assuntos Internacionais (UFC, 1993, Art. 8º, Resolução Nº 09/CONSUNI). 

 

A referida resolução determina em seu art. 10 que, “poderão ser contratados 

professores visitantes-leitores, que exercerão, predominantemente, atividades de difusão 

cultural, além daquelas inerentes ao ensino, à pesquisa e à extensão, relacionadas com a 

língua, a literatura e a cultura do país de origem”. 

Segundo Castelo, Gurgel e Furtado (2011), esse documento legal representou um 

momento marcante na construção da história das CCE, que antes vinculadas aos 
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Departamentos do Curso de Letras, passaram a adquirir seu atual perfil acadêmico-

administrativo.  

Teixeira (2009) afirma que essa vinculação propiciava uma situação incômoda, já 

que não participavam das instâncias acadêmicas e deliberativas (colegiados) da UFC com 

autonomia. 

No decorrer de sua existência, os objetivos foram ampliados, e somam-se a eles 

preparar o discente da pós-graduação para a proficiência no idioma estrangeiro, enquanto 

outros foram suprimidos como a realização de atividades culturais e a promoção de 

intercâmbio. 

Agregada a essas atividades, uma das missões das CCE é servir de campo de 

estágio para o aluno formando do Curso de Letras, como requisito da disciplina curricular de 

Prática de Ensino, numa perfeita interação da extensão com o ensino.  

Até junho de 1979, o corpo docente das CCE era pago como horista e/ou bolsista, 

porém através do Decreto-Lei nº 540 de 28 de novembro de 1981, foi instituída a carreira de 

Magistério de 1º e 2º graus, que criou também a progressão por tempo de serviço e por 

titulação, seguindo os critérios do magistério superior (CASTELO; GURGEL; FURTADO, 

2011). 

Em julho de 2008, houve a mudança do quadro de professores para o Magistério 

do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), implantado pelo Ministério da Educação 

(MEC) nos Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFETES) e nos Institutos Federais 

de Ensino Superior (IFES) através da lei n.˚ 11.784, de 22 de setembro de 2008 (BRASIL, 

2008). 

Atualmente, de acordo com informações extraídas do relatório de gestão das CCE 

(2013), o projeto atende a uma demanda de cerca de quatro mil estudantes por semestre, 

composta de alunos do nível fundamental e médio, universitários e profissionais liberais, 

representando também um diferencial na formação do aluno de todos os cursos da UFC.  

As CCE oferecem permanentemente Cursos Básicos de Língua Estrangeira com 

duração de 7 (sete) semestres e carga horária total de 420h/a, que capacita o aluno nas quatro 

habilidades linguísticas (escrever, ler, falar e ouvir).  

Além desse curso, em caráter permanente, são oferecidos cursos avançados, que 

propiciam aos alunos um aperfeiçoamento dos conhecimentos adquiridos no Curso Básico, 

havendo também Curso Instrumental, direcionado à exigência dos programas de pós-

graduação stricto sensu na UFC, preparando o discente para a proficiência no idioma 

estrangeiro.  
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Dentro da estrutura acadêmica da UFC, as CCE identificam-se como um projeto 

de extensão no ensino de línguas. Todos os seus cursos são cadastrados junto à Pró-Reitoria 

de Extensão, à qual são formalmente vinculados, tendo suas atividades administrativas e 

acadêmicas subordinadas ao Centro de Humanidades.  

O corpo docente das CCE totaliza 50 professores, entre especialistas mestres e 

doutores, que compõem um quadro diferenciado do Ensino Básico Técnico e Tecnológico 

(EBTT) e cuja reposição de vagas submete-se ao Decreto n.˚ 8.259, de 29 de maio de 2014, 

do Ministério da Educação (MEC), que dispõe sobre a constituição de banco de professor-

equivalente das universidades federais vinculadas àquele ministério (BRASIL, 2014).   

Mas o atual cenário também apresenta dificuldades e desafios que deverão ser 

enfrentados para que as CCE possam continuar oferecendo um serviço de qualidade à 

sociedade. Entre eles, destaca-se a problemática de adequação do atual quadro docente na 

UFC, já que desde sua criação, as CCE exercem atividades de extensão e não de formação 

tecnológica.  

Essa realidade tem desencadeado numerosas discussões no intuito de adequar o 

tipo de ensino prestado pelas CCE às exigências da legislação vigente, à qual estão 

vinculados, atentando para as mudanças que essa realidade poderá causar à atual configuração 

das CCE, inclusive na sua estrutura física e administrativa.  

As CCE carecem de legislação e normas jurídicas e administrativas que sejam 

formalizadas, uma vez que muitas atividades e diversos procedimentos foram, ao longo da sua 

história, se encaixando numa esfera cultural e tradicional.  

Além disso, as CCE necessitam de um sistema de informação gerencial eficiente 

que possibilite a realização de matrícula pelo próprio aluno, de maneira on line, da forma que 

se dá na graduação e pós-graduação.  

Embora pareça uma aspiração simples, a ausência desse sistema tem 

desencadeado outros problemas de ordem administrativa e atingindo diretamente a satisfação 

do aluno, que precisa madrugar na universidade e enfrentar várias filas sob o sol, para 

conseguir garantir sua vaga e seu horário no curso. Some-se a isso a falta de pessoal suficiente 

para o atendimento, haja vista serem as matrículas efetuadas no período em que a maioria de 

técnicos e docentes encontra-se em gozo de férias. 

Pelo exposto, observa-se entre seus atores, certo ressentimento ou carência de um 

olhar mais apurado da administração superior, que seja proporcional à abrangência do referido 

projeto.  
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Com relação às dificuldades vivenciadas pelas CCE, a professora Dulce Castelo 

(2013, p. 3) afirma, no Jornal da ADUFCE: 

 

A questão da defesa do trabalho, do ensino, da disseminação da cultura estrangeira 

via Casas de Cultura passa não só pela defesa da própria qualidade acadêmica da 

UFC, mas também pela defesa da qualidade do ensino público, no que concerne à 

universalização do saber plural e pela luta a favor de um plurilinguismo 

enriquecedor a nossa cultura linguística. Portanto, nosso objetivo é o de resgatar a 

história das Casas e, na compreensão da sua relevância, alertar para os riscos que se 

corre quando não se garante o atendimento de suas necessidades imprescindíveis ao 

seu fortalecimento e mesmo a sua existência como parte integrante da UFC. 

 

Nas palavras de Teixeira (2009), as CCE representam um diferencial tanto na 

formação do aluno da UFC, já que há o aproveitamento de créditos como atividades 

complementares para os alunos da graduação, quanto na inclusão social da comunidade, uma 

vez que serve como porta de entrada ao ambiente acadêmico, proporcionando-lhe a 

oportunidade de participar do cotidiano da universidade.   

 

5.2 Aplicação de questionários à amostra selecionada 

 

a) Pré-Teste 

Foi aplicado um teste piloto entre 15 alunos das diferentes Casas de Cultura com a 

finalidade de identificar e efetuar possíveis correções no instrumento. Nesse teste não houve 

preocupação com o semestre cursado pelo aluno, já que o interesse dessa etapa era avaliar a 

compreensão do estudante sobre o instrumento e sua facilidade no preenchimento. Dessa 

aplicação, observou-se que o instrumento necessitava de alguns pequenos ajustes que foram 

prontamente realizados. 

 

b) Aplicação do instrumento e coleta dos dados 

Por ocasião da aplicação, obteve-se o quantitativo de 302 questionários 

devidamente respondidos pelos alunos das cinco Casas de Cultura, de acordo com a Tabela 5. 

A aceitação e a participação dos respondentes na aplicação da pesquisa geraram 

um número significativo de respostas. Esse fato atestou a aprovação dos alunos quanto a esta 

investigação, o que evidenciou o interesse pelo assunto da avaliação de ensino superior e a 

adoção de modelos de mensuração da qualidade para as Casas. 
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Tabela 5 – Quantitativo aplicado por Casa de Cultura e por semestre 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

De posse dos questionários, foi observado que 39 (trinta e nove) respondentes 

estavam matriculados em mais de uma Casa de Cultura. Dessa forma, como um dos objetivos 

específicos desta pesquisa era realizar a comparação entre as Casas analisadas, foi necessário 

retirar esse quantitativo, razão pela qual o tamanho amostral foi reduzido de 288 para 263 

respondentes, conforme a distribuição apresentada na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Quantitativo de questionários para segunda amostra n = 263 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Dessa forma, para o valor amostral de n= 263, o erro de estimativa nesta pesquisa 

foi alterado para d = 5,3 pp – pontos percentuais. 

Em seguida, os dados foram tabulados e, posteriormente, lançados no sistema 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 15.0 para realização dos 

procedimentos estatísticos necessários à análise. 

 

5.3 Análise dos resultados 

 

Esta etapa tem como objetivo avaliar a percepção dos alunos pesquisados quanto 

ao desempenho das CCE em relação às cinco dimensões da qualidade bem como dos 38 

atributos que as compõem através de análise estatística exploratória. 

CASAS DE 

CULTURA 

ESTRANGEIRA 

TAMANHO DE 

CADA 

ESTRATO NH 

APLICADOS 

POR CASA 

SEMESTRE 

5 

SEMESTRE 

6 

SEMESTRE 

7 

Alemã 33 41 12 18 11 

Britânica 124 136 61 36 39 

Francesa 59 60 31 15 14 

Hispânica 52 48 23 12 13 

Italiana 20 17 4 - 13 

TOTAL 288 302 131 81 90 

CASAS DE CULTURA 

ESTRANGEIRA 

APLICADOS POR CASA  

(TAMANHO DE CADA ESTRATO) 

NH 

PERCENTUAL 

(%) 

Alemã 30 11,4 

Britânica 123 46,8 

Francesa 52 19,8 

Hispânica 43 16,3 

Italiana 15 5,7 

TOTAL 263 100 
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Para isso, primeiramente é realizada a análise descritiva dos dados a fim de se 

obter o perfil ou a caracterização dos alunos. Em seguida, é realizada uma análise global de 

todas as Casas para avaliar a expectativa dos alunos em relação às cinco dimensões da 

qualidade bem como a satisfação atribuída por eles a cada quesito avaliado.  

Prossegue-se com a análise comparativa entre as Casas, a partir da correlação 

entre as duas variáveis (expectativa e satisfação), com o objetivo de verificar a qualidade dos 

cursos básicos de língua estrangeira. 

 

5.3.1 Caracterização dos alunos das CCE 

 

Este item tem por objetivo definir as características dos alunos participantes do 

estudo em relação a sexo, idade, escolaridade, procedência escolar (pública ou privada) e 

conhecimento prévio da língua. 

O estudo constatou que os alunos das CCE possuem idades bastante heterogêneas, 

que vão de 16 a 60 anos de idade, com uma concentração um pouco maior entre as idades de 

20 e 27 anos. A média de idade é de 27,45 anos, com desvio padrão de 9,28 anos. 

O Gráfico 1 apresenta o percentual dos participantes por sexo, em que se observa 

uma população um pouco maior de alunos do sexo feminino (53%), enquanto o Gráfico 2 

mostra o nível de escolaridade dos respondentes.  

 

Gráfico 1 – Determinação do percentual dos participantes por sexo 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Masculino 

47% 

Feminino 

53% 
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Como se pode notar claramente pelo Gráfico 2, a maioria (52%) do público das 

CCE encontra-se cursando o ensino superior, seguidos de outros (29%) que já possuem o 

terceiro grau completo, ou já estão cursando a pós-graduação (12%). Assim, embora o 

requisito para seleção das CCE seja o ensino fundamental, pode-se concluir que o nível de 

escolaridade dos alunos das CCE é alto, já que 93% estão, no mínimo, cursando o nível 

superior. Esse quantitativo revela a necessidade que os estudantes demonstram de incluir a 

língua estrangeira nos seus estudos de graduação e pós-graduação, com vistas a variados 

objetivos. Conseguir um intercâmbio acadêmico, através inclusive dos programas federais, 

como o “Ciências sem Fronteiras” é um deles. 

Destaca-se a imagem positiva das CCE da UFC uma vez que é buscada por 

graduandos e por profissionais que já estão dispostos no mercado, atendendo assim, tanto à 

formação inicial como a formação continuada.  

Tal informação vem atestar, por exemplo, a importância das CCE no incremento e 

fomento dos currículos dos profissionais que a buscam no intuito de manterem-se atualizados, 

haja vista as constantes exigências do mercado. 

Cabe destacar o fato de as CCE já oferecerem o Curso de Inglês Instrumental 

exclusivamente para alunos matriculados nos programas de pós-graduação da UFC, que 

necessitam apresentar a proficiência de uma língua estrangeira em seus cursos de mestrado e 

doutorado. 

 

Gráfico 2 – Determinação do percentual dos participantes por grau de escolaridade. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

2% 5% 
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29% 

12% 

Cursando ensino médio 
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Superior completo 
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Com relação à procedência escolar (pública ou privada), o que se pode averiguar 

é que a maioria dos respondentes (79%) são alunos que cursam ou concluíram suas formações 

em instituições públicas de ensino, conforme pode ser verificado no Gráfico 3.  

Essa caracterização pública poderia, inicialmente, ser atribuída ao fato de que as 

CCE oferecem uma taxa de matrícula acessível (R$ 80,00), que dá ao aluno o direito de 

estudar todo o semestre, com pagamento semi-anual. Porém, levando-se em conta a 

informação anterior de que boa parte desses alunos já são profissionais, e como tais contam 

com alguma renda, o preço não seria o único motivo da procura por parte desse público, que 

atribui a qualidade dos cursos a outros fatores.  

Essa informação destaca o caráter social das CCE da UFC, que sendo um projeto 

de extensão, tem como um de seus objetivos atender a sociedade como um todo. Além de 

contribuir como dispositivo de responsabilidade social para a UFC, uma vez que oferecem 

cursos de línguas com preço módico e professores capacitados.  

 

Gráfico 3 – Determinação do percentual dos participantes por procedência escolar 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Outra constatação observada é a de que os alunos das CCE não são 

exclusivamente alunos da UFC, como se poderia pensar inicialmente, já que a maioria é aluno 

de graduação. Do Gráfico 4, depreende-se que há uma população maior de alunos externos à 

UFC, ou seja, 53% dos respondentes não são alunos da UFC, enquanto 44% são.  

Se, a partir dos dados, é sabido que a grande maioria dos respondentes cursa ou 

concluiu o ensino superior, porém não são, em sua maior parte, alunos de graduação da UFC, 

pode-se inferir que as CCE atendem a outras instituições públicas de ensino superior, como 

Público 

79% 

Privado 

21% 
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Universidade Estadual do Ceará (UECE); Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE); Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA); entre outros. 

Essa informação torna-se relevante à medida que o projeto de extensão tem o 

objetivo de atender a sociedade em geral (externa à UFC) e não apenas aos alunos da 

Universidade Federal do Ceará. 

Mais relevante ainda, na medida em que destaca a referência positiva que as CCE 

apresentam para outras IES do estado. Principalmente se levado em consideração que boa 

parte dessas instituições possui seus próprios centros de língua estrangeira. 

 

Gráfico 4 – Determinação dos respondentes que são e que não são alunos da UFC 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com base no Gráfico 5, é importante registrar que 46% dos respondentes já 

estudaram o idioma em outra instituição de ensino de línguas, o que propicia a esses alunos 

uma análise comparativa da qualidade dos cursos, uma vez que se estabelece uma referência. 

Essa entrada de alunos com conhecimento prévio na língua é acentuada pela seleção feita por 

um teste de nível.  

Dessa forma, pode-se inclusive afirmar que as CCE representam uma referência 

também para outras instituições do ensino de línguas. 

 

 

 

 

Aluno da 

UFC 

44% 

Externo à 

UFC 

53% 

Não 

respondera

m 

3% 



77 

 

Gráfico 5 – Determinação do percentual de alunos que já estudaram 

o referido idioma em outra instituição de ensino de línguas 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Levando em conta a reputação que a UFC possui no estado do Ceará, tendo por 

paradigma uma imagem marcada pela excelência, há que se comentar que os alunos 

ingressantes dos cursos em geral apresentam expectativa alta, o que também é refletido nos 

cursos oferecidos pelas CCE. Tal fato impõe à instituição como um todo, e em particular às 

CCE, maior exigência de que a qualidade esteja sempre à altura do esperado por esses alunos.  

 

5.3.2  Análise global comparativa dos graus de expectativa e de satisfação dos atributos e 

dimensões relacionados à qualidade dos cursos básicos de línguas das CCE 

 

Nesse item, são apresentados os resultados equivalentes a cada dimensão e seus 

respectivos atributos, destacando-se as diferenças mais relevantes entre o grau de expectativa 

e o grau de satisfação dos atributos de qualidade dos cursos de línguas das CCE da UFC. 

A Tabela 7 apresenta os valores das médias e dos desvios-padrões atribuídos a 

cada um dos aspectos de qualidade (atributos HEdPERF), com a respectiva média da referida 

dimensão. Para cada uma dessas dimensões, são apresentadas as seguintes análises, 

destacando-se os atributos que revelam maiores diferenças entre as variáveis analisadas e que 

impactam na satisfação dos alunos. 

 

5.3.2.1 Dimensão Aspectos Acadêmicos 

 

Entre as cinco dimensões analisadas pelo instrumento, esta é a única em que a 

satisfação global (4,42) das CCE supera a expectativa (4,31), resultando numa diferença 

SIM 

46% 

NÃO 

54% 
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positiva (satisfação maior que a expectativa) entre as médias dos 7 atributos avaliados, igual a 

0,11. Essa superação ocorre em quase todos os atributos de análise, especialmente no que se 

refere aos atributos 02 (atenção e cortesia dos professores no tratamento com os alunos) e 

03 (interesse dos professores na solução dos problemas dos alunos).  

No que ser refere ao atributo 07 (qualificação e experiência dos professores nas 

respectivas línguas), os alunos das CCE apresentam a maior expectativa (4,64) entre os 

atributos da dimensão, para a qual são atendidos com um grau de satisfação de 4,69. 

Interessante destacar, porém, que as maiores diferenças positivas, ou seja, nas quais o grau de 

satisfação supera o grau de expectativa estão relacionados aos aspectos de atenção e interesse 

do professor, levando a crer que, além de satisfeitos com a capacitação dos docentes, os 

alunos também valorizam e estão satisfeitos com o relacionamento do professor para com 

eles.  

Tais fatos revelam que, na dimensão relacionada aos aspectos acadêmicos, as 

CCE em geral respondem aos anseios de seus alunos, ou seja, a imagem positiva das CCE que 

eles possuíam antes de ingressam nos respectivos cursos é confirmada e até superada 

posteriormente, após as conhecerem, como pode ser bem visualizado pelo Gráfico 6. 

 
Gráfico 6 – Análise global das dimensões da qualidade na correlação entre os 

graus de expectativa e satisfação 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.3.2.2 Dimensão Reputação 

 

Essa dimensão é carregada com os itens que sugerem a importância das 

instituições de ensino superior em projetar uma imagem profissional.   

Com relação à média geral observa-se que a expectativa, igual a 4,18, revelou-se 

maior que a satisfação, igual a 4,02, perfazendo uma diferença negativa igual a -0,16.  

Ainda nesta dimensão, vários atributos não atingiram média satisfatória, são eles: 

atributo 09 (instalações e equipamentos acadêmicos necessários e adequados), igual a 

3,98; atributo 10 (conveniências acadêmicas – laboratório, biblioteca, bancos, etc.), igual 

a 3,61; atributo 11 (realização de atividades culturais), igual a 3,14; atributo 12 (áreas de 

convivência necessárias e adequadas), igual a 3,61 e atributo 16 (abertura do mercado de 

trabalho para os concludentes), igual a 3,87. 

Além disso, a maioria dos atributos apresenta uma satisfação inferior à 

expectativa, com exceção apenas para “o tamanho das turmas” e a “localização das CCE”. 

Cabe destacar o atributo 11 (realização de atividades culturais) que apresenta 

média igual a 3,14, para o grau de satisfação e média igual a 3,67 para o grau de expectativa, 

registrando valores abaixo de 4 (expectativa alta) e 4 (satisfatório), para as duas variáveis em 

análise, o que denota avaliação não satisfatória para o atributo. 

No atributo 15 (reputação da qualidade acadêmica dos cursos) o desvio padrão 

foi o menor constatado dentro do grupo, o que mostra menor grau de dispersão e maior 

consistência da variável analisada.  

 

5.3.2.3 Dimensão Conteúdo Programático 

 

Em uma análise geral, a dimensão ‘conteúdo programático’ apresenta uma média 

geral acima do nível 4 (satisfatório) para o grau de satisfação. Porém, nesta dimensão 

registra-se a maior diferença negativa entre as médias, pois o grau de expectativa, igual 4,34, 

supera o grau de satisfação, igual a 4,16, conforme o Gráfico 6. 

Destaque-se o atributo 17 (conteúdo programático que propicie o domínio das 

quatro habilidades da língua – escrever, ler, ouvir e falar), que apresenta a maior diferença 

negativa no grupo.  
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5.3.2.4 Dimensão Aspectos Administrativos 

 

O que pode ser observado claramente nesta dimensão é que, embora as médias 

das expectativas regulem com as médias para o grau de satisfação, os valores da maioria dos 

atributos foram considerados abaixo do nível 4 (expectativa alta) para o grau de expectativa e 

do nível 4 (satisfatório) para o grau de satisfação. Ou seja, embora os alunos tenham recebido 

serviços administrativos de acordo com o que esperavam, conclui-se que suas expectativas já 

não eram altas, assim como também não alcançaram níveis satisfatórios no decorrer do curso.  

Diante do fato de as CCE realizarem um processo de matrícula exclusivamente 

manual, havendo necessidade de os alunos chegarem muito cedo (caso queiram trocar o 

horário) e esperarem em filas, ainda assim não garantindo o horário que almejam, merece 

destaque o atributo 29 (eficiência no processo de matrícula), que registra a menor diferença 

entre os dois aspectos avaliados (expectativa: 4,19; satisfação: 4,18), e a maior satisfação 

dentro do grupo. Essa satisfação pode ser atribuída à organização e dedicação de servidores 

técnicos e docentes para esse trabalho, pois embora as matrículas sempre aconteçam em 

períodos de férias escolares, há uma organização efetiva, com escala de trabalho e ajuda 

mútua para que todas as etapas sejam realizadas a contento. Nesse sentido, cabe registrar que, 

em uma época na qual a tecnologia da informação é utiliza para auxiliar todo o processo de 

matricula da UFC, ela não vem sendo usada a contento na realidade dos processos 

acadêmicos que envolvem as atividades das Casas de Cultura Estrangeira. Do exposto, pode-

se inferir que a satisfação apresentada no aspecto avaliado pode ser atribuída à eficiência dos 

servidores (técnicos e docentes) das CCE, que se desdobram nesse período.  

Mais uma vez destaca-se que, devido à expectativa que o usuário tem dos serviços 

da UFC e da sua marca, os servidores precisam está em constante busca pela excelência dos 

serviços que prestam, primando pela qualidade deles. 

 

5.3.2.5 Dimensão Acesso 

 

A dimensão ‘acesso’ diz respeito a atributos que tratam da forma de ingressar nas 

CCE e da convivência harmoniosa entre as partes.  

Com relação às médias dessa dimensão como um todo, observa-se que o grau de 

expectativa igual a 4,00 encontra-se no nível de expectativa alta, porém o grau de satisfação 

demonstra o nível abaixo do satisfatório, igual a 3,86 (Gráfico 6). 
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Dentro de uma análise global, nota-se, portanto, que, com relação ao grau de 

satisfação, os seguintes atributos não alcançam média 4(satisfatória): atributo 33  (facilidade 

para contatos com a secretaria e/ou coordenação), igual a 3,96; atributo 34 (acesso à 

coordenação para solução de dificuldades no aprendizado do aluno – assistência 

pedagógica), igual a 3,61; atributo 35 (promoção e incentivo na criação de diretórios 

estudantis), igual a 2,85; atributo 36 (valorização da opinião dos alunos para aprimorar os 

serviços), igual a 3,39 e o atributo 37 (procedimentos de prestação de serviços 

padronizados e simples), igual a 3,88. 

Dentre eles, destaca-se o atributo 35 (promoção e incentivo na criação de 

diretórios estudantis), que pontuou o grau de expectativa igual a 3,35 e o grau de satisfação 

igual a 2,85, resultando numa diferença negativa (expectativa maior que a satisfação) igual a -

0,50. Além disso, o referido atributo apresenta a menor média de satisfação do grupo, igual a 

2,85, enquadrando-se no nível 2 (insatisfatório).  

 

Tabela 7 – Análise global das dimensões e dos atributos da qualidade (HEdPERF) na 

correlação entre os graus de expectativa e satisfação 

DIMENSÕES E ATRIBUTOS DA QUALIDADE 
Grau de 

expectativa 

Grau de 

satisfação 

ASPECTOS ACADÊMICOS Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

01. Conhecimento dos professores em relação ao conteúdo do curso. 4,56 0,59 4,60 0,56 

02. Atenção e cortesia dos professores no tratamento com os alunos. 4,27 0,80 4,57 0,58 

03. Interesse dos professores nas soluções dos problemas dos alunos. 4,22 0,80 4,51 0,62 

04. Comunicação (clareza, didática) dos professores na sala de aula. 4,50 0,62 4,48 0,65 

05. Feedback* dos professores sobre o progresso dos alunos. 4,14 0,84 4,07 0,87 

06. Disponibilidade de tempo suficiente dos professores para 

consulta dos alunos. 
3,95 0,86 4,00 0,88 

07. Qualificação e experiência a dos professores nas respectivas 

línguas. 
4,64 0,59 4,69 0,58 

MÉDIA GERAL 4,31  4,42  

REPUTAÇÃO     

08. Imagem das Casas de Cultura Estrangeira junto à sociedade. 4,66 0,58 4,54 0,63 

09. Instalações e equipamentos acadêmicos necessários e adequados. 4,09 0,87 3,98 0,99 

10. Conveniências acadêmicas (laboratório, biblioteca, bancos, etc.). 3,86 0,90 3,61 0,97 

11. Realização de atividades culturais. 3,67 1,02 3,14 1,10 

12. Áreas de convivência necessárias e adequadas. 3,86 0,87 3,61 1,06 

13. Tamanho das turmas que permita atenção pessoal. 4,14 0,81 4,23 0,89 

14. Localização das Casas de Cultura Estrangeira. 4,51 0,73 4,56 0,69 

15.  Reputação da qualidade acadêmica dos cursos. 4,69 0,53 4,62 0,59 

16. Abertura do mercado de trabalho para os concludentes. 4,06 0,91 3,87 0,92 

MÉDIA GERAL 4,18  4,02  

Continua 
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Continuação 

DIMENSÕES E ATRIBUTOS DA QUALIDADE 
Grau de 

expectativa 

Grau de 

satisfação 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO     

17. Conteúdo programático que propicie o domínio das quatro 

habilidades da língua (escrever, ler, ouvir e falar). 
4,44 0,68 4,18 0,84 

18. Material didático adequado ao conteúdo. 4,34 0,74 4,19 0,90 

19. Adaptação do conteúdo para aprimorar o aprendizado do aluno. 4,24 0,77 4,09 0,88 

MÉDIA GERAL 4,34  4,16  

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS     

20. Interesse da secretaria na resolução de problemas dos alunos. 3,94 0,86 3,94 0,99 

21. Atenção individualizada do coordenador para com os alunos. 3,81 0,91 3,66 1,08 

22. Rapidez na solução das demandas dos alunos pela 

administração. 
3,93 0,87 3,94 0,90 

23. Disponibilidade da coordenação na assistência aos alunos. 3,89 0,92 3,87 0,94 

24. Manutenção dos registros dos alunos atualizados e de fácil 

acesso. 
3,95 0,88 3,94 0,89 

25. Confiança dos alunos na solução dos problemas pela secretaria. 3,93 0,84 3,96 0,86 

26. Horários convenientes de funcionamento da secretaria. 3,95 0,89 3,83 1,00 

27. Relacionamento do pessoal administrativo com os alunos. 3,95 0,90 3,94 0,93 

28. Comunicação (avisos, informações) da secretaria com os 

alunos. 
3,96 0,87 3,79 0,96 

29. Eficiência no processo de matrícula. 4,19 0,85 4,18 0,90 

30. Serviços administrativos oferecidos dentro de um prazo 

esperado. 
4,04 0,81 4,07 0,81 

MÉDIA GERAL 3,97  3,91  

ACESSO     

31. Tratamento igualitário e respeitoso de toda a equipe com os 

alunos. 
4,35 0,74 4,47 0,70 

32. Confidencialidade das informações expostas pelos alunos. 4,27 0,80 4,35 0,80 

33. Facilidade para contatos com a secretaria e/ou coordenação. 4,09 0,89 3,96 0,94 

34. Acesso à coordenação para solução de dificuldades no 

aprendizado do aluno (assistência pedagógica). 
3,86 0,90 3,61 0,90 

35. Promoção e incentivo na criação de diretórios estudantis. 3,35 1,09 2,85 1,10 

36. Valorização da opinião dos alunos para aprimorar os serviços. 3,72 1,02 3,39 1,09 

37. Procedimentos de prestação de serviços padronizados e simples. 3,98 0,87 3,88 0,89 

38. Eficiência no processo seletivo. 4,35 0,80 4,30 0,89 

MÉDIA GERAL 4,00  3,86  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

5.3.3 Análise comparativa das médias relacionadas aos graus de expectativa e de satisfação 

por dimensões da qualidade, entre as Casas de Cultura 

 

A fim de se verificar se as diferenças entre as médias do grau de satisfação e do 

grau de expectativa das dimensões da qualidade, entre as Casas de Cultura Estrangeira são 

significativas ou não, foram realizados testes de hipóteses (Wilcoxon). Para as análises, 

estabeleceram-se os níveis de significância de 1% e 5%, normalmente utilizados. Assim, o 
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valor das estatísticas do teste e o nível descritivo (p-valor) do teste são apresentados nas 

Tabelas 8, 9, 10, 11 e 12.  

Registre-se ainda, que os testes realizados para esta comparação são testes não-

paramétricos, ou seja, testes adequados quando a suposição de normalidade dos dados é 

violada. Dessa forma, deseja-se testar as seguintes hipóteses: 

   

H0 : As médias das expectativas são iguais às médias das satisfações  

H1 : As médias das expectativas são diferentes das médias das satisfações 

 

Para as análises dos itens que se seguem é aplicado o Teste de Wilcoxon. Para 

maiores detalhes sobre o teste, consultar Conover (1971). 

 

5.3.3.1 Análise dos Aspectos Acadêmicos 

 

A Tabela 8 apresenta as médias e desvios padrões da dimensão ‘aspectos 

acadêmicos’ em relação aos graus de expectativa e satisfação entre as CCE.  

Com relação ao grau de satisfação da referida dimensão, percebe-se que todas as 

Casas atingem níveis maiores que 4 (satisfatório). 

 

Tabela 8 – Comparação entre os graus de expectativa e satisfação da dimensão aspectos 

acadêmicos entre as CCE 

Casas de 

Cultura 

Estrangeira 

Aspectos Acadêmicos Teste Estatístico 

Média Expectativa Média Satisfação Valor 

da  

estatística 

Nível 

descritivo 

(p-valor) Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

Alemã 3,99 0,62 4,49 0,44 - 3,51 0,000  

Britânica 4,35 0,58 4,44 0,46 - 1,34 0,180 

Francesa 4,35 0,44 4,38 0,49 - 0,53 0,594 

 Hispânica 4,32 0,67 4,43 0,49 - 0,92 0,358 

Italiana 4,50 0,35 4,24 0,52 - 1,79 0,074 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Além disso, outra observação é que todas as médias do grau de satisfação são 

maiores que as do grau de expectativa em quase todas as Casas, com exceção da Casa de 

Cultura Italiana, para a qual o grau de expectativa registrou a média 4,50 e o grau de 
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satisfação a média 4,24, perfazendo uma diferença negativa igual a – 0,26, o que pode ser 

mais bem observado no Gráfico 7. 

Essa constatação pode ser atribuída à pouca realização de concursos para 

professor efetivo para a referida Casa e sugere que seja dada maior atenção aos atributos 

referente aos aspectos acadêmicos. 

Outra observação importante diz respeito à Casa de Cultura Alemã, que aponta 

uma diferença positiva (satisfação maior que a expectativa) entre as duas variáveis em análise. 

Para esta Casa, o teste revela uma diferença significativa, para um nível de significância 

menor que 0,01 (p < 0,01 = 1%), registrando o maior valor da estatística do teste dentro do 

grupo, igual a – 3,51.  

 

Gráfico 7 – Comparação entre os graus de expectativa e satisfação da dimensão 

aspectos acadêmicos entre as CCE  
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Com isso, pode-se inferir que, nos aspectos acadêmicos, a CCA supera a 

expectativa de seus alunos. Dessa forma, recomenda-se a continuação das práticas e dos 

procedimentos existentes. 

 

5.3.3.2 Análise da Reputação 

 

Na análise da dimensão referente ao aspecto ‘reputação’, apenas a Casa de Cultura 

Alemã e a Casa de Cultura Britânica atingem o nível 4 (satisfatório). As Casas de Cultura 
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Francesa, Hispânica e Italiana atingem níveis menores de 4 (satisfatório) e maiores de 3 

(indiferente). 

As médias revelam que a diferença entre o grau de satisfação e o grau de 

expectativa é negativa (expectativa maior que a satisfação) para quase todas as Casas, com 

exceção apenas para a Casa de Cultura Alemã, para a qual a satisfação supera a expectativa. 

Pode ser observado que essa diferença ainda é maior para a Casa de Cultura 

Italiana, que registra a maior discordância entre o grau de satisfação, igual a 3,74 e o grau de 

expectativa, igual a 4,36, perfazendo a diferença igual a –0,62. Para melhor visualização ver o 

Gráfico 8. 

O teste estatístico revela que essa diferença é significativa para um nível de 

significância menor que 0,01 (p < 0,01 = 1%) para as Casas de Cultura Francesa, Hispânica e 

Italiana, como pode ser vislumbrado pela Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Comparação entre os graus de expectativa e satisfação da dimensão reputação 

entre as CCE 

Casas de 

Cultura 

Estrangeira 

Reputação Teste Estatístico 

Média Expectativa Média Satisfação 
Valor 

da estatística 

Nível descritivo 

(p-valor) Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

Alemã 3,94 0,61 4,07 0,50 - 1,60 0,109 

Britânica 4,20 0,48 4,11 0,53 - 1,52 0,129 

Francesa 4,20 0,49 3,97 0,50 - 2,96 0,003 

Hispânica 4,15 0,62 3,85 0,59 - 3,22 0,001 

Italiana 4,36 0,49 3,74 0,58 - 2,90 0,004 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Essa dimensão é composta por atributos que dizem respeito à imagem, 

instalações, conveniências acadêmicas, áreas de convivência, tamanho das turmas, 

localização, realização de atividades culturais, reputação da qualidade acadêmica dos cursos e 

abertura para o mercado de trabalho.  
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Gráfico 8 – Comparação entre os graus de expectativa e satisfação da dimensão 

reputação entre as CCE 

 
 Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Dessa forma, conclui-se que as Casas de Cultura Francesa, Hispânica e Italiana 

não atendem a expectativa de seus alunos com relação ao conjunto de atributos citados, uma 

vez que a média do grau de satisfação para as três Casas encontra-se no nível menor que 4 

(satisfatório).  

 

5.3.3.3 Análise do Conteúdo Programático 

 

Com relação ao aspecto ‘conteúdo programático’ os dados revelam um nível 4 

(satisfatório) para as Casas de Cultura Britânica e Hispânica, enquanto que para a Casa de 

Cultura Alemã, para a Casa de Cultura Francesa e para a Casa de Cultura Italiana o valor 

encontrado para a média da satisfação é menor que o nível 4 (satisfatório). (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Comparação entre os graus de expectativa e satisfação da dimensão conteúdo 

programático, entre as CCE 

Casas de Cultura 

Estrangeira 

Conteúdo Programático  

Teste Estatístico 
Média Expectativa Média Satisfação 

Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

Valor da 

estatística 

Nível descritivo 

(p-valor) 

Alemã 3,93 0,73 3,93 0,71 - 0,03 0,972 

Britânica 4,44 0,58 4,40 0,60 - 0,86 0,389 

Francesa 4,37 0,57 3,80 0,84 - 4,36 0,000 

Hispânica 4,21 0,80 4,14 0,72 - 1,13 0,256 

Italiana 4,58 0,43 3,91 0,88 - 2,71 0,007 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Nesse aspecto, mais uma vez a Casa de Cultura Francesa e a Casa de Cultura 

Italiana apresentaram diferenças significativas entre as duas variáveis de comparação, para 

um nível de significância menor que 0,01 (p < 0,01 = 1%), conforme observado no Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Comparação entre os graus de expectativa e satisfação da dimensão 

conteúdo programático, entre as CCE 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.3.3.4 Análise dos Aspectos Administrativos 

 

A dimensão em análise trata dos ‘aspectos administrativos’ que estão relacionados 

aos horários de atendimento, ao interesse, à atenção, à confiança, à eficiência e rapidez dos 

serviços prestados pela secretaria e pela coordenação de cada Casa.  

Nesta dimensão, em se tratando do grau de satisfação, apenas a Casa de Cultura 

Alemã alcançou média acima de 4 (satisfatório), enquanto todas as demais Casas de Cultura 

ficaram abaixo desse nível, como pode ser observado na Tabela 11.  
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Tabela 11 – Comparação entre os graus de expectativa e satisfação da dimensão aspectos 

administrativos, entre as CCE 

Casas de Cultura 

Estrangeira 

Aspectos Administrativos Teste da estatística 

Média Expectativa Média Satisfação 
Valor da 

Estatística 

Nível descritivo  

(p-valor) Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

Alemã 3,83 0,81 4,05 0,66 - 2,03 0,042 

Britânica 3,90 0,74 3,90 0,72 - 0,14 0,891 

Francesa 4,13 0,61 3,86 0,64 - 2,73 0,006 

Hispânica 3,93 0,78 3,93 0,75 - 0,46 0,643 

Italiana 4,25 0,46 3,94 0,58 - 2,04 0,041 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na comparação entre as médias das variáveis analisadas (expectativa e 

satisfação), a Casa de Cultura Britânica e a Casa de Cultura Hispânica revelaram igualdade 

nos seus resultados, conforme se depreende do Gráfico 10. 

O teste estatístico revelou que, para a Casa de Cultura Italiana e para a Casa de 

Cultura Francesa, as diferenças entre as variáveis são significativas para um nível de 

significância igual a 0,05 = 5% e para um nível de significância menor que 0,01 (p < 0,01 = 

1%), respectivamente. 

A exceção mais uma vez é para a Cultura Alemã, que além de apresentar uma 

diferença positiva entre os fatores de comparação (satisfação maior que expectativa), essa 

diferença é significativa para um nível de significância igual a 0,05 = 5% (p-valor 0,042). 

Esse cenário de diferenças negativas entre os fatores de comparação em análise 

pode ser atribuído ao baixo número de servidores técnicos-administrativos lotados por Casa. 

Há algum tempo, as CCE enfrentam deficiência no número de servidores técnico que se 

aposentam sem que haja as necessárias reposições, deixando algumas Casas com apenas um 

servidor para todas as tarefas (atendimento e serviços internos).  
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Gráfico 10 – Comparação entre os graus de expectativa e satisfação da dimensão 

aspectos administrativos, entre as CCE 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como as CCE oferecem cursos em horários contínuos, que se estendem até as 

20h, os alunos desses horários se ressentem de encontrarem a secretaria do seu curso fechada 

entre 12h e 14h e a partir das 18h, impossibilitando-os de resolveram suas pendências ou de 

solicitarem um serviço. Alie-se a isso a proibição de, pelo menos para aquelas Casas que 

contam com dois servidores, que esses servidores trabalhem em escala de turnos (horas 

corridas). 

 

5.3.3.5 Análise do Acesso 

 

Nesse aspecto, todas as médias referentes ao grau de satisfação foram menores 

que 4, ou seja, na dimensão ‘acesso’, nenhuma Casa de Cultura alcançou o nível 4 

(satisfatório), como percebido na Tabela 12. 

Além disso, todas as Casas apresentam uma diferença negativa entre os fatores 

analisados, revelando grau de expectativa maior que grau de satisfação. (Gráfico 11). 
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Tabela 12 – Comparação entre os graus de expectativa e satisfação da dimensão acesso entre 

as CCE 

Casas de Cultura 

Estrangeira 

Acesso Valor da Estatística 

Média Expectativa Média Satisfação 
Valor da 

Estatística 

Nível descritivo 

(p-valor) Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

Alemã 3,85 0,76 3,84 0,63 - 0,80 0,421 

Britânica 3,97 0,70 3,89 0,63 - 1,46 0,145 

Francesa 4,17 0,61 3,75 0,69 - 3,91 0,000 

Hispânica 3,96 0,75 3,90 0,70 - 0,40 0,691 

Italiana 4,15 0,62 3,87 0,67 - 2,32 0,020 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O destaque é para a Casa de Cultura Francesa, cuja diferença é significativa a um 

nível de significância menor que 0,01 (p < 0,01 = 1%), seguida da Casa de Cultura Italiana, 

para a qual a diferença é significativa a um nível de significância = 0,05 = 5%. 

 

Gráfico 11 – Comparação entre os graus de expectativa e satisfação da dimensão 

acesso entre as CCE 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
As referidas Casas de Cultura deverão rever os atributos constituintes da 

dimensão ‘Acesso’ a fim de identificar as falhas que propiciam a discrepância entre as 

variáveis expectativa e satisfação, e adotar as medidas necessárias para sanar tais diferenças. 
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5.3.4 Análise comparativa dos graus de expectativa das dimensões de qualidade entre as 

Casa de Cultura 

 

Para verificar se as diferenças entre as médias da variável ‘grau de expectativa’ 

das dimensões da qualidade, entre as Casas de Cultura Estrangeira são significativas ou não, 

foram realizados testes de hipóteses Kruskal Wallis (CONOVER, 1971). Para as análises, 

novamente estabeleceram-se os níveis de significância de 1% e 5%, normalmente utilizados. 

Assim, o valor das estatísticas do teste e o nível descritivo do teste (p-valor) são apresentados 

nas Tabelas 13 e 14. 

Dessa forma, o presente item faz a análise dos níveis de expectativa dos alunos 

das CCE, comparando suas médias e seus desvios-padrões, por dimensão e deseja testar as 

seguintes hipóteses: 

 

H0 : Os graus de expectativas entre as Casas de Cultura são todos iguais 

H1 : Existe pelo menos um grau de expectativa diferente entre as Casas de 

Cultura. 

 

O referido teste revelou que, no que tange a dimensão ‘aspectos acadêmicos’, há 

uma diferença significativa a um nível de significância igual a 0,05 = 5% entre as cinco Casas 

de Cultura. Já para o aspecto ‘conteúdo programático’, o mesmo teste mostra uma diferença 

significativa para um nível de significância menor que 0,01 (p < 0,01 = 1%), conforme 

mostrado na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Comparação dos graus de expectativas das dimensões avaliadas entre as CCE  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Casas de 

Cultura 

Estrangeira 

Alemã Britânica Francesa Hispânica Italiana 
Teste 

Estatístico 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Valor da 
estatística 

Nível 

descritivo 

(p-valor) 

Aspectos 

acadêmicos 
3,98 0,62 4,35 0,58 4,35 0,44 4,32 0,67 4,50 0,35 10,84 0,028 

Reputação 3,94 0,61 4,20 0,48 4,20 0,49 4.15 0,62 4,36 0,49 7,85 0,097 

Conteúdo 

programático 
3,93 0,73 4,44 0,58 4,37 0,57 4,21 0,79 4,58 0,43 16,09 0,003 

Aspectos 
administrativos 

3,83 0,81 3,90 0,74 4,13 0,61 3,93 0,78 4,25 0,46 6,64 0,156 

Acesso 3,85 0,76 3,97 0,70 4,17 0,61 3,96 0,75 4,15 0,62 5,45 0,244 
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Para as demais dimensões, embora haja diferença entre as expectativas, essas 

diferenças não são significativas. 

Observa-se dos dados, que a Casa de Cultura Alemã apresenta médias de 

expectativa abaixo do nível 4 (expectativa alta), para todas a dimensões, revelando que os 

interessados em ingressar nos cursos de alemão oferecidos pela CCA não possuem 

expectativa alta antes de os conhecerem. Portanto, levando-se em consideração que esta Casa 

tem apresentado os melhores resultados, nas comparações entre as variáveis (satisfação maior 

que expectativa), para a maioria das dimensões avaliadas, indica-se a necessidade de um 

trabalho de sua imagem junto ao público externo.  

A significativa diferença, referente ao conteúdo programático, assim como aos 

aspectos acadêmicos, pode ser atribuída a dois fatores. O primeiro é a existência da seleção 

através do teste de nível, que permite o acesso de alunos com diferentes níveis de 

conhecimento do idioma, propiciando a esses estudantes uma expectativa diferente daquela 

que traz do aluno que não possui conhecimento prévio. O segundo é o fato de 46% dos alunos 

da CCE serem oriundos de outras instituições do ensino de língua, conforme esta pesquisa 

revela, o que lhes permite referência de comparação entre conteúdos e professores, e, 

consequentemente diferentes expectativas. 

 

5.3.5 Análise comparativa dos graus de satisfação das dimensões de qualidade entre as 

Casa de Cultura  

 

O mesmo teste (Kruskal Wallis) foi realizado para verificar o comportamento do 

‘grau de satisfação’ das dimensões entre as CCE, a partir das seguintes hipóteses: 

 

H0 : Os graus de satisfação entre as Casas de Cultura são todos iguais 

H1 : Existe pelo menos um grau de satisfação diferente entre as Casas de Cultura. 

 

O destaque, nesse caso, refere-se à dimensão ‘reputação’, por apresentar uma 

diferença significativa entre as Casas, a um nível de significância igual a 0,05 = 5%, e à 

dimensão ‘conteúdo programático’, que apresentou uma diferença significativa a um nível de 

significância igual a 0,01 (p < 0,01 = 1%), conforme a Tabela 14. 
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Tabela 14 – Comparação dos graus de satisfações das dimensões avaliadas entre as CCE 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Assim, a dimensão ‘conteúdo programático’ apresenta diferença significativa para 

um nível de significância menor que 0,01 (p < 0,01 = 1%), tanto para as expectativas como 

para as satisfações, entre as cinco Casas de Cultura. 

A mesma análise apresentada no item anterior, com relação às expectativas, cabe 

para as diferenças das satisfações, no que se refere ao ‘conteúdo programático’.  

No que tange à ‘reputação’, uma vez que esta é a dimensão que trata da imagem 

profissional, e, nela estão os atributos relacionados com instalações, equipamentos e 

conveniências, essa diferença significativa de satisfação, pode indicar que, embora fazendo 

parte de uma mesma unidade acadêmica, os alunos percebem que cada Casa de Cultura 

oferece esses serviços de forma diferenciada. 

 

5.3.6 Análise comparativa dos resultados entre os graus de expectativa e satisfação por 

Casa de Cultura 

 

Na intenção de ser ter uma visão individual para cada Casa de Cultura, este item 

retoma os valores anteriormente discutidos e apresenta a análise entre os graus de expectativa 

e satisfação das dimensões por Casa de Cultura Estrangeira. 

 

5.3.6.1 Casa de Cultura Alemã  

 

A CCA se destaca positivamente entre as demais, no comparativo entre as médias 

de expectativa e satisfação de seus alunos, pois o grau de satisfação supera o de expectativa 

em três dimensões (AA, REP, AAd), iguala-se na dimensão CP e apresenta uma ínfima 

Casas de Cultura 

Estrangeira 

Alemã Britânica Francesa Hispânica Italiana Teste Estatístico 

Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

Valor da 

estatística 

Nível 

descritivo 
(p-valor) 

Aspectos 

acadêmicos 
4,49 0,44 4,44 0,46 4,38 0,49 4,43 0,67 4,24 0,52 3,34 0,502 

Reputação 4,08 0,50 4,12 0,53 3,97 0,50 3,85 0,59 3,74 0,58 12,35 0,015 

Conteúdo 

programático 
3,93 0,71 4,40 0,60 3,79 0,84 4,14 0,72 3,91 0,88 27,98 0,000 

Aspectos 

administrativos 
4,05 0,66 3,90 0,72 3,86 0,64 3,93 0,75 3,94 0,58 1,44 0,837 

Acesso 3,84 0,63 3,89 0,63 3,75 0,69 3,90 0,70 3,87 0,67 1,58 0,812 
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superação da expectativa apenas em dimensão (Acesso), como pode ser apreendido do 

Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 – Casa de Cultura Alemã 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nessas diferenças destacam-se os aspectos acadêmicos e administrativos, que 

revelam uma diferença positiva significativa para um nível de significância menor que 0,01 

(p< 0,01 = 1%) e igual a 0,05 = 5%, respectivamente. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a CCA é a Casa melhor avaliada por seus 

alunos e para a qual se recomenda que seja dada continuidade aos métodos administrativos e 

acadêmicos por ela adotados. 

 

5.3.6.2 Casa de Cultura Britânica 

 

Conforme o Gráfico 13, a Casa de Cultura Britânica atingiu o nível 4 (satisfatório) 

em três dimensões (AA, REP e CP), e nível abaixo dele nas demais (AAd e Ac). 

Na comparação das variáveis, a CCB só apresentou superação da satisfação em 

relação à expectativa no quesito ‘aspectos acadêmicos’ com diferença positiva entre suas 

médias. Para os ‘aspectos administrativos’ houve uma igualdade entre as duas variáveis, 

enquanto que para as demais dimensões, a média das expectativas supera a das satisfações. 
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Gráfico 13 – Casa de Cultura Britânica 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os testes estatísticos realizados não revelaram diferença significativa entre as 

médias, para nenhuma dimensão de análise, na Casa de Cultura Britânica. 

Desta forma, pode-se dizer que, na percepção de seus alunos, a CCB encontra-se 

num certo patamar de estabilidade, com relação à qualidade de seu curso básico, devendo, no 

entanto, aprimorá-la no que se refere aos aspectos administrativos e de acesso.  

 

5.3.6.3 Casa de Cultura Francesa 

 

A Casa de Cultura Francesa atingiu o nível 4 (satisfatório) apenas na dimensão 

que trata dos ‘aspectos acadêmicos’ e nível abaixo dele em todas as demais (Gráfico 14).  

 

Gráfico 14 – Casa de Cultura Francesa 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Com exceção dos referidos ‘aspectos acadêmicos’, para os quais se observa uma 

pequena vantagem da satisfação em relação à expectativa, em todas as demais dimensões 

analisadas, o estudo demonstrou que a expectativa dos seus alunos foi maior que o nível de 

satisfação encontrado por eles, registrando diferenças significativas para um nível de 

significância menor que 0,01 (p < 0,01 = 1%), para as dimensões ‘reputação’, ‘conteúdo 

programático’ e ‘acesso’. 

O exposto leva a concluir que a Casa de Cultura Francesa necessita aprimorar os 

atributos relacionados aos aspectos citados, a fim de emitir uma melhor imagem não só para 

seus alunos como para todo o público alvo.  

 

5.3.6.4 Casa de Cultura Hispânica 

 

A Casa de Cultura Hispânica apresentou nível 4 (satisfatório) para as dimensões 

‘aspectos acadêmicos’ e ‘conteúdo programático’, porém para as demais esse nível foi abaixo 

do satisfatório. 

O Gráfico 15 mostra que, na comparação entre as médias para esta Casa, a 

satisfação supera a expectativa apenas nos ‘aspectos acadêmicos, iguala-se a ela nos ‘aspectos 

administrativos’ e é superada por ela nos demais. 

 

Gráfico 15 – Casa de Cultura Hispânica 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Casa de Cultura Hispânica traz um destaque para a dimensão reputação, que na 

diferença entre as médias dos fatores analisados apresenta diferença negativa significativa 

para um nível de significância menor que 0,01 (p < 0,01 = 1%). 
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Portanto, a CCH também deverá trabalhar melhor sua reputação e 

consequentemente a imagem de seus cursos entre seus alunos e o público em geral. 

 

5.3.6.5 Casa de Cultura Italiana 

 

A Casa de Cultura Italiana demonstrou nível 4 (satisfatório) apenas para a 

dimensão ‘Aspectos Acadêmicos’. 

Para a CCI, a satisfação não supera a expectativa em nenhuma dimensão 

analisada, pois a pesquisa demonstrou diferença negativa entre os graus de expectativa e de 

satisfação para todos os aspectos avaliados pelo instrumento, conforme pode ser visualizado 

no Gráfico 16. 

 

Gráfico 16 – Casa de Cultura Italiana 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesta Casa há diferença significativa para um nível de significância menor que 

0,01 (p < 0,01 = 1%), para as dimensões, ‘reputação’ e ‘conteúdo programático’, e 

significativa para um nível de significância = 0,05 = 5% nas dimensões ‘aspectos 

administrativos’ e ‘acesso’.  

Tal conclusão sugere um trabalho mais efetivo de superação dessas discrepâncias 

perante os alunos, por parte da CCI, a fim de aprimorar a satisfação de seus alunos e 

consequentemente a imagem que eles possuem dela. 
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6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente capítulo apresenta as considerações finais acerca deste estudo, a partir 

dos objetivos que foram propostos e dos resultados obtidos com a pesquisa. 

O estudo propôs uma avaliação da qualidade dos cursos básicos de língua 

estrangeira das Casas de Cultura Estrangeira (CCE) da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

com o objetivo de analisar a percepção da imagem das Casas por meio da comparação entre o 

grau de expectativa e satisfação de seus alunos. 

 Haja vista não existir, dentro do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), um modelo de avaliação direcionado à extensão universitária, esta 

pesquisa veio contribuir para avaliar a qualidade dos cursos básicos da CCE/UFC, projeto 

cinquentenário, que oferece ensino de línguas para a sociedade cearense. 

Para a realização dessa avaliação, utilizou-se a aplicação de um questionário 

baseado no modelo denominado ‘Performace da Educação Superior’ (HEdPERF), que 

inicialmente foi identificado e adaptado ao objeto de estudo. 

Com a aplicação da pesquisa foi possível alcançar os objetivos propostos, e 

avaliar a percepção dos alunos, à luz das cinco dimensões da qualidade do referido modelo, e 

o nível de satisfação geral atribuído aos cursos. 

A pesquisa revelou um alto nível de escolaridade para os alunos das CCE, uma 

vez que 97% deles, ou seja, a grande maioria possui escolaridade entre cursando o ensino 

superior e a pós-graduação concluída. Porém, ficou claro, que esse quantitativo não é 

exclusivamente de alunos da Universidade Federal do Ceará, já que 53% correspondem ao 

público externo a ela, comprovando que as CCE atendem também a uma demanda da 

sociedade externa à UFC. 

Da demanda total atendida pelas CCE, concluiu-se que 79% são oriundos de 

instituições públicas de ensino, o que, a priori satisfaz às exigências de um projeto de 

extensão de uma universidade pública. 

Na análise geral da satisfação, o estudo revelou que entre as cinco dimensões 

avaliadas, três delas (aspectos acadêmicos, reputação e conteúdo programático) alcançaram 

média geral maior que 4, que nos parâmetros deste estudo, significam satisfatórias, enquanto 

as dimensões, “aspectos administrativos” e “acesso” atingiram médias gerais um pouco 

abaixo desse nível. 

Na análise comparativa entre as variáveis expectativa e satisfação, pôde-se 

observar que, entre as cinco dimensões avaliadas pelo instrumento, a que trata dos ‘aspectos 
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acadêmicos’ foi a única que obteve diferença positiva, na qual o grau de satisfação superou o 

grau de expectativa.  

Tal fato atesta que o corpo docente pode ser considerado como o propulsor do 

bom desempenho dos atributos referente a essa dimensão e leva a concluir que os docentes 

são de fundamental importância na mensuração da qualidade dos serviços educacionais 

prestados pelas CCE, uma vez que, mesmo apresentando expectativas altas (nível 4) elas 

ainda foram superadas pela satisfação. 

Todas as demais dimensões apresentaram maiores valores para a expectativa em 

relação à satisfação, para a maioria das Casas, especialmente no que tange as dimensões 

‘aspectos administrativos’ e ‘acesso’. Embora apresentem graus de satisfações variando entre 

o nível 4 (satisfatório) e o 3 (indiferente), as médias do grau de satisfação da maioria dos 

atributos não superam as médias do grau de expectativa.  

Quanto ao objetivo de responder se os alunos das diferentes Casas de Cultura 

Estrangeira apresentam o mesmo grau de satisfação com relação à qualidade dos cursos 

básicos, foram realizados testes não paramétricos e análise comparativa entre as médias das 

duas variáveis por dimensões da qualidade, entre as CCE. 

A partir da análise individual das dimensões avaliadas pelo instrumento, concluiu-

se que aquela que se refere aos aspectos acadêmicos corresponde ao conjunto de atributos, os 

quais vêm satisfazendo as exigências dos alunos das Casas de Cultura Estrangeira, para a 

maioria dos idiomas cursados, uma vez que para quatro Casas de Cultura esses aspectos 

obtiveram graus de satisfações superiores aos graus de expectativa. 

Em contrapartida, a dimensão ‘acesso’ foi a única que apresentou graus de 

expectativas maiores que graus de satisfações para todas as Casas.   

Nessa análise, a Casa de Cultura Alemã (CCA) obteve diferença positiva 

(satisfação maior que a expectativa) para a maioria dos aspectos avaliados.  

A Casa de Cultura Britânica, por sua vez, demonstrou estar numa posição de 

estabilidade, já que essas diferenças não se revelaram significativas.  

Para a Casa de Cultura Francesa, a pesquisa revelou diferenças significativas entre 

as variáveis (expectativa maior que satisfação) para quatro dimensões de análise, ou seja, com 

exceção dos aspectos acadêmicos, todas as demais dimensões tiveram uma satisfação abaixo 

do esperado.  

Com relação à Casa de Cultura Hispânica, essa significância precisa ser 

trabalhada no aspecto ‘reputação’.  
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Já a Casa de Cultura Italiana, apresentou expectativa maior que a satisfação para 

todas as dimensões, com diferenças significativas para a maioria delas, atestando necessitar de 

um trabalho de aprimoramento da qualidade de seu curso básico, na maioria dos aspectos 

avaliados, a fim de melhorar a imagem que seus alunos têm dela. 

Dessa forma, conclui-se que a qualidade não é percebida da mesma forma nas 

diferentes Casas, pois dependendo do aspecto (dimensão) considerado, essa percepção é 

alterada, significativamente ou não.  

À guisa de conclusão, embora nenhum aspecto tenha atingido o nível 5 (muito 

satisfatório) e apesar de haver um descompasso entre as médias das expectativas e satisfações 

em quatro dimensões do modelo, quase que a totalidade dos valores atingiram médias entre 3 

(indiferente) e 4 (satisfatória), com tendências maiores a níveis satisfatórios (superiores a 

3,70). 

Além disso, considerando-se que os alunos formandos são mais críticos com seu 

curso do que alunos que recém iniciaram o mesmo curso, ao final deste estudo, pode-se 

afirmar que a imagem que os alunos têm da qualidade dos cursos básicos oferecidos pelas 

CCE é satisfatória. 

Dessa maneira, espera-se que tais resultados possam incentivar a implementação 

de ações de melhoria por parte das CCE, a partir da identificação dos aspectos deficientes, 

assim como a continuação das ações positivas.  

 

6.1 Sugestões para trabalhos futuros 

 

A presente pesquisa foi aplicada entre os alunos do curso básico de língua 

estrangeira das cinco Casas de Cultura Estrangeira, porém sugere-se que trabalhos sejam 

realizados entre os cursos intermediários e avançados de cada Casa, a fim de se avaliar a 

qualidade desses cursos na percepção dos alunos.  

Além disso, tornam-se relevantes trabalhos que avaliem as referidas Casas de 

Cultura Estrangeira a partir de uma análise qualitativa, para o que se sugere os dados 

coletados nesta pesquisa. 

Outra sugestão seria um trabalho realizado com o público externo à Universidade, 

por exemplo, alunos de escolas secundaristas, a fim de se verificar a imagem externa das 

CCE, frente a esse público. 
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Sugerem-se por fim, estudos que proponham um sistema de avaliação das CCE, 

integrado à avaliação institucional e nos parâmetros desta, a fim de se obterem indicadores 

permanentes de qualidade que possam ser utilizados em seus planejamentos estratégicos. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO ENTRE OS ALUNOS DOS 

SEMESTRES 5, 6 E 7 DAS 5 CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA DA UFC 

PESQUISA SOBRE A AVALIAÇÃO DA IMAGEM DAS CASAS DE CULTURA 

ESTRANGEIRA DA UFC NA PERCEPÇÃO DE SEUS ALUNOS 

Quest. Nº: ________ 

Caro Aluno, 

Este questionário tem como objetivo conhecer qual a sua percepção em relação ao grau de 

expectativa (antes de ingressar no Curso) e satisfação (após ingressar no Curso) atribuída à 

qualidade do curso básico de língua oferecido pelas Casas de Cultura Estrangeira (CCE), da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Para responder às questões, solicitamos que avalie as 

sentenças abaixo e marque com um X a categoria que você considera mais adequada, 

conforme as legendas. A sua participação se reveste de extrema importância para o êxito desta 

pesquisa e acrescentamos que será garantido o anonimato e o sigilo das respostas, utilizadas 

unicamente para fins de estudo.  

Agradecemos, desde já, a sua colaboração. 

 

LEGENDA PARA MARCAÇÃO DAS RESPOSTAS 

GRAU DE EXPECTATIVA (ANTES DE INGRESSAR NO CURSO) 

 

1 Muito Baixa     2 Baixa       3 Indiferente    4 Alta     5 Muito Alta 

 

GRAU DE SATISFAÇÃO (APÓS INGRESSAR NO CURSO) 

 

1Não Satisfatório    2 Pouco Satisfatório    3 Indiferente      4 Satisfatório    5 Muito Satisfatório 

 

 

 

DADOS DO ENTREVISTADO 

Sexo 

(   ) 1. Masculino   (   ) 2. Feminino 

Idade (em anos): 

__________________ 

Há quantos semestres você estuda 

(incluindo o atual) nas CCE da 

UFC?_______________ 

Marque a sua escolaridade e procedência escolar (única escolha): 

Marque a(s) casa(s) de cultura 

estrangeira e informe o semestre que 

você estuda: 

(   ) 1. Ensino Fundamental 

(   ) 2. Cursando Ensino Médio 

(   ) 3. Ensino Médio Concluído 

(   ) 4. Cursando Ensino 

Superior 

(   ) 5. Superior Completo 

(   ) 6. Cursando Pós-Graduação 

(   ) 1. Público   (    ) 2. Privado 

(   ) 1. Público   (    ) 2. Privado 

(   ) 1. Público   (    ) 2. Privado 

(   ) 1. Público   (    ) 2. Privado 

(   ) 1. Público   (    ) 2. Privado 

(   ) 1. Público   (    ) 2. Privado 

(    ) 1. Alemã 

(    ) 2. Britânica 

(    ) 3. Francesa 

(    ) 4. Italiana 

(    ) 5. Hispânica 

 

 (    ) Semestre 

 (    ) Semestre 

 (    ) Semestre 

 (    ) Semestre 

 (    ) Semestre 

 

Você também é aluno da graduação ou pós-graduação 

da UFC?        (    ) 1. Sim       (    ) 2. Não 

Você já estudou esse idioma em outra 

instituição de ensino de línguas?       (    ) 1. Sim   

(    ) 2. Não 
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DIMENSÕES E ATRIBUTOS 

 ASPECTOS ACADÊMICOS 
GRAU DE 

EXPECTATIVA 

GRAU DE 

SATISFAÇÃO 

01. Conhecimento dos professores em relação ao conteúdo do 

curso. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

02. Atenção e cortesia dos professores no tratamento com os 

alunos. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

03. Interesse dos professores nas soluções dos problemas dos 

alunos. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

04. Comunicação (clareza, didática) dos professores na sala 

de aula. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

05. Feedback* dos professores sobre o progresso dos alunos. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

06. Disponibilidade de tempo suficiente dos professores para 

consulta dos alunos. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

07. Qualificação e experiência dos professores nas 

respectivas línguas. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

*Dar constantes respostas sobre o aprendizado do aluno  

GRAU DE 

EXPECTATIVA 

 

GRAU DE 

SATISFAÇÃO 
REPUTAÇÃO 

08. Imagem das Casas de Cultura Estrangeira junto à 

sociedade. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

09. Instalações e equipamentos acadêmicos necessários e 

adequados. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10. Conveniências acadêmicas (laboratório, biblioteca, 

bancos, etc.). 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

11. Realização de atividades culturais.  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

12. Áreas de convivência necessárias e adequadas. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

13. Tamanho das turmas que permita atenção pessoal. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

14. Localização das Casas de Cultura Estrangeira. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

15  Reputação da qualidade acadêmica dos cursos. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

16. Abertura do mercado de trabalho para os concludentes. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
GRAU DE 

EXPECTATIVA 

GRAU DE 

SATISFAÇÃO 

17. Conteúdo programático que propicie o domínio das 

quatro habilidades da língua (escrever, ler, ouvir e falar).  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

18. Material didático adequado ao conteúdo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

19. Adaptação do conteúdo para aprimorar o aprendizado do 

aluno. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
GRAU DE 

EXPECTATIVA 

GRAU DE 

SATISFAÇÃO 

20. Interesse da secretaria na resolução de problemas dos 

alunos. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

21. Atenção individualizada do coordenador para com os 

alunos.  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

22. Rapidez na solução das demandas dos alunos pela 

administração. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

23. Disponibilidade da coordenação na assistência aos 

alunos. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

24. Manutenção dos registros dos alunos atualizados e de 

fácil acesso. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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25. Confiança dos alunos na solução dos problemas pela 

secretaria.  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

26. Horários convenientes de funcionamento da secretaria. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

27. Relacionamento do pessoal administrativo com os alunos. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

28. Comunicação (avisos, informações) da secretaria com os 

alunos. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

29. Eficiência no processo de matrícula. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

30. Serviços administrativos oferecidos dentro de um prazo 

esperado. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ACESSO 
GRAU DE 

EXPECTATIVA 

GRAU DE 

SATISFAÇÃO 

31. Tratamento igualitário e respeitoso de toda a equipe com 

os alunos. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

32. Confidencialidade das informações expostas pelos alunos.  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

33. Facilidade para contatos com a secretaria e/ou 

coordenação. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

34. Acesso à coordenação para solução de dificuldades no 

aprendizado do aluno (assistência pedagógica). 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

35. Promoção e incentivo na criação de diretórios estudantis. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

36. Valorização da opinião dos alunos para aprimorar os 

serviços. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

37. Procedimentos de prestação de serviços padronizados e 

simples. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

38. Eficiência no processo seletivo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

 

 

 


