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RESUMO 

 

No atual contexto da educação superior no Brasil, as Universidades Comunitárias 
Confessionais (UCC) têm em seus valores um fator importante de diferenciação 
perante outras Instituições de Ensino Superior (IES). Porém, mais do que se 
diferenciarem de outras instituições, os valores são parte do reconhecimento da 
identidade de uma UCC. O objetivo geral desta tese foi identificar os elementos 
identitários que caracterizam duas renomadas IES comunitárias e confessionais 
brasileiras. Esta tese, portanto, analisou, por meio da compreensão coletiva e 
individual, o reconhecimento da identidade de duas UCC brasileiras - a Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-RJ). Algumas IES sobrevivem e se destacam, daí a escolha dessas duas 
instituições. Assume-se que os valores são um elemento revelador das origens 
institucionais. Para tanto, adotou-se metodologia que permitiu diferenciar valores e 
princípios institucionais, a partir dos grupos que compõem essas duas instituições. O 
método adotado foi qualitativo, com o intuito explorar o estabelecimento das relações 
entre educação e religião, além de descrever as características das IES estudadas. A 
pesquisa foi desenvolvida em cinco etapas, a primeira, a coleta de dados e de 
informações em fontes secundárias a fim de fazer uma abordagem sobre os tipos de 
universidades e a organização do ensino superior no brasil. Na segunda etapa 
desenvolveu-se análise documental do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
das duas Universidades pesquisadas, a fim de compreender como elas estão 
organizadas estrategicamente e qual a proposta de progressão para os próximos 
cinco anos. A terceira etapa foi a pesquisa de campo exploratória, onde se visitou e 
fotografou as particularidades e as evidências dentro dos campi que comprovasse a 
existência da presença física dos valores professados pelas IES. Na quarta etapa foi 
elaborado um questionário com a finalidade de compreender melhor a manifestação 
geral do problema, onde 5.900 funcionários, docentes e discentes responderam como 
se sentiam em relação ao ambiente e a convivência nas instituições e o ambiente que 
elas oferecem. Na quinta e última etapa foram entrevistados os reitores das duas 
universidades. As perguntas elaboradas trataram a questão identitária, as 
contribuições das UCC e os desafios por eles percebidos na contemporaneidade. Os 
resultados da pesquisa indicam que tanto os reitores quanto a comunidade interna 
elencam um mesmo grupo de fatores, havendo praticamente um consenso em torno 
dos elementos identitários das instituições pesquisadas. 
 
 
Palavras-chave: Universidade Comunitária Confessional; valores; identidade.   
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ABSTRACT 

 

In the current context of higher education in Brazil, the Confessional Community 

Universities (CCU) have in their values an important factor of differentiation before 

other Higher Education Institutions (HEIs). But rather than differentiating themselves 

from other institutions, values are part of recognizing the identity of a CCU. The general 

purpose of this dissertation is to identify the identity elements that characterize two 

renowned Brazilian community and confessional HEIs. This dissertation therefore 

analyzed, through collective and individual understanding, the recognition of the 

identity of two Brazilian CCUs – Mackenzie Presbyterian University (UPM) and the 

Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-RJ). Some HEIs survive and 

stand out, hence the choice of these two institutions. Values are assumed to be a 

revealing element of institutional origins. To this end, the methodology adopted allowed 

differentiating values and institutional principles from the groups that make up these 

two institutions. The adopted method was qualitative, aiming to explore the 

establishment of the relationship between education and religion, besides describing 

the characteristics of the studied HEIs. The research was developed in five stages, the 

first one, collecting data and information from secondary sources in order to take a 

about the types of universities and the organization of higher in Brazil. In the second 

stage, it was developed a document analysis of the Institutional Development Plan 

(IDP) of the two researched Universities, in order to understand how they are 

strategically organized and what is the proposed progression for the next five years. 

The third stage was the exploratory field research, where we visited and photographed 

the particularities and evidence within the campuses to prove the existence of the 

physical presence of the values professed by the HEIs. In the fourth stage, a 

questionnaire was prepared to better understand the general manifestation of the 

problem, where 5,900 employees, teachers and students answered how they felt about 

the environment and the coexistence in the institutions and the environment they offer. 

In the fifth and last stage, the rectors of the two universities were interviewed. The 

questions elaborated dealt with the identity issue, the contributions of the UCC and the 

challenges they perceived in contemporary times. The survey results indicate that both 

the deans and the internal community list the same set of factors, with a consensus 

about the identity elements of the researched institutions. 

 
 
Keywords: Confessional Community University; values; identity. 
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INTRODUÇÃO 

A década de 1980 marcou uma série de transformações na educação superior 

Brasileira sobre um novo modelo de instituição de educação superior (IES): a 

universidade comunitária e, também, de uma cultura avaliativa em nosso país.  

Entre o final dessa década e início da década de 1990, houve um crescimento 

de investimento do setor privado na educação superior e, por parte dos governos 

federal e estaduais, a diminuição de recursos de investimento para a educação 

pública. A liberação de recursos para serviços públicos às instituições de ensino 

superior do país ficou condicionada à avaliação de sua qualidade, constituindo-se em 

um planejado instrumento de regulação e controle.  

A partir daí o Estado passou a avaliar as IES, condicionando o financiamento 

para as universidades à demonstração de seu desempenho acadêmico, institucional 

e produtivo. Este cenário é marcado pelo fortalecimento de um movimento, iniciado 

na década de 1980, em favor das Universidades Comunitárias (VANNUCCHI, 2004, 

p. 11) que, mesmo estando caracterizadas, dentro de sua natureza jurídica, como 

instituições de educação superior privadas, apresentam um forte apelo social no 

ensino, na pesquisa e na extensão, voltado para a comunidade. 

Sobre a categorização das IES privadas, a Lei nº 9.394/96, em seu Art. 20, 

estabelece uma diferenciação entre as instituições “comunitárias” e as 

“confessionais”, afirmando que as primeiras “são instituídas por grupos de pessoas 

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de pais, 

professores e alunos, que incluam em sua entidade mantenedora representantes da 

comunidade”, enquanto que as segundas “são instituídas por grupos de pessoas 

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional 

e ideologia específicas.” (BRASIL, 1996). 

As instituições caracterizadas apenas como confessionais nascem com base 

em doutrinas religiosas. A natureza comunitária, por sua vez, precisa ser construída, 

ficando clara, no texto legal, a necessidade da participação da sociedade no processo 

de construção e na tomada de decisões. No entanto, pode-se fazer uma combinação 

entre esses tipos de instituições sem descaracterizá-las, ou seja, os termos podem se 

unir para melhor definir ou caracterizar uma IES, como a própria Lei estabelece. 

O termo comunitário pode ser utilizado tanto pelas instituições confessionais 

quanto pelas instituições laicas, pertencentes a outras ramificações institucionais 
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surgidas das comunidades regionais, não geridas e/ou mantidas pelo Estado, sem 

vínculo com igrejas (ou congregações religiosas) ou organizações privadas. A adoção 

deste termo leva em consideração tanto a natureza jurídica da mantenedora 

(fundação ou associação) quanto a iniciativa organizacional que inspira a missão da 

universidade (laica ou confessional). 

No caso das universidades confessionais, estas estão ligadas aos interesses 

de seus criadores, congregados em uma mesma ideologia e trabalhando pela mesma 

fé, valores morais e religiosos. Essas instituições são mantidas, juridicamente, por 

igrejas ou congregações cujos integrantes fazem parte do corpo dirigente da 

Instituição que mantém. Muitas delas possuem uma organização administrativa 

semelhante à estrutura organizacional da igreja a que estão vinculadas. 

As universidades laicas, por sua vez, historicamente são criadas pela própria 

comunidade em que estão inseridas ou pela sociedade civil de uma cidade ou região. 

Sem alinhamento político ou ideológico de qualquer natureza, têm o intuito de 

implementar um projeto de educação que atenda às solicitações e carências de onde 

estão inseridas. Os representantes da sociedade civil que contribuíram para sua 

criação e organização, geralmente, possuem participação nos órgãos colegiados, 

auxiliando na tomada de decisões e colaborando na gestão institucional. Também há 

participação do poder público local ou regional nos conselhos superiores. 

Nos últimos dez anos, em nosso país, houve um crescimento do ensino 

superior; o número de universidades aumenta gradativamente e, de acordo com o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 53,6% 

das matrículas da educação superior estão concentradas nas universidades (2017). 

No último censo da educação superior, divulgado em 2017, do total de 199 

universidades do Brasil, 93 são privadas; neste universo, encontram-se as 

universidades comunitárias confessionais (UCC). Apesar do aumento da competição 

pelo surgimento de 16 novas universidades nos últimos 10 anos (afora novas 

faculdades e institutos), as UCC continuam atrativas. 

Dentre os fatores que garantem a atração das UCC está o prestígio que elas 

ainda mantêm, mesmo em um ambiente mais concorrido. Tal cenário fomenta o 

problema de pesquisa: quais elementos identificam e caracterizam as UCC perante 

outras IES? 
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É na universidade que o aluno tem a oportunidade de se desenvolver e de 

revelar plenamente suas competências individuais, as quais, se bem cultivadas, 

podem se tornar autênticas ferramentas transformadoras da educação e, lato sensu, 

do mundo. A universidade precisa estar preparada para ouvir as demandas do aluno, 

cabendo ao professor o papel de mediador neste complexo processo de ensino-

aprendizagem. 

Nas UCC o aluno tem a oportunidade de se destacar quando sua participação 

social é estimulada na universidade, propiciando não apenas seu desenvolvimento 

pessoal, mas também o das comunidades nas quais ele está inserido. Esse tipo de 

ação pedagógica contribui para a formação de seres humanos mais autônomos e 

comprometidos socialmente, com valores de solidariedade e respeito contemplados 

naturalmente em propostas de transformação social. As UCC trazem esses valores 

incorporados à sua missão desde o ato de sua criação.  

Como pode ser verificado ao longo desta tese, a identidade institucional das 

Universidades analisadas se estrutura a partir dessa visão que une a inspiração do 

aluno à missão, aos valores e à própria finalidade da IES, traduzindo, assim, o que é 

a Universidade, como ela se define socialmente e como sua gestão é feita de acordo 

com os desafios da sociedade contemporânea. 

Síveres (2006) ao se referir a Paulo Freire, afirma “a primeira condição para que 

um ser possa assumir um ato comprometido está em ser capaz de agir e refletir”. 

Assim, as qualificações reflexiva e operativa fazem parte da identidade específica da 

universidade, proporcionando, pelo processo educativo, no que tange ao seu projeto 

pedagógico, a constituição de um sujeito, situado no tempo e no espaço, capaz de 

conjugar a teoria e a prática, manifestando invariavelmente seu compromisso social. 

Para este compromisso social, observam-se algumas alterações na sociedade 

de hoje, como o impacto das novas tecnologias, o crescimento da população no 

ensino superior, as exigências do mercado e as políticas econômicas; tudo isso em 

uma velocidade sem precedentes, o que tem exigido das universidades uma 

atualização constante para se manterem ativas no mercado e atenderem às 

demandas da sociedade a fim de cumprirem seu papel.  

Nesse sentido, a universidade comunitária tem sua identidade reconhecida pela 

sociedade mediante a busca contínua de excelência tanto acadêmica quanto de 

gestão, sempre comprometida com a responsabilidade social por meio do ambiente 
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institucional apoiado pela gestão. Observa-se que os indicadores pedagógicos do 

exercício da atividade profissional da universidade são percebidos pela ética, 

competência, disciplina, dedicação, disposição ao trabalho voluntário e contributivo 

para as mudanças sociais.  

O objetivo geral desta tese é, portanto, identificar os elementos identitários que 

caracterizam duas renomadas IES comunitárias confessionais brasileiras. Para isso, 

os seguintes objetivos específicos foram contemplados em cada um dos capítulos que 

compõem esta tese: (i) expor os tipos de universidade e a situação do ensino superior 

do Brasil; (ii) apresentar o marco histórico e legal do reconhecimento das 

universidades comunitárias confessionais no Brasil; (iii) identificar e analisar os 

elementos identitários da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) e da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio); e, por fim, (iv) discutir e refletir 

sobre as entrevistas desenvolvidas com os reitores.  

Pressupõe-se que o ambiente institucional das UCC é o objeto consequente, a 

expressão de valores e princípios institucionais que resultam do objeto imanente. 

Este, por sua vez, é composto pelos princípios e valores propriamente ditos. Ou seja, 

o objeto causal dessa relação. Em outras palavras, é como um jogo de espelhos. 

Quando estamos diante do espelho, vemos uma projeção daquilo que somos e 

percebemos aquilo que intencionamos ver.  

Assim, esta tese concentra-se no objeto essencial que emite sua imagem 

identitária por meio dos indivíduos que têm contato com ela. 

Em suma, é a ideia de um comportamento que revela uma identidade e a 

identidade que revela uma origem – a construção identitária de duas universidades 

comunitárias confessionais do Brasil, por meio da percepção comportamental coletiva 

e individual como sinal externo dos códigos identitários, sendo estes um elemento 

revelador das origens institucionais, seus valores e princípios. 

Busca-se, então, estabelecer um processo de análise para o reconhecimento 

da identidade dessas duas UCC, por meio de uma metodologia que permita 

reconhecer os valores e princípios a partir dos grupos que compõem tais instituições. 

Desse modo, esta tese de doutorado constitui-se em uma pesquisa que combina duas 

abordagens: descritiva e exploratória. Essa combinação mostrou-se necessária pela 

natureza da pesquisa, a qual aborda a questão da identidade confessional das 

instituições de ensino superior. 
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Para compreensão do tema da pesquisa, a coleta de informações foi efetuada 

com um levantamento em fontes secundárias, o que consistiu na pesquisa em livros, 

dissertações e teses feitas em universidades e artigos de internet de autores que 

escreveram sobre o assunto em questão. O objetivo foi coletar conhecimento prévio 

acerca do objeto de pesquisa: a educação do ensino superior no Brasil. A pesquisa 

foi desenvolvida de acordo com as etapas abaixo apresentadas. 

 

 

Quadro 1 – Etapas de elaboração da tese 

 

1ª etapa 

Coleta de dados e informações em fontes 

secundárias e abordagem sobre os tipos de 

universidades e a educação no país 

Tipos de universidades  

e o ensino no Brasil 

2ª etapa Análise documental PDI 
Missão, visão, valores  

das UCC pesquisadas 

3ª etapa Pesquisa de campo exploratória Fotos das UCC 

4ª etapa Questionário 
Funcionários, docentes e 

discentes das UCC 

5ª etapa Entrevista Reitores das UCC 

6ª etapa Análise e reflexões sobre a pesquisa  
Reflexões sobre a coleta  

de dados 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O percurso da elaboração da tese se reflete na ordem dos capítulos. O Capítulo 

1 traz os tipos de universidades e o cenário atual do ensino superior no Brasil. Em 

seguida, no Capítulo 2, apresenta-se o marco histórico e legal do reconhecimento das 

universidades comunitárias e confessionais no Brasil, qualificadas como “públicas e 

não-estatais” – essa foi a forma encontrada para justificar a pertinência histórica de se 

discutir educação e identidade confessional. O Capítulo 3 efetua o levantamento dos 

elementos identitários institucionais por meio de pesquisa empírica conduzida pela 
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aplicação de questionários a alunos, funcionários e docentes, além de entrevista com 

os reitores da UPM e da PUC-Rio. Por fim, o Capítulo 4 apresenta as entrevistas e as 

reflexões sobre os elementos identificados pelos reitores.  
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1 TIPOS DE UNIVERSIDADE E O ENSINO SUPERIOR DO BRASIL 

A educação nasceu como forma de ensinar e aprender; a princípio, de modo 

espontâneo, pela necessidade de sobrevivência; depois, tornou-se elaborada, para 

suprir, no contexto humano, a formação do indivíduo (SÍVERES, 2006).  

Este capítulo apresenta os modelos das universidades e a forma como está 

organizado o sistema de ensino superior no Brasil.  

 

1.1 OS MODELOS DE UNIVERSIDADES 

Neste tópico, pretende-se compreender a ideia inicial de universidade, surgida 

ainda na Idade Média, e a concepção de universidade confessional. 

A ideia da universidade ligada à igreja católica começou a se delinear no 

ocidente medieval em meio a disputas entre o poder eclesiástico e o poder territorial 

dos Estados nacionais. Esta tese traz alguns aspectos dessa história, tendo em vista 

os objetivos já mencionados, dando ênfase à relação da Educação e da religião. 

Para Durham (2005), em uma retrospectiva da instituição universitária, é 

possível identificar quatro períodos: 

 do século XII até o Renascimento: período da invenção da universidade, no 

qual se constitui o modelo da universidade tradicional, a partir das experiências 

precursoras de Paris e Bolonha e de sua implantação em todo o território 

europeu sob a proteção da Igreja; 

 o século XV: época em que a universidade renascentista é impactada pelas 

transformações comerciais do capitalismo e do humanismo literário e artístico, 

mas sofre também os efeitos da reforma e da contrarreforma; 

 a partir do século XVII: período marcado pelas descobertas científicas em 

numerosos campos do saber; com o Iluminismo do século XVIII, a universidade 

começou a institucionalizar a ciência; 

 o século XIX: época da implantação da universidade estatal moderna cujos 

desdobramentos impactam até os dias atuais e introduzem uma nova relação 

entre o Estado e a universidade. 

 

Observamos, a partir dessa periodização, que os respectivos contextos 

políticos, econômicos, sociais e culturais influenciaram, em maior ou menor grau, a 
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trajetória da instituição universidade. Isso ocorreu também na história do ensino 

superior brasileiro. 

A universidade é uma instituição com mais de 800 anos de existência. Desde 

os primórdios da universidade, sua trajetória foi marcada pelo desenvolvimento de seu 

papel social e pela influência da igreja, em um momento que ainda precede a 

concepção do Estado moderno. 

Alguns traços marcaram o início das universidades na Idade Média, 

distinguindo aspectos sociais de sua história, como diversidade, ambiguidade e 

contradições internas, e identificando conflitos vivenciados no século XIII (VERGER, 

1990). Jacques Verger (1990) descreve alguns aspectos característicos das 

universidades da Idade Média: 

 com o objetivo de manter o controle sobre as universidades fundadas pela 

igreja (uma vez que existiam também universidades fundadas pelo imperador), 

os papas destinavam a essas instituições papéis ideológicos e estas, por sua 

vez, exerciam funções nitidamente religiosas; 

 a complexidade dos laços entre a universidade e a sociedade, a diversidade de 

recrutamento e o caráter internacional das grandes universidades eram 

novidades naquele momento; 

 os nobres tinham um peso importante nas universidades, mas também existiam 

alunos oriundos da pequena nobreza e da burguesia, além de camponeses 

abastados. A manutenção dos estudantes pobres era uma das questões 

abordadas pela universidade. 

 

Ainda de acordo com Verger (1990), o que foi criado nos séculos XIV e XV virou 

modelo e se reproduziu nos séculos seguintes. Algumas marcas foram deixadas, 

como o crescimento da matrícula estudantil, o esplendor dos edifícios universitários, 

o prestígio social e as contradições políticas. 

O ímpeto pelo poder foi algo próprio à atuação da Igreja na universidade, o que 

resultou em forte crítica às estruturas eclesiásticas. Crises entre a comunidade 

estudantil e a igreja, mediadas por concílios, tiveram consequências ruins, 

comprometendo o funcionamento da instituição universitária e gerando, até mesmo, o 

afastamento de estudantes estrangeiros. Entretanto, alguns traços das universidades 
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foram alterados ao longo dos anos. Um de seus eixos centrais é a busca por 

autonomia, alternando sua luta contra o controle tanto da Igreja quanto do Estado. 

Se o humanismo dos séculos XIV e XV influenciou a universidade da Idade 

Média, a Idade Moderna não nega esse fato, mas busca o aperfeiçoamento da 

instituição. Mesmo com suas limitações, a Universidade fazia diferença naquele 

modelo de sociedade, na preparação de quadros e no desenvolvimento do espírito 

crítico, ou seja, ela já seria reconhecida como instituição social determinante para o 

desenvolvimento da sociedade. A busca pela autonomia, o histórico e o anseio pela 

liberdade de seus agentes seriam elementos fundamentais diante das pressões e do 

contexto social que se instalou com a revolução industrial e o surgimento do 

capitalismo. 

O americano Robert Paul Wolf (1993) foi um dos autores que se dedicou a 

estudar e compreender essas sucessivas e diferentes formas de organização 

universitária em seu país; ele também busca estabelecer uma relação de sua história 

com a da universidade brasileira. Como vimos, na trajetória da universidade, surgiram 

diferentes modelos para sua estruturação. Dessa forma, trabalharemos agora com os 

diferentes modelos que influenciaram a formação da identidade da universidade 

brasileira. Wolf (1993) discute as possibilidades do que a universidade deveria ser. O 

autor manifesta seu propósito em identificar o ideal da universidade, situação na qual 

prevalecem os argumentos filosóficos sobre os dados empíricos do caráter e da 

direção das universidades e de seus dirigentes. 

Em seu livro O ideal da universidade (1993), Wolf deixa clara a intenção de 

elaborar construções imaginárias que representem determinados ideais sem que se 

tornem instituições reais, os quais seriam “os tipos ideais” de Max Weber. Partindo 

dessa metodologia e examinando alguns outros autores, como Verger (1990), Wolf 

(1993), Santos e Almeida Filho (2008), identificamos a evolução de alguns modelos 

de universidade: clássica, técnica, alemã (ou humboldtiana), francesa (ou 

napoleônica) e americana (ou voltada ao contexto da massificação). 

A universidade Clássica é o modelo original, no qual o homem de cultura 

contemplava e refletia, afastado das questões imediatas da vida e do social. O objeto 

de estudo não era o mundo, mas sim o conjunto de escritos divinamente inspirados e 

os comentários dos estudiosos que se acumulavam. A comunidade universitária era 

composta de intelectuais, carregada de tradição e governada pelo comprometimento 
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de seus membros com a erudição. Estava pouco relacionada com a sociedade mais 

ampla, limitando-se a assuntos próprios e julgando suas atividades por normas 

internas de erudição, jamais por normas de produtividade ou utilidade. 

Wolf (1993) defende a tese de que a universidade não deve deixar seus 

estudantes totalmente alheios à tradição. Essa concepção de universidade é 

genuinamente europeia e inicialmente foi predominante. Em que pese ser uma 

universidade que nasceu nos mosteiros, sua perspectiva já aponta para a formação 

de uma nova elite que estava por surgir. 

A universidade técnica é um modelo mais recente, o qual defende uma 

instituição voltada à formação profissional, cuja visão surge com o desenvolvimento 

das profissões liberais, como advogados, médicos e teólogos. É a partir dessa 

concepção que emerge o credenciamento, diferenciando as profissões uma das 

outras. Segundo Wolf (1993), muito do status social das profissões decorre da 

autonomia de credenciar alguém, o que, para os americanos, constitui-se em poder 

que confere dignidade a seus portadores. Alto prestígio e elevados salários funcionam 

como incentivo aos profissionais liberais e à expansão do sistema de ensino superior. 

Para Wolf (1993), no entanto, a preocupação profissional destrói a unidade da 

comunidade acadêmica, e o espírito fica dividido do corpo. A universidade 

experimentou uma preocupação com a formação profissional, por isso a necessidade 

de uma adequação de programas que dessem conta dessa demanda. Wolf (1993) 

trata sobre o conflito entre essa orientação presente na atividade acadêmica e o 

comportamento estudantil, inerente ao aluno ainda jovem, em um instante de 

transição. 

A universidade é o cenário ideal para essa transição, mas deve ser moldada 

para facilitar e enriquecer esse processo, e não para reprimi-lo. Para Wolf (1993), 

apressar o treinamento profissional é conduzir ao fracasso uma experiência 

educacional formativa. 

A universidade alemã e a francesa expressam o movimento entre o modelo 

clássico e o técnico. De início, tem-se o ideal de Humboldt: formar pessoas ilustres, 

oriundas da alta burguesia ou da nobreza, voltadas aos interesses humanistas; em 

outro momento, tem-se a pressão do utilitarismo, da especialização e da 

modernização, a necessidade de estar pronto para o mercado de trabalho colocou os 

ideais universitários em crise. Nesse modelo, o professor solitário dá lugar ao docente 
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em interação com a indústria, na tentativa de responder aos anseios do novo 

desenvolvimento econômico moderno. 

Diante dessa necessidade, entre os séculos XVIII e XIX, dois modelos surgem 

como ideal universitário: o modelo francês ou napoleônico, que tem como eixo central 

a formação de quadros, sobretudo para a máquina do Estado, a profissionalização e 

a especialização, em uma derivação da visão técnica acima explicitada; e o alemão 

ou humboldtiano, voltado ao enciclopedismo, à liberdade de ensinar e de pesquisar. 

Nesse modelo, articula-se o ensino com a pesquisa, sendo esta o centro e aquele, 

estruturado a partir dela. 

No século XX, a Europa acabou por conviver com diversos modelos de ensino 

superior, passando pela universidade focada na pesquisa (na Alemanha e no Reino 

Unido, a partir do modelo humboldtiano), pelas redes de universidades, pelas collèges 

e pelas ècoles polytechniques (na França) e por outros modelos de formação 

profissional bacharelesca. Como mencionam Santos e Almeida Filho (2008, p. 126): 

“Praticamente cada país do continente europeu adotou sua versão de sistema 

universitário diretamente gerado da universidade elitizada do século XVIII”. Isso 

resultou no que ele chamou de “um sistema de organização de ensino superior 

completamente próprio, autônomo, diferente e, em tese, incompatível com os demais”. 

Com a universidade americana, surgiu um novo modelo de inspiração que 

entendia que o papel da universidade incluía prestação de serviços referentes ao 

ensino, à pesquisa e à extensão, no início do século XX. 

Saindo de uma visão eurocêntrica e passando a incluir também a rica e à frente 

de seu tempo cultura oriental, encontramos diversas universidades em todo o mundo 

islâmico e hindu. Em termos absolutos, as três primeiras universidades da história 

estão no hemisfério oriental. A Universidade de Al-Karaouine, localizada no Marrocos, 

surgiu como um tipo de escola que poderia ser secular ou religiosa, criada em 859 

d.C. A segunda instituição mais antiga, a Universidade Al-Azhar, localizada no Cairo, 

foi criada em 998 d.C., por ordem do vizir Yaqub, com o objetivo de que o califa Aziz 

desse aulas e alimento para 36 alunos da região, focava em teologia e procurava 

conciliar fé e ciência. Essa universidade foi capaz de atrair muitos mestres e alunos 

de todas as partes do mundo islâmico. A terceira foi a Universidade Nizamyya, 

caracterizada por uma rede de instituições, tendo sido criada por Khwaja Nizam al-

Mulk, no século XI, na região atualmente pertencente ao Irã. A faculdade de maior 
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destaque dentro desse complexo era a Al-Nizamiyya of Baghdad, de 1065. Existem 

fortes indícios de que todas as faculdades de Nizamiyya foram uma espécie de padrão 

para instituições de ensino criadas posteriormente nessa região. As três 

Universidades estão em funcionamento até hoje. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

A República Federativa do Brasil é formada pela união de Estados, Municípios 

e do Distrito Federal, constituindo-se em um Estado Democrático de Direito, tendo 

como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 

valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político (Art. 1º da 

Constituição Federal do Brasil, 1988).  

Na Constituição Federal (em seu Art. 5º) fica, igualmente, estabelecido que a 

educação – um direito de todos e dever do Estado e da família – será promovida e 

incentivada, com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o 

trabalho.  

O ensino, por sua vez, deverá ser ministrado com base nos princípios de 

igualdade de condições para acesso e permanência na escola, com coexistência de 

instituições públicas e privadas; garantindo a gratuidade e a gestão democrática do 

ensino público (Art. 206, inciso I a VII).  

Os sistemas de ensino, no Brasil, são organizados em regime de colaboração 

entre a União, os Estados e o Distrito Federal (Art. 211, § 1º a 4º): à União, cabe a 

organização do sistema de ensino federal e dos Territórios, financiando as instituições 

públicas federais e exercendo, em matéria educacional, função redistributiva e 

supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão 

mínimo de qualidade mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios; aos Municípios, cabe a responsabilidade de 

atuarem, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil; os Estados 

e o Distrito Federal atuam principalmente no ensino fundamental e médio definindo 

formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório 

(SOUZA, 1991). 

Nos últimos anos, Estados e Municípios passaram a atuar, também, no nível 

superior. Além dos princípios gerais estabelecidos pela Constituição Federal, o 
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sistema educativo brasileiro foi redefinido pela nova Lei de Diretrizes e Bases Nacional 

(LDBN), Lei nº 9.394/96, na qual ficaram estabelecidos os níveis escolares e as 

modalidades de educação e ensino, bem como suas respectivas finalidades (MEC, 

2017). 

A educação superior no Brasil envolve, hoje, um sistema complexo e 

diversificado de instituições públicas e privadas com diferentes tipos de cursos e 

programas, incluindo vários níveis de ensino, desde a graduação até a pós-graduação 

lato e stricto sensu (SOUZA, 1991). Muitas das medidas adotadas pela reforma de 

1968 continuam, ainda hoje, a orientar e conformar a organização desse nível de 

ensino. 

O ensino superior brasileiro, público ou privado, é composto por segmentos de 

universidades, faculdades e centros universitários com características distintas e 

peculiares. No que diz respeito ao ensino privado, é possível separá-lo em categorias 

específicas (MARTINS, 1991). As IES privadas são mantidas e administradas por 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, podendo ser classificadas em:  

 Particulares: instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado, não tendo as características das demais, 

apresentadas a seguir.  

 Comunitárias: instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 

pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos. Devem 

incluir, em sua entidade mantenedora, representantes de comunidade.  

 Confessionais: instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 

pessoas jurídicas que atendam à orientação confessional e ideológica 

específica e ao disposto no item anterior. 

 Filantrópicas: na forma da lei, são as instituições de educação ou de assistência 

social que prestam os serviços para os quais são instituídas, colocando-os à 

disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do 

Estado, sem qualquer remuneração (Art. 20, Lei nº 9.394/96). 

 

O ensino superior diz respeito ao grau de escolaridade que, na hierarquia do 

sistema de ensino, situa-se no topo de todos os demais. É superior porque está acima 

dos que vêm antes e porque exige, para ser acessado, que o candidato a seus cursos 
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porte os comprovantes de conclusão dos graus de escolaridade regular que o 

precedem (SOUZA, 1991). 

De acordo com Ghiraldelli Jr. (2003), o ensino superior é aquele nível de 

escolarização que, na estrutura hierárquica educacional, coloca-se no alto da pirâmide 

e é designado como superior exatamente por sua posição, ou seja, parte de um olhar 

estruturalista que confere graus de formação aos indivíduos, conforme sua progressão 

no sistema educacional. 

No Brasil, as mantenedoras das IES são pessoas jurídicas de direito público ou 

privado ou, ainda, pessoas físicas que provêm os recursos necessários ao seu 

funcionamento. 

As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições de ensino 

superior privadas, podem assumir qualquer das formas admitidas em direito de 

natureza civil ou comercial, e, quando constituídas como fundação, serão regidas pelo 

disposto no Art. 24 do Código Civil Brasileiro (Art. 3°, Decreto n° 3.860/2001). Podem 

ter as seguintes finalidades: 

 com fins lucrativos, de natureza comercial ou civil, tomando a forma de 

Sociedade Mercantil. Como tal, submetem-se à legislação que rege as 

sociedades mercantis, especialmente no que se refere aos encargos fiscais. 

Deverão elaborar e publicar demonstrações financeiras atestadas por 

profissionais competentes (Art. 6º, Decreto nº 3.860/2001); 

 sem fins lucrativos: são aqueles que podem se organizar sob a forma de 

sociedade (civil, religiosa, moral, científica ou literária). Deverão publicar, para 

cada ano civil, suas demonstrações financeiras certificadas por auditores 

independentes devendo, ainda, quando determinado pelo MEC, submeter-se à 

auditoria e comprovar a aplicação de seus excedentes financeiros e a não 

remuneração ou concessão de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou 

título, a seus instituidores, dirigentes, sócios, conselheiros ou equivalentes 

(Decreto nº 3.860/2001). 

 

As universidades comunitárias autodenominam-se “públicas não-estatais” e 

caracterizam-se por manter um elevado grau de interação no contexto social. São 

criadas e mantidas por conselhos formados por membros da comunidade municipal e 
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estadual. Voltam-se muito mais para as atividades de ensino e de extensão (SOUZA, 

1991). 

A seguir, são apresentados os dados pesquisados do site Ministério da 

Educação (MEC), os quais retratam brevemente a situação atual da educação 

superior no Brasil. 

A rede de educação superior brasileira, em 2016, apresentou um índice em que 

87,7% das instituições de educação superior eram privadas. Das 2.407 IES, 2.111 

eram privadas e 296, públicas, de acordo com os dados apresentado na Tabela 1, 

extraídos do Censo da Educação Superior de 2016/Inep. Quanto às IES públicas, 

41,6% eram estaduais (123 IES); 36,1%, federais (107), e 22,3%, municipais (66). 

Observando a quantidade total de universidades (197), 108 eram públicas e 89, 

privadas. Entre as IES privadas, predominam as faculdades com 88,4%. 

 

Tabela 1 – Número de instituições de educação superior, por organização 

acadêmica e categoria administrativa – Brasil (2016) 

 

Instituições 

  Universidade C. Universitário Faculdade IF e Cefet 

Ano Total Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

2016 2.407 108 89 10 156 138 1.866 40 (a) 

(a) Não se aplica. 

 

Fonte: MEC (BRASIL, 2017).  

 

Em 2017, a rede de educação superior brasileira apresentou um total de 2.448 

instituições, divididas entre universidades, centros universitários, faculdades, 

Institutos Federais (IF) e Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET). De um 

total de 199 universidades, 93 eram privadas, ou seja, quase metade das 

universidades brasileiras. 
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Tabela 2 – Número de instituições de educação superior, por organização 

acadêmica e categoria administrativa – Brasil (2017) 

 

Instituições 

  Universidade C. Universitário Faculdade IF e Cefet 

Ano Total Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

2017 2.448 106 93 8 181 142 1.878 40 (a) 

(a) Não se aplica. 

 

Fonte: MEC (BRASIL, 2018). 

 

De acordo com a Tabela 3, a seguir, existiam 197 universidades no Brasil, que 

equivaliam a 8,2% do total de IES. Entretanto, 53,7% das matrículas em cursos de 

graduação estavam concentradas nas universidades, e 83,3% das IES brasileiras 

eram faculdades, nas quais estavam matriculados apenas 26,7% dos estudantes. 

 

Tabela 3 – Número de instituições de educação superior e número de 

matrículas em cursos de graduação, por organização acadêmica – Brasil (2016) 

 

Organização  

Acadêmica 

Instituições Matrículas de graduação 

Total % Total % 

Total 2.407 100,0 8.048.701 100,0 

Universidades 197 8,2 4.322.092 53,7 

Centros Universitários 166 6,9 1.415.147 17,6 

Faculdades 2.004 83,3 2.146.870 26,7 

IFs e CEFETs 40 1,7 164.592 2,0 

 

Fonte: MEC (BRASIL, 2017). 

 

Na Tabela 4, as 199 universidades existentes no Brasil, em 2017, equivalem a 

8,1% do total de IES. Por outro lado, 53,6% das matrículas da educação superior 

estavam concentradas nas universidades. Apesar do alto número de faculdades, 

nelas estavam matriculados apenas ¼ dos estudantes. 
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Tabela 4 – Número de instituições de educação superior e número de 

matrículas em cursos de graduação, por organização acadêmica – Brasil (2017) 

 

Organização Acadêmica Instituições Matrículas de Graduação 

Total % Total % 

Total 2.448 100,0 8.290.911 100,0 

Universidades 199 8,1 4.443.601 53,6 

Centro Universitários  189 7,7 1.594.378 19,2 

Faculdades 2.020 82,5 2.070.747 25 

Ifs e Cefets 40 1,6 182.185 2,2 

 

Fonte: MEC (BRASIL, 2018). 

 

A Tabela 5 apresenta a evolução do número de instituições entre 2002 e 2007, 

segundo a organização acadêmica. Podemos verificar que, em 2007, existiam no 

Brasil um total de 183 universidades e, atualmente, de acordo com o último censo do 

MEC/INEP 2017 (Tabela 4), existem 199, ou seja, surgiram 16 universidades em dez 

anos. 

Tabela 5 – Evolução do número de instituições,  

segundo a organização acadêmica – Brasil (2002 a 2007) 

 

Ano Total %∆ Univ. %∆ C. Univ. %∆ Fac. %∆ 

2002 1.637 - 162 - 77 - 1.398 - 

2003 1.859 13,6 163 0,6 81 5,2 1.615 15,5 

2004 2.013 8,3 169 3,7 107 32,1 1.737 7,6 

2005 2.165 7,6 176 4,1 114 6,5 1.875 7,9 

2006 2.270 4,8 178 1,1 119 4,4 1.973 5,2 

2007 2.281 0,5 183 2,8 120 0,8 1.978 0,3 

 

Fonte: MEC (BRASIL, 2007). 

 

A Figura 1, a seguir, retrata o aumento de matrículas na educação superior no 

período de 2007 a 2017. 
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Figura 1 – Número de matrículas na educação superior  

(graduação e sequencial) – 2007-2017 

 

Fonte: MEC (BRASIL, 2018). 

 

Entre 2007 e 2017, a matrícula na educação superior aumentou para 56,4%, 

sendo a média de crescimento anual 4,6%. Com relação a 2016, a variação positiva 

é de 3,0%. Em 2017, o número de matrículas continuou crescendo, atingindo 8,3 

milhões. 

 

Figura 2 – Número de ingressos em cursos de graduação 

por modalidade de ensino (2007-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC (BRASIL, 2017). 

 

O aumento do número de ingressantes entre 2016 e 2017 deve-se, 

principalmente, à modalidade a distância, que implicou em uma variação positiva de 
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27,3% entre esses anos, enquanto nos cursos presenciais houve um acréscimo de 

0,5%. 

Entre 2007 e 2017, como ilustrado na Figura 2, o número de ingressos variou 

positivamente 19,0% e 226%, respectivamente, nos cursos de graduação presencial 

e nos cursos a distância. A participação percentual dos ingressantes em cursos de 

graduação a distância em 2007 era de 15,4%, valor que representa apenas um terço 

do cenário em 2017, ou seja, um aumento significativo na modalidade a distância e 

um leve crescimento na presencial. 

Os cursos de bacharelado continuam concentrando a maioria dos ingressantes 

da educação superior (60,1%), conforme Figura 3, seguidos pelos cursos de 

licenciatura (20,1%) e os tecnológicos (19,1%), 

Entre 2016 e 2017, houve um aumento de 5,6% no número de ingressantes no 

grau de bacharelado. O grau de tecnológico apresentou a maior variação positiva, 

com 16,2% de ingressantes em 2017.  E os cursos de licenciatura registraram uma 

alta de 8,9% entre 2016 e 2017. Nos últimos 10 anos, de 2007 a 2017, o grau de 

ensino tecnológico registrou o maior crescimento em termos percentuais: 119,4%. 

Tecnólogo e Licenciatura são os graus acadêmicos que tiveram maior aumento no 

número de ingressos em 2017 em relação a 2016. Pouco mais de 60% dos ingressos 

ocorreram em cursos de bacharelado. 

 

Figura 3 – Número de ingressos em cursos de graduação,  

por grau acadêmico (2007-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC (BRASIL, 2017). 
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De acordo com o capítulo IV, da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Art. 

43, a educação superior tem por finalidade: 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo;  
II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua;  
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando 
o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão 
da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e 
do meio em que vive;  
IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 
saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação;  
V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando 
os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;  
VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;  
VII – promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição;  
VIII – atuar em favor da universalização e do aprimoramento da 
educação básica, mediante a formação e a capacitação de 
profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o 
desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois 
níveis escolares. 
 

 

 

 

  



36 
 

2 COMUNIDADE E CONFESSIONALIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

BRASILEIRA 

A educação superior no Brasil passou por um longo período evolutivo desde os 

tempos do descobrimento até os dias atuais. O século XX foi referência para o 

crescimento da área, com o surgimento de diversas IES privadas, devido à 

possibilidade legal estabelecida pela Constituição Federal de 1891.  

Dois exemplos desta época são o surgimento dos cursos de Engenharia da 

Universidade Mackenzie, IES comunitária e confessional presbiteriana, no estado de 

São Paulo, que representou o início das ações de afastamento, no ensino superior, 

da centralização do ensino público. A partir disso, ocorre um salto no surgimento das 

universidades no Brasil, fazendo da década de 1920 uma época marcada pela 

institucionalização da maioria dessas novas escolas.  

No estado do Rio de Janeiro, é fundada, em 1941, a Pontifícia Universidade 

Católica, e passando a ser reconhecida oficialmente como Pontifícia em 1946. 

De lá até os dias atuais, têm-se visto que as universidades comunitárias 

buscam a solidificação de seus ideais na educação, com ações que demonstram 

responsabilidade social, tanto na formação de cidadãos quanto na identificação de 

problemas que possam afetar a comunidade em geral, no intuito de cumprirem 

fielmente seu papel junto à sociedade. 

Neste capítulo, é apresentado o marco histórico e legal do reconhecimento das 

universidades comunitárias confessionais no Brasil. 

 

2.1 CONFISSÃO, FILANTROPIA E A RELAÇÃO COMUNITÁRIA NO ENSINO 

SUPERIOR BRASILEIRO 

A partir das legislações e dos documentos da História da Educação, buscou-se 

reorganizar o percurso estabelecido para identificar o primeiro modelo de Ensino 

Religioso utilizado no Estado Brasileiro, apresentado no capítulo anterior. Uma vez 

identificado o Confessional como aquele realizado a partir de uma mesma confissão 

religiosa, e que transmite o que é próprio desta tradição religiosa (visão de mundo, 

formulações de fé, ética, costumes, práticas rituais etc.).  

Este modelo tem como objetivo fornecer uma visão de mundo baseada em uma 

determinada religião ou filosofia de vida, com uma linguagem própria. A 

responsabilidade administrativa é da autoridade confessional; portanto, o Ensino 
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Religioso Confessional proporciona uma interpretação última e global da existência e 

apresenta um caminho a ser vivenciado por uma tradição religiosa (SÍVERES, 2006). 

Para que a educação e, portanto, a universidade tenha uma posição 

comprometida com a sociedade atual, ela precisa encarar os novos desafios, 

estabelecendo finalidades, implementando novos paradigmas e promovendo práticas 

educativas significativas. Para isso, segundo depoimento de Cunha (1986), a função 

da universidade é ajudar a dar sentido à vida. A universidade, apesar de todas as suas 

contradições, ainda é uma das instituições mais éticas na história da humanidade, 

porque – de uma maneira ou outra – todas as demais estão comprometidas com a 

situação dominante (SÍVERES, 2006). 

Para reforçar o espírito acadêmico, o qual supera a concepção mercadológica 

da organização, a universidade precisa restabelecer uma sintonia com o sujeito 

educando por meio da articulação entre a formação e a transformação, aspecto que 

envolve o cidadão com os destinos da sociedade (CUNHA, 1986). Essa sociedade, 

para ser considerada educativa, precisa possuir autonomia e se dedicar para que o 

desenvolvimento do país. 

A universidade, articulada com o sujeito educando e com a sociedade 

educativa, pode se constituir, dessa forma, em uma instituição educadora. Na 

proporção em que gera e socializa um conhecimento criativo e crítico, também orienta 

o processo formativo para um horizonte transformador e promove uma sociedade 

sustentável por meio de um empenho por justiça; assim, pode ser considerada uma 

instituição comprometida com a sociedade contemporânea (CAMBI,1999). 

Síveres (2006) entende que um dos objetivos da universidade é constituir-se 

em um referencial de comprometimento social. Esse compromisso pode ser feito de 

diversas maneiras, mas a opção recaiu sobre um princípio educativo que pode ser 

efetivado por meio da extensão universitária, compreendida como uma política 

institucional, um processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, um procedimento 

de inserção social por meio da construção de uma sociedade sustentável. Assim, a 

formação pessoal e a transformação social são elementos integrados e inerentes a 

um processo educacional que se propõe estar comprometido socialmente. 

Essa sociedade para qual a universidade está sendo convocada a se 

comprometer, está marcada por um aspecto de injustiça social, como foi dito no 

capítulo um desta tese. Diante de tal desafio, é necessário que essa IES construa seu 
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ideário a partir de um pressuposto ético, considerando a realidade atual e apontando 

para um futuro melhor. Tais valores fazem parte de uma UCC. 

A partir das características apontadas das UCC, que entende a educação como 

um bem, diferentemente das universidades não comunitárias nem confessionais que 

julgam a educação como um produto podemos destacar o ponto de inflexão entre 

esses dois tipos de universidade: a filantropia. 

O termo “filantropia”, etimologicamente, define-se como “amor à humanidade”. 

Historicamente, encontra-se ligado aos atos de caridade religiosa. Hoje em dia, tem 

seu sentido ampliado, podendo ser compreendido como ato de bondade exercido por 

pessoas ou instituições na direção daqueles que não têm situação material ou 

contexto de vida favorável. 

A filantropia pode envolver diversas áreas de interesse público, como meio-

ambiente, educação, cultura e saúde. Também existem objetivos diversos, como a 

promoção do desenvolvimento econômico local, o combate à degradação ambiental, 

a defesa de direitos civis e o acesso à educação – situação das UCC. A intenção da 

filantropia é atender objetivos da sociedade que ainda não tenham sido realizados ou 

que apresentem lacunas sob a responsabilidade do Estado. 

A estrutura e o funcionamento do ensino superior brasileiro são definidos e 

regidos por um conjunto de normas e dispositivos legais estabelecidos pela 

Constituição Federal de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei n° 9.394/96), como também pela Lei n° 9.135/95, que criou o Conselho Nacional 

de Educação, além de vários outros Decretos, Portarias e Resoluções.  

Nesses dispositivos, define-se que a oferta de ensino superior é livre à iniciativa 

privada, atendidas as condições de cumprimento das normas gerais da educação 

nacional e avaliação de qualidade, pelo Poder Público; cenários nos quais as 

atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do 

Poder Público (SOUZA, 1991). 

Na Constituição Federal, igualmente fica determinado o dever do Estado em 

garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino e pesquisa e é estabelecido que 

as universidades possuem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, devendo, ainda, obedecer ao princípio de indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. Quanto aos recursos públicos, são destinados às 
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escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas definidas em lei. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) trata da educação 

superior no capítulo IV, nos artigos 43 a 57. Estabelece, por finalidade do ensino 

superior, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento; 

incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica; promover a divulgação de 

conhecimentos culturais, científicos e técnicos; suscitar o desejo de aperfeiçoamento 

cultural e profissional; estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 

em particular, os nacionais e regionais; promover a extensão, entre outros.  

A LDBEN, ao mesmo tempo, fixou as regras de funcionamento do ensino 

superior, tais como: a frequência obrigatória de alunos e professores nos cursos, salvo 

nos programas de educação a distância; a deliberação das universidades quanto às 

normas de seleção, devendo levar em conta os efeitos dos critérios por ela 

estabelecidos sobre a orientação do ensino médio; a obrigatoriedade da oferta de 

cursos noturnos nas IES públicas; o estabelecimento do período letivo de 200 dias; o 

fornecimento das informações obrigatórias que devem ser disponibilizadas aos alunos 

antes de cada período letivo; a definição da carga horária mínima de 8 horas semanais 

de aula para os docentes das IES públicas; e a exigência de que os professores do 

ensino superior devam ter pós-graduação, prioritariamente mestrado e doutorado. 

A Lei nº 9.131/95 define as atribuições do MEC, do CNE, das Câmaras de 

Educação Básica e de Educação Superior; institui, também, o Exame Nacional de 

Cursos como um dos procedimentos para avaliação dos cursos de graduação; 

extingue os mandatos dos membros do Conselho Federal de Educação; e estipula um 

prazo de 90 dias para a instalação do CNE.  

A Lei nº 9.192/95 altera dispositivos da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 

1968, que regulamenta o processo de escolha dos dirigentes universitários. 

 

2.2 UNIVERSIDADES COMUNITÁRIAS E CONFESSIONAIS  

No Brasil, o marco legal das Instituições de Ensino Superior Comunitárias e 

Confessionais está na Constituição Federal, nos seguintes artigos: 

Artigo 209 - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
com ações volta das condições: 

I- Cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
II- Autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 
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Artigo 213 - Os recursos públicos serão destinados às escolas 
públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas, definidas por lei, que: 

I- Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus 
excedentes financeiros em educação; 
II- Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra 
escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder 
Público, no caso de encerrame3nto de suas atividades. 
 

§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a 
bolsas de estudo para ensino fundamental e médio, na forma da lei, 
para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver 
falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da 
residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir 
prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. 
 
§ 2º - As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão 
receber apoio financeiro do Poder Público. 
A partir desses artigos, que integram a Constituição de 1988, tem-se 
uma experiência relativamente nova no cenário institucional, marcado 
por diversas transformações, sobretudo no ensino superior. 

 

Nathanael (1991) apresentou um importante relato da estrutura do Ensino 

Superior no Brasil, no qual caracteriza claramente os diferentes tipos de IES. De 

acordo com sua dependência administrativa, as IES também se classificam em 

privadas e públicas, sendo estas vinculadas aos sistemas de ensino municipal, 

estadual ou federal. As instituições privadas, mantidas e administradas por pessoas 

físicas ou jurídicas de direito privado, são classificadas em (artigo 20, LDB 9.394/96).  

Observa-se que algumas organizações educacionais que se transformaram em 

universidades já tinham atuação histórica como entidades sem fins lucrativos. Em sua 

trajetória, conquistaram a condição de instituições beneficentes de assistência social 

e entidades filantrópicas, além da prerrogativa constitucional da imunidade tributária, 

prevista no Art. 150 da Constituição Federal, desde que cumprissem os requisitos 

estabelecidos no Art. 14 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966), quais 

sejam: 

I. Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas 
rendas, a qualquer título; 
II. Aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na manutenção 
dos seus objetivos institucionais; 
III. Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros 
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 
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Segundo Tavares (2002), surge aqui um dos pontos que distingue as 

universidades comunitárias e confessionais em relação às universidades particulares, 

com fins lucrativos, o qual nem sempre é bem compreendido pela sociedade. Não se 

trata de lucrar, obter resultados para serem distribuídos entre acionistas, mas de 

garantir a sustentabilidade do projeto institucional para preservar sua longevidade com 

qualidade, reinvestindo internamente em suas finalidades estatutárias, os superávits 

alcançados. 

Acredita-se, portanto, que tais instituições talvez devam implementar ações de 

gestão universitária para assegurar eficiência na administração dos recursos e uma 

política de investimentos para permanente aprimoramento das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. A gestão efetiva e racional pode proporcionar a realização de 

um trabalho educacional de qualidade, porém haverá um custo associado. Pode ser 

necessário, além disso, que o conhecimento desenvolvido dentro da universidade 

atinja uma finalidade aplicável e possível para a sociedade. Assim, os investimentos 

também devem ser feitos no sentido de proporcionar não apenas a melhoria, mas 

também o incentivo às condições de pesquisa. 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), as universidades particulares são 

identificadas como confessionais, comunitárias ou filantrópicas, no campo das 

universidades particulares. Recentemente, após a organização das universidades 

comunitárias em torno da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias 

(ABRUC), alguns reitores, bem como pesquisadores, têm se debruçado sobre a 

conceituação das comunitárias (DURHAM, 2005).  

A expansão com fins econômicos é rápida e altera o cenário do campo do 

ensino superior brasileiro: abertura e reconhecimento de instituições e novos campi; 

ampliação e mudança de cursos, disputa de espaços por meio de preços, programas 

de captação de alunos pelos processos seletivos diferenciados e flexibilizados, dentre 

outras inovações nas políticas de gestão (TAVARES, 2002). 

As universidades confessionais em atuação passaram a enfrentar crises 

financeiras e políticas, e, até mesmo, da identidade de suas propostas. Sob a ameaça 

em suas bases de sustentação e dos princípios que nortearam sua trajetória, a 

discussão do seu modelo e identidade passou a ser uma questão relevante frente às 

muitas transformações do mercado de ensino (SÍVERES, 2006; TAVARES, 2002). 
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O ensino superior passou a conviver com a universidade confessional e a 

empresarial. Desta forma, caracteriza-se relevante discutir o papel das universidades 

comunitárias confessionais e das instituições de ensino superior de caráter 

empresarial, a fim de que se possa compreender o papel específico e fundamental 

das confessionais e explicitar o que as diferencia das universidades meramente 

mercantis. Necessária também é a reflexão sobre como esse tipo de instituição se 

moldou ao cenário estabelecido com as reformas que acabaram por dividir a área do 

ensino em duas partes: o setor estatal – de natureza não lucrativa, e o setor privado 

– lucrativo ou não.  

No caso brasileiro, a experiência da universidade confessional se desenvolveu 

em paralelo à da universidade pública, a partir da década de 1940, embora já tivesse 

acumulado bastante experiência por sua atuação anterior no ensino superior 

(DURHAM, 2003; TAVARES, 2012). 

A expressão desses ideais se dá em uma ação voltada à formação de 

lideranças locais e nacionais e em uma dimensão confessional, a qual se materializa 

em projetos e ações voltados ao social, concretizando a distribuição do saber 

produzido na universidade, o compromisso com a justiça e com a inclusão social. Essa 

articulação representa a busca constante da prática da “dimensão fundante da fé 

cristã: amor ao próximo, particularmente pelos mais pobres” (MOSER, 2008, p. 8). 

Esta deve estar a serviço da sociedade e seu compromisso com o ser humano é 

inerente à sua função social. O que diferencia a IES confessional é a articulação da 

fé com a razão e sua capacidade de expressar valores que possam nortear práticas 

de ensino, pesquisa e extensão, indo além da instrumentalidade e da funcionalidade 

acadêmica.  

Uma análise da história da educação nacional, na qual é citada a importância 

das instituições confessionais de origem protestante no cenário educacional brasileiro, 

no final do século XIX, é apresentada por Azevedo (1962, p. 607): “as escolas 

protestantes tiveram no regime republicano os rápidos progressos que lhes abriram, 

na história da educação do país, não só um lugar indispensável, mas uma fase 

fecunda de atividades inovadoras”. Complementa ainda que: 

Foi em grande parte a partir das escolas sob influência direta de 
ministros educadores protestantes da América do Norte que se 
processou no Brasil a propagação inicial das ideias (sic) pedagógicas 
americanas que começaram a irradiar-se em São Paulo, com a 
fundação da Escola Americana em 1871 e do Colégio Piracicabano 
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em 1881, e que, antes de refletirem no movimento de reformas de 
Caetano de Campos, Cesário Mota e Gabriel Prestes, em São Paulo 
(1891-1895), haviam inspirado as reformas de Leôncio de Carvalho 
(1878-1879) e o parecer de Ruy Barbosa (1882-1883), já modelado 
pelas ideias (sic) americanas e alemãs. Entre os núcleos principais de 
influência protestante, destacava-se, em Minas Gerais, o Colégio 
Grambery, fundado em Juiz de Fora em 1889, e, em São Paulo, a 
Escola Americana que data de 1871, origem do Mackenzie College, 
(AZEVEDO,1962, p. 603). 

 

A necessidade de se manter atualizada leva a estrutura confessional 

universitária a buscar novas formas de propor e desenvolver atividades. A cultura da 

instituição se faz presente em todas as suas atividades, permitindo forte interação 

junto àqueles que delas participam. Um dos grandes desafios para as instituições 

confessionais está em encontrar um meio termo que não as leve a agir apenas por 

meio do credo que professam, mas em total consonância com as necessidades e a 

mentalidade da sociedade na qual se encontram inseridas.  

Conforme Tramontin e Braga (1988, p. 34), a Constituição Federal de 1988 “vai 

selar definitivamente o conceito de universidade comunitária como pública-não-estatal 

quando, em seu artigo 247, proclama que os recursos públicos serão destinados às 

escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas confessionais filantrópicas e 

comunitárias definidas em lei, que:  

I. Promovem finalidade não lucrativa e aplique seus excedentes 
financeiros em educação; 
II. Preveja a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária 
filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de 
encerramento de suas atividades; 

 

Portanto, “a configuração de uma racionalidade acadêmica comunitária exige 

habilidade e criatividade, no sentido de produzir práticas alternativas: o tradicional 

renovado, o novo viável” (MOSER, 2008, p. 20). Apesar de preservada, a identidade 

confessional pode sofrer alterações em seu trajeto, em função da necessidade de 

adaptação à sociedade contemporânea e/ou da falta de recursos que permitam à IES 

manter integralmente sua intenção inicial de pesquisa e de desenvolvimento de 

projetos. 

A caracterização das universidades comunitárias tem a seguinte composição: 

(i) as comunitárias, que são públicas de direito privado (gozam de filantropia e sua 

gestão é colegiada); (ii) são privadas, gozam de filantropia, os alunos pagam 

mensalidades, o patrimônio é para a comunidade e os serviços e cursos oferecidos 
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são para a comunidade; (iii) uma de suas características é a formação religiosa (as 

confessionais) e são administradas pela Igreja; (iv) outras têm caráter privado não 

confessional e são regidas por uma mantenedora, pertencente à Igreja, mas, na 

execução do dia a dia, é gerenciada por membros que atuam no ensino e cujo 

Conselho Superior é composto de colaboradores da comunidade e de professores . 

De acordo com Tramontim e Braga (1988, p. 17), a universidade comunitária é 

uma instituição particular (porque a iniciativa de sua criação não se deu na esfera 

pública, nem o Estado é seu principal mantenedor) a qual apresenta, contudo, uma 

especial dimensão pública, por conta das seguintes características: 

 instituição mantenedora não está subordinada a nenhum interesse empresarial 

de pessoas físicas ou grupos, mas unicamente a um objetivo social;  

 seus bens não são propriedade de ninguém em particular, não são transmitidos 

por herança e têm uma profunda vinculação ou com a região, ou com um amplo 

contingente da população;  

 a evidência de que a instituição não tem dono aparece, entre outras, na 

rotatividade dos cargos de direção da universidade; 

 o controle e a participação no poder estão com amplos segmentos da 

sociedade civil, por meio de suas organizações mais representativas. 

 

Essas organizações da sociedade civil podem ser ou não confessionais. 

Síveres (2006) afirma que a identidade de uma universidade comunitária não está 

apenas em sua forma jurídica, nem no fato de ter atestado de filantropia ou ao declarar 

em seu estatuto não ter finalidade lucrativa.  

Assim, a universidade comunitária não é um projeto criado em gabinete, nem 

fruto de especulação teórica, pois é o resultado de uma experiência concreta de 

algumas instituições. Esta não surge por acaso, mas como uma tentativa de 

concretização das aspirações educacionais de grupos, podendo ser confessionais ou 

não, expressando os segmentos vivos da sociedade (SÍVERES, 2006; TRAMONTIN; 

BRAGA, 1988). 

De uma forma mais consistente, algumas universidades do país parecem deter, 

de um modo mais explícito em seus estatutos e regimentos, essas características. De 

fato, isso talvez seja o mais importante, pois estas aparecem na conduta e na prática 

pedagógica destas instituições. Mas acredita-se que deva ser entendido que o 
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conceito de público, aplicado às universidades comunitárias, não é jurídico, mas 

sociológico: 

Uma instituição é pública quando expressa de fato, e não apenas 
juridicamente, os interesses coletivos da sociedade, de tal modo que 
estes configurem como hegemônico da instituição. Não está a 
situação de grande número de universidades federais, por exemplo. 
Estas instituições de ensino superior são chamadas de publicas 
apenas porque são mantidas financeiramente pelo estado na verdade 
estão profundamente distanciadas dos movimentos socioculturais e, 
consequentemente, da sociedade como um todo; tornaram-se nessa 
medida incapazes de representar os interesses coletivos ou dito de 
outra forma concretizar-se como instância pública (TRAMONTIN; 
BRAGA, 1988, p. 18). 

 

Síveres (2006) menciona que essas instituições foram criadas, em sua maioria, 

entre 1946 e 1961, antes da Lei de Diretrizes e Bases de 1961 e da Lei 5.540 da 

reforma universitária de 1968. Isto significa dizer que, durante toda a década de 1960, 

a maioria destas instituições entrava nominalmente no orçamento da União que 

costumava financiar mais da metade das despesas. Somente a partir de 1966, com a 

passagem do orçamento da União para a Secretaria de Estado e Planejamento 

(SEPLAN), é que a inclusão nominal no orçamento foi substituída por ajudas 

financeiras de programas globais específicos (TRAMONTIN; BRAGA, 1988).  

Os mesmos autores afirmam que, com o advento da Nova República, por 

recomendação de Tancredo Neves, foi instituída a Comissão Nacional para 

Reformulação do Ensino Superior. Essa comissão estabeleceria o princípio 

fundamental da responsabilidade do poder público, com sentido de assegurar a 

manutenção e a expansão do ensino público em todos os níveis, inclusive o superior. 

A formação profissional, a pesquisa científica e tecnológica, a educação geral, a 

formação de professores para o primeiro e segundo graus e os trabalhos de extensão 

são atividades essenciais em qualquer sociedade moderna, e o poder público tem a 

responsabilidade de zelar e prover para que estas sejam desempenhadas a contento. 

Nesta linha, Tramontin e Braga (1988, p. 33) escrevem: 

A comissão esclarece que a responsabilidade do poder público não 
significa que o setor privado deva ser estatizado, mas cabe ao estado 
garantir a liberdade de ensino em todos os seus aspectos e apoiar 
financeiramente as iniciativas educacionais de origem privada ou 
comunitária de inegável interesse público e relevância social. 

 

Os autores também solicitam à comissão que possa ser criada, por lei, a 

possibilidade de que as instituições particulares de ensino superior – reconhecidas 
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pela qualidade – sejam consideradas como entidade de utilidade pública educacional, 

em busca de recursos públicos, tendo suas atividades sujeitas a controle social 

efetivo, como se apresentam as comunitárias.  

O plano de metas do governo pressupõe que a qualidade do ensino superior 

não se obtém somente com idades escolares e, por outro lado, a federalização se 

apresenta como ideologicamente debatida e economicamente infactível. Portanto, o 

Governo sugere apoiar modelos alternativos de universidades, incluindo em seu plano 

até 30% dos orçamentos de 20 universidades comunitárias (TRAMONTIN; BRAGA, 

1988). 

Ainda de acordo com Tramontin e Braga (1988), esses recursos visam a 

estimular programas de qualificação e, sobretudo, apoiar a carreira docente. As 

Universidades Comunitárias concordam com este compromisso e passam a se 

comprometer por escrito a gastar dois terços desta verba com a carreira docente e um 

terço com bolsas de estudo para alunos carentes. Observa-se ainda que a Lei nº 

7.545, de 3 de dezembro de 1986, que aprova o Orçamento Plurianual de 

Investimentos (OPI) 1987/1989, incluí, na área de educação o apoio às universidades 

comunitárias, reconhecendo, em sua justificativa, seu papel como similar ao das 

universidades públicas. 

É relevante destacar que mesmo em momentos de dificuldade e resistência ao 

anticlericalismo e ao racionalismo, a Igreja manteve sua posição de atuar e formar 

lideranças, tendo as universidades católicas desempenhado importante papel na 

manutenção de sua identidade e resistência. A pesquisa bibliográfica mostrou que foi 

grande a contribuição das universidades católicas no mundo ocidental desde seu 

surgimento na Europa medieval. Em 1400, das 52 universidades existentes, 39 eram 

católicas (SÍVERES, 2006). 

No cenário da educação superior, o papel das universidades confessionais e 

sua particularidade em relação às demais universidades brasileiras teve início quando 

as instituições confessionais caminharam para a educação superior, a qual foi 

estruturada no país somente na segunda década do século XIX (SÍVERES, 2006). 

Observa-se que a ação comunitária é a característica mais importante das 

universidades confessionais e marca a trajetória histórica da atuação das igrejas no 

campo da educação. Três vertentes centrais explicam a origem desta atuação: (i) 

decorre da presença católica preceder a existência do Estado moderno; (ii) diz 
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respeito à participação de instituições oriundas da Reforma Protestante no campo 

educacional desde o século XIX; e (iii) está ligada à presença confessional pela 

ausência do Estado no ensino superior. Ou seja, em todos os casos, a educação 

confessional se disseminou pelo Brasil antes da formação das universidades, 

marcando presença no campo universitário até os dias de hoje (VANUCHI, 2004). 

Síveres (2006) aponta que as universidades confessionais tiveram importante 

papel na implementação do ensino superior brasileiro, em particular, na década de 

1960, contribuindo para a expansão da pós-graduação nacional, com a 

implementação de programas de pós-graduação stricto sensu, a institucionalização 

da pesquisa acadêmica e os estímulos para a obtenção de graus acadêmicos. 

As reformas consolidadas na educação superior na década de 1990 

proporcionaram a expansão do segmento das universidades particulares, as quais 

incorporaram a categoria de instituições de ensino superior com fins lucrativos. Com 

isso, as universidades confessionais passaram a enfrentar um cenário concorrencial 

regido pelo gerenciamento de resultados, a racionalidade econômica e a avaliação do 

sistema (DURHAM, 2005).  

 

2.2.1 A gestão acadêmica das universidades comunitárias e confessionais  

A partir de alguns conceitos de gestão, pretende-se demonstrar as 

peculiaridades da gestão acadêmica nas UCC. 

Gestão é um processo integrativo fundamental, o qual busca a obtenção de 

resultados específicos. Surgiu após a revolução industrial, quando alguns 

profissionais passaram a investigar soluções para os problemas existentes na 

sociedade, utilizando métodos de ciências, para administrar os negócios (DRUCKER, 

1998; KWASNICKA, 2006). 

De acordo com Kwasnika (2006, p. 20), “Gestão é um processo pelo qual o 

administrador cria, dirige, mantém, opera e controla uma organização”, cujos objetivos 

são o crescimento do negócio e a busca de resultados.  

A gestão é um ramo das ciências humanas que trata de um grupo de pessoas, 

procurando manter a sinergia entre elas, a estrutura da empresa e os recursos 

existentes com um objetivo comum. Além da técnica de administrar, ainda se utiliza 

de outros ramos como o direito, a contabilidade, a economia, a psicologia, a 

matemática, a estatística, a sociologia, a informática, entre outras (DRUCKER, 1998). 
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Atualmente, são muitos os problemas enfrentados pelos gestores das 

organizações ativas no mercado, alguns exemplos são as flutuações cíclicas na 

economia das nações, a aceleração da taxa de obsolescência dos produtos e o 

aumento da preocupação com as mudanças organizacionais. Esses problemas 

ocorrerem em níveis e volumes diferentes. Paralelamente, outros tipos de problemas 

podem surgir decorrentes da evolução do desenvolvimento tecnológico natural. Hoje, 

as necessidades são outras. As organizações buscam crescer, sobreviver, 

diversificar, ser líder do setor e inovar (DRUCKER, 1998; KWASNICKA, 2006). 

Segundo Ribeiro (1977), no contexto da universidade, um conjunto de 

princípios, diretrizes, concepções, filosofias e critérios permite a formulação de uma 

estratégia a partir de uma visão integrada, aplicando a Teoria da Administração 

Universitária e, em especial, de sua dimensão acadêmica. 

As dimensões mais importantes destacadas pela Teoria da Administração 

Universitária para se conduzir uma instituição do ensino superior são: (i) a 

administração acadêmica deve orientar-se pela identificação dos valores e atitudes 

dos membros da comunidade universitária; (ii) a estratégia administrativa acadêmica 

deve ser formulada a partir de valores e atitudes identificados nos corpos docentes, 

discente e administrativo; (iii) qualquer modelo de organização adotado deve apoiar-

se em um alto grau de coparticipação; (iv) os programas de aperfeiçoamento do 

pessoal docente, discente e administrativo devem assumir um caráter motivacional, 

ao invés de apenas informacional e, finalmente, (v) a teoria da administração 

acadêmica centraliza sua estratégia de atuação na integração da personalidade 

humana da organização, seja nos pequenos grupos em que se estrutura a vida 

universitária, como departamentos e comissões, seja na comunidade universitária 

total (RIBEIRO, 1977). 

A solução de problemas exige estratégias administrativas que incluam, 

necessariamente, o desenvolvimento ou a mudança de hábitos e atitudes. A gestão 

acadêmica deve enfocar a motivação do pessoal, do sentir, para as funções de 

magistério mais do que os métodos e as técnicas de ministração do ensino e tem de 

desenvolver uma vocação pesquisadora mais do que descobrir métodos de pesquisa 

(CHRISTENSEN; EYRING, 2014). 
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Os processos desenvolvidos na universidade necessitam ter uma visão 

sistêmica, na qual todas as áreas do conhecimento, dos departamentos, dos centros 

de decisões colegiadas representativos sejam tratadas como um todo.  

De acordo com Drucker (1993), a universidade precisa de modelos eficientes 

de planejamento e gestão acadêmica, pois o mundo está mudando e, com isso, surge 

uma economia na qual o conhecimento tornando-se torna o verdadeiro capital e o 

principal recurso gerador de riquezas.  

A sociedade exige das universidades a formação de pessoal qualificado, o 

desenvolvimento de pesquisas e tecnologias satisfatório para atender suas 

demandas. Para isso, as IES estão sendo pressionadas a combater suas deficiências 

internas, por exemplo: o aperfeiçoamento de métodos pedagógicos, a flexibilização 

de currículos, a qualificação do corpo docente, a expansão de vagas e os critérios 

para ingresso (SÍVERES, 2006). 

A necessidade de responder rapidamente aos anseios da sociedade está 

levando os gestores das universidades a dedicar especial atenção aos processos de 

planejamento e avaliação dessas instituições. A necessidade de maior eficácia das 

atividades de planejamento é um imperativo nas IES, cabendo aos gestores 

caracterizar seu trabalho em objetivos, ações e resultados (DRUCKER, 1993; 

SÍVERES, 2006). 

O desenvolvimento tecnológico provoca um aumento do nível educacional da 

mão de obra, requerendo com isso modificações nas funções de direção e controle. 

Gestores são desafiados a introduzir elementos que permitam ao indivíduo trabalhar 

com mais motivação. As tarefas devem ser reestruturadas em seu contexto, tornando-

se mais desafiantes. Além disso, a mudança na composição da força de trabalho, com 

o aumento do maior número de mulheres e de membros de grupos minoritários da 

sociedade, como os deficientes físicos, há necessidade de introdução de novas 

normas de trabalho e modificação nas atitudes e práticas de gestão, exigindo 

criatividade e inovação por parte dos gestores para alcançar o resultado desejado e a 

interação com a sociedade contemporânea (BARBIERI, 2009; DRUCKER, 1998). 

Observa-se que cada avanço tecnológico muda o referencial econômico e 

social do país, determinando mudanças administrativas necessárias antes de a nova 

tecnologia ser implementada. Em geral, desafios do futuro requererão dos gestores 
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evolução em suas habilidades de percepção, análise e adaptação às barreiras e às 

oportunidades produzidas pelas mudanças tecnológicas (CRHISTENSEN, 2014). 

Kwasnicka (2006) afirma que atualmente o mundo é muito mais exigente com 

as empresas e com as prestadoras de serviço. Para isto, deve-se atender rapidamente 

e com qualidade às necessidades do mercado, o qual exige um posicionamento e 

relacionamento direto com o consumidor. No caso das UCC, não é diferente. Faz-se 

necessário acompanhar as demandas da sociedade e adaptar-se continuamente ao 

comportamento de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, o qual 

está diretamente ligado à qualidade de ensino exigida. 

As funções de um gestor são: fixar e alcançar metas mediante o planejamento, 

analisando, conhecendo e solucionando os problemas que enfrentar, organizando 

recursos financeiros, tecnológicos; sendo líder e comunicador ao dirigir e motivar as 

pessoas; tomando decisões precisas; avaliando e controlando o conjunto todo 

(DRUCKER, 1993). 

Um processo de gestão é composto por quatro funções administrativas 

distintas: planejamento, organização, direção e controle (P.O.D.C.). O planejamento 

está no campo das ideias, fixa os objetivos e predetermina um curso de ação futura 

para alcançá-los. A organização arranja e relaciona o trabalho para o alcance dos 

objetivos fixados. A direção designa as pessoas e provoca a ação intencional em 

direção aos objetivos. E o controle assegura a realização dos objetivos, de acordo 

com o planejado. 

Autores como Barbieri (2009), Drucker (1998) e Kwasnicka (2006) afirmam que 

o gestor terá de revisar seu estilo e atitude como um comportamento natural dentro 

da evolução e dos fatos apresentados pela sociedade contemporânea. Alguns 

conceitos deverão ser considerados, como uma ênfase maior na utilização da 

criatividade e a inovação, na melhoria ou no enriquecimento das tarefas, em que as 

resistências a mudanças serão substituídas pelo incentivo às inovações e às 

pesquisas criativas.  

Assim como os equipamentos, os recursos financeiros e tecnológicos dão 

suporte para o desenvolvimento das tarefas em uma IES. As pessoas que compõem 

as equipes dentro de uma UCC também fazem parte desses recursos e são 

imprescindíveis para o sucesso e o bom andamento de todos os processos internos.  
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Portanto, a escolha assertiva de um líder para assumir o papel de gestor em 

uma universidade é uma tarefa que requer atenção. Pois, uma vez composta a equipe 

de liderança, o próximo passo é a organização dos processos, isto é, a descrição 

exata da forma dos métodos utilizados, como as rotinas que conduzem os 

comportamentos de todos na equipe. 

Um dos caminhos para se garantir o resultado positivo em uma UCC é a 

capacitação dos líderes que nela atua, como diretores, coordenadores e professores, 

os quais tomarão decisões compatíveis com a missão, a visão, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e o modelo de negócio definido pelas 

mantenedoras. Este é o momento de a organização compreender os princípios e 

valores institucionais e colocá-los em prática (SÍVERES, 2006). 

Portanto, após a definição da gestão, é preciso analisar a atuação do gestor na 

elaboração e no desenvolvimento das ações acadêmicas que envolvem todas as 

atividades do planejamento curricular. Consideram-se planejamento curricular todas 

as experiências oferecidas ao aluno pela instituição as quais estejam vinculadas ao 

curso por ele frequentado (CAMBI, 1999). 

Uma vez definido o gestor da Universidade e sua equipe de liderança, pode-se 

observar quais são os aspectos relevantes que merecem destaque em seu processo 

de condução da UCC e verificar sua efetiva contribuição para seu sucesso junto à 

sociedade. 

Espera-se que um processo educacional seja aquele que apresente o resultado 

e possa fazer a diferença na formação dos alunos, dando a eles condições para 

enfrentar os desafios impostos pela sociedade e pelo mercado de trabalho. A equipe 

responsável pela organização, com base na política institucional, contempla dois 

passos essenciais para sua adequada constituição: (i) a definição dos padrões de 

qualidade no momento de organizar o modelo de currículo mais adequado para 

atender às exigências legais e cumprir sua missão institucional; (ii) a definição do 

formato de desenvolvimento dos conteúdos, o tipo de atuação do professor e a visão 

a respeito da aprendizagem do aluno (SOUZA, 1991; CAMBI, 1999). 

Considera-se que as diferentes dimensões de qualidade resultam das 

preocupações dos interesses dos diversos setores que participam da atividade 

educativa. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) definem as regras de qualidade 

a serem observadas pelas IES em sua organização curricular, e o Ministério da 
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Educação (MEC) define seus padrões nos processos de avaliação e de regulação, 

fazendo parte deles a composição do conceito preliminar de cursos (CPC) e seus 

desdobramentos, assim como o núcleo docente estruturante (NDE), a titulação e o 

regime de trabalho dos docentes. 

 

2.2.2 A experiência de duas UCC: Universidade Presbiteriana Mackenzie e Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro 

A criação de uma universidade é um fato histórico que revela a realidade 

daquele momento, e é para esse contexto que ela vivenciará sua missão. De acordo 

com Síveres (2006), a universidade não está fora do contexto de um país, tampouco 

é toda a realidade; mas, por ela, passa a existência do país e do povo, e ela participa 

dessa dinâmica. Dessa forma, torna-se importante compreender as razões que 

desencadearam os processos originais, as propostas dos grupos de formação e as 

finalidades atribuídas às instituições selecionadas para comporem o objeto desta tese. 

Nesse sentido, a experiência pioneira deve estar contextualizada no momento 

histórico e, mais do que conferir um conceito à universidade, deve questionar a razão 

de sua criação. Ela não aparece de forma isolada, mas como parte do processo de 

construção da sociedade em que está inserida. Ela não desenvolve uma prática 

educacional independente, mas participa de uma política educativa reveladora de um 

projeto nacional (SÍVERES, 2006). 

O papel específico da universidade, na dinâmica da edificação social, é 

transformar-se em uma instância crítica, com capacidade para mostrar os desvios 

sociais e apontar, com criatividade, a solução para os problemas daquele momento 

histórico (DURAHN, 2005).  

A seguir, é apresentado um breve histórico da UPM e, posteriormente, da PUC-

Rio. Os dados mencionados sobre as duas UCC foram retirados de seus respectivos 

sites oficiais. 

O Instituto Presbiteriano Mackenzie iniciou suas atividades em 1870, quando o 

casal de missionários presbiterianos George e Mary Ann Annesley Chamberlain chega 

à cidade de São Paulo. A senhora Chamberlain recebeu meninos e meninas para a 

escola que se iniciava, fazendo valer o princípio que permanece até os dias de hoje: 

não fazer distinção de sexo, credo ou etnia para o acesso à educação. No ano 
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seguinte, foi constituída a Escola Americana, embrião do Colégio, que abrigava filhos 

de escravos e de famílias tradicionais. 

Em 1876, a Escola Americana implantou dois novos cursos: Escola Normal e o 

Curso de Filosofia. Em 1879, Dona Maria Antônia da Silva Ramos, baronesa de 

Antonina, vendeu ao reverendo Chamberlain uma área de sua chácara em 

Higienópolis, iniciando uma nova fase histórica para o local. 

O advogado americano John Theron Mackenzie, ao conhecer a história da 

Escola Americana, deixou em seu testamento uma doação à Igreja Presbiteriana 

americana para que se construísse no Brasil uma escola de Engenharia. Assim teve 

início o nome Mackenzie. 

Em fevereiro de 1896, o curso da Escola de Engenharia Mackenzie foi iniciado 

e teve seus diplomas expedidos pela Universidade de Nova Iorque. Na década de 

1940, foram criados cursos, como a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (1946); 

Faculdade de Arquitetura (1947); e a Faculdade de Ciências Econômicas (1950). Com 

as quatro escolas superiores, em 1952, o Mackenzie foi reconhecido como 

universidade pelo presidente Getúlio Vargas. Em 1955, iniciou a primeira turma da 

Faculdade de Direito. 

Em 1965, o Mackenzie nomeia Esther de Figueiredo Ferraz como reitora, a 

primeira mulher a assumir esse cargo em universidades brasileiras. No ano de 1970, 

foi criada a Faculdade de Tecnologia, para suprir a demanda da sociedade por 

profissionais qualificados em cursos superiores da área. 

Visando à formação global de seus alunos, o Mackenzie oferece desde a 

educação básica até a pós-graduação, em níveis de especialização (lato sensu), 

mestrado e doutorado (stricto sensu), nas unidades de São Paulo, 

Alphaville/Tamboré, Brasília, Campinas, Palmas, Rio de Janeiro, Castro e Dourados. 

O Mackenzie é uma instituição educacional privada, confessional e sem fins 

lucrativos, com 149 anos de história. Desde sua fundação, a Instituição, agente de 

uma série de inovações pedagógicas, acompanha e influencia o cenário da educação 

no país, tendo como uma de suas principais preocupações o ideal de formar cidadãos 

com capacidade de discernimento, com critérios e condições para fazer a leitura do 

mundo em que vivem e aptos a intervir na sociedade da qual fazem parte. 

Ao longo de sua existência, implantou cursos com o objetivo de abranger novas 

áreas do conhecimento e acompanhar a evolução da sociedade com intensa 
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participação na comunidade. É reconhecido pela tradição, pioneirismo e inovação na 

educação, o que permitiu alcançar o posto de renomada instituição de ensino que 

mais contribui para o desenvolvimento científico e acadêmico do País. Como entidade 

confessional, promove o desenvolvimento de cidadãos que entendem a solidariedade 

como elemento indispensável para o dia a dia. 

Sua confessionalidade tem como princípio acreditar que Deus é a referência de 

toda a realidade e Seu Reino se manifesta em todas as áreas. Essa estrutura 

compreende Criação-Queda-Redenção revelada na Bíblia Sagrada. 

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro é uma instituição 

comunitária de Educação Superior, de acordo com Portaria nº 679, de 12 de novembro 

de 2014, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. 

A Instituição foi fundada em 1941 por Don Sebastião Leme e pelo Padre Leonel 

Franca, e reconhecida oficialmente pelo Decreto nº 8.681, de 15 de janeiro de 1946. 

Por Decreto da Congregação dos Seminários, de 20 de janeiro de 1947, a 

Universidade recebeu o título de Pontifícia. 

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro é uma instituição de direito 

privado que se rege por seu Estatuto e Regimento e pela legislação em vigor. Este 

Marco Referencial tem por fim a explicitação de sua razão de ser, dos objetivos que 

visa a atingir e dos compromissos que devem ser assumidos pelos que fazem parte 

da Universidade. O Conselho Diretor da Entidade Mantenedora da Universidade o 

apresenta como um documento no qual são definidos os parâmetros do ser e do agir, 

não só da PUC-Rio, como instituição, mas igualmente de todos e de cada um dos 

responsáveis pela Entidade Mantenedora, e de cada um dos seus professores, alunos 

e funcionários. 

É uma universidade particular e confessional, dedicada ao ensino, à pesquisa 

e à extensão. Além de seu caráter comunitário, está ligada a um grupo social que 

aceita a inspiração da tradição humanístico-cristã da Igreja Católica e, ainda, concebe 

sua atuação como uma instituição prestadora de serviços de interesse público. 

Sua legitimidade como entidade particular, confessional e comunitária está 

fundamentada nos seguintes princípios estabelecidos pela Constituição da República 

do Brasil: “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber” (Art. 206, II; 2) e “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino” (Art. 206, III). Inserida em 
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uma sociedade pluralista, a PUC-Rio tem sua identidade própria, fundamentada na 

concepção cristã do homem e do universo. 

A Universidade destina todos os seus recursos à consecução dos objetivos 

definidos em seus Estatutos, a saber: 

 a promoção da cultura, nos planos intelectual, estético, moral e espiritual, em 

função do compromisso com os valores cristãos e como instrumento de 

realização da vocação integral da pessoa humana; 

 o desenvolvimento do ensino e o aprofundamento da investigação e da 

pesquisa, para criar e difundir uma visão do Universo e do ser humano 

consciente da necessária unidade que deve reger a multiplicidade do saber; 

 a formação de profissionais competentes, habilitados ao pleno desempenho de 

suas funções, com sentido de responsabilidade e participação; 

 a inserção na realidade brasileira, colocando a ciência a serviço da comunidade 

e orientando suas atividades para a edificação de um mundo melhor, de acordo 

com as exigências da Justiça e do Amor; 

 o intercâmbio e a cooperação com instituições educacionais, científicas e 

culturais, nacionais e estrangeiras, no intuito de emprestar universalidade ao 

sentido de sua missão. 

 

Em suas atividades, a PUC-Rio, pressupondo que a obtenção de 

conhecimentos e sua transmissão justificam-se como fins em si mesmos, valorizados 

pelo compromisso com a verdade, essencial para o bem das pessoas, almeja: 

 encarnar a opção pela pessoa humana que a caracteriza desde sua origem, e 

que hoje implica o compromisso de colaborar na construção de uma sociedade 

baseada no respeito e na promoção de todos, de modo especial dos mais 

pobres e marginalizados; 

 constituir-se em espaço para diálogo interdisciplinar e lugar privilegiado para a 

interrogação sobre o sentido da ciência e da vida humana. Daí, a valorização 

do diálogo da Filosofia e da Teologia com outras formas de saber, o que 

possibilita a discussão da unidade e do sentido do conhecimento intelectual e 

científico, e do significado da existência humana; 

 definir seu projeto universitário, considerando os desafios que lhes são 

lançados pela situação sócio-político-cultural do Brasil e do mundo. 
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A PUC-Rio também visa à promoção da cultura e do desenvolvimento integral de 

pessoas que revelem: 

 liderança, comprometida com a evangelização da cultura; 

 disponibilidade para servir, conforme o espírito evangélico; 

 seriedade e competência profissional constantemente atualizada mediante a 

formação permanente; 

 capacidade de perceber a realidade e sensibilidade às necessidades do outro 

e do bem comum; 

 compromisso de criar uma sociedade mais justa e fraterna; 

 

A Universidade admite em seu corpo docente, discente e administrativo, 

pessoas de diferentes opções cientificas, filosóficas, políticas e religiosas. Para viver 

seu caráter de universidade católica, a PUC-Rio promove, também, a presença, em 

suas diversas áreas, de cristãos conscientes de sua fé, dispostos a vivê-la e 

testemunhá-la em suas atividades acadêmicas, administrativas e comunitárias. 

A entrada e permanência nos diversos quadros da universidade é uma opção 

livre e pessoal, a qual implica, como atitude de coerência, o compromisso de respeitar 

os princípios orientadores da instituição e de se empenhar pela consecução de seus 

objetivos. 

A PUC-Rio compromete-se com a busca do conhecimento e com a liberdade 

de expressão de juízos e valores pessoais, oferecendo um clima de liberdade 

acadêmica, o qual supõe profunda responsabilidade e respeito integral para com os 

direitos do outro e as exigências do bem comum. 

As decisões relativas à vida universitária e à avaliação dos membros da 

comunidade ocorrerão de acordo com critérios estatutários, acadêmicos e éticos 

profissionais. 

A Universidade está empenhada em oferecer um ambiente físico propício às 

atividades universitárias e conta com a colaboração de todos para sua preservação e 

melhoria contínua. Acima de tudo, aspira criar um ambiente que seja fruto das 

relações humanas entre os membros da comunidade universitária e que favoreça o 

bem-estar e o crescimento das pessoas. 

Consciente de sua missão educadora e da coerência consigo mesma, a PUC-

Rio procura estruturar-se com eficiência para que os próprios métodos administrativos 
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contenham uma dimensão pedagógica e para que seja alcançada a eficácia no 

cumprimento de seus objetivos. 

Todo exercício de cargos ou funções é um serviço a ser apresentado com 

dedicação à comunidade universitária. A PUC-Rio propõe a todos os membros um 

tríplice compromisso: 

 compromisso com a verdade, pelo estudo e pala atitude de busca constante da 

mesma, mediante a pesquisa científica, o desenvolvimento da criatividade e a 

análise crítica da realidade, à luz dos princípios cristãos; 

 compromisso de vivência profunda da fraternidade manifestada no 

relacionamento interpessoal; no diálogo, como instrumento de compreensão 

mútua e de superação das dificuldades; na sinceridade e simplicidade no agir; 

na primazia do bem comum sobre os interesses individuais; no 

desenvolvimento do espírito de solidariedade e da cooperação em lugar da 

competição; na sensibilidade às necessidades do outro e pela disponibilidade 

para servir; 

 compromisso de respeitar os ideais daqueles que, abertos para o 

transcendente, embora se reconheçam envolvidos com as realidades 

terrestres, são cônscios, contudo, de que não têm neste mundo morada 

permanente e devem viver como peregrinos da fé uma etapa transitória de 

plena realização humana, iluminada pela visão da esperança na vida futura. 

 

Ao educando, como agente e sujeito de sua própria formação, cabe uma 

participação e responsabilidade insubstituível no processo de aprendizagem e de 

desenvolvimento de todas as suas potencialidades. O empenho e esforço pessoal são 

a garantia principal de êxito. A seus alunos, a PUC-Rio visa proporcionar um ensino 

caracterizado pela busca da excelência e pela preocupação de assegurar a formação 

completa da pessoa, inspirada em uma visão cristã do mundo, marcada pelo senso 

de responsabilidade e de serviço ao bem comum. 

A Universidade interage com a sociedade, como um sistema aberto, atenta aos 

anseios e às necessidades da região e do mundo atual. Assume, por isso, como uma 

de suas missões essenciais, o empenho constante para que sua ação sobre alunos, 

professores e funcionários, em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

contribuam eficazmente para a transformação da sociedade brasileira, no sentido de 
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construir uma nação mais justa e livre, erradicando o analfabetismo, a miséria e a 

injustiça social. A Universidade está cônscia, porém, de que sua responsabilidade 

social deve exercer-se primordialmente através de suas atividades de ensino e 

pesquisa, colocando seu potencial acadêmico a serviço da comunidade. 

Como Universidade Católica, a PUC-Rio assume claramente sua missão 

evangelizadora e de instrumento privilegiado da Igreja na pastoral da Cultura, 

procurando ser fiel à doutrina de Cristo, transmitida pela Igreja Católica. 

O fato de a Universidade receber financiamento de diferentes agências, quer 

estatais, quer privadas, não implica sujeição a interesses políticos e econômicos extra 

universitários. 

Coerente consigo mesma e com esses objetivos e compromissos, a PUC-Rio 

procura realizar um processo de permanente auto avaliação de seu desempenho, em 

busca de seu aperfeiçoamento institucional e da realização mais perfeita de seus 

objetivos.  

Foi feita uma leitura comparativa entre os Planos de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) das duas Universidades para se alcançar uma clareza na 

composição do referido documento. O quadro abaixo exibe o sumário de ambas as 

IES e seus principais itens, com o propósito de revelar a estruturação dos PDI. 

 

Quadro 2 – Comparativo do Sumário do PDI da UPM e da PUC-Rio 

PDI UPM PDI PUC-RIO 

1. Perfil Institucional 1. Introdução 

2. PPI – Projeto Pedagógico Institucional 2. A PUC-Rio 

3. 

Cronograma de Implementação e 

desenvolvimento da Instituição e dos 

cursos presenciais  

3. 
Organização Acadêmica e 

Administrativa 

4. Perfil do Corpo Docente 4. Ensino e Pesquisa 

5. Organização administrativa da UPM 5. 
Políticas de Atendimento ao Corpo 

Discente  

6. Políticas de atendimento aos Discentes  6. Comunidade Universitária  

7. Infraestrutura 7. Extensão e Responsabilidade social  

8. 
Oferta de Educação a Distância, 

abrangência e Polos Regionais 
8. Infraestrutura 

9. Aspectos financeiros e orçamentários  9. Avaliação 

10. Anexos 10. Gestão Financeira 

11. Referências Bibliográficas 11.  
Planejamento 2018-2022: objetivos 

de desenvolvimento  

12. Atas: CEPE e CONSU   

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Foram verificados itens comuns e não comuns entre os dois PDI. Conforme o 

exposto no Quadro 2, os itens em comum no PDI das duas IES são os itens 3 e 5 

(Organização Administrativa da UPM que a PUC-Rio denominou Organização 

Acadêmico Administrativo), os itens 6 e 5 (Políticas de atendimento aos Discentes), 7 

e 8 (Infraestrutura) e 9 e 10 (Aspectos Financeiros e Orçamentários). 

No caso do item 3 (Organização Acadêmico Administrativo) da PUC-Rio 

correspondente ao item 5 (Organização Administrativa) da UPM, em uma análise mais 

profundada, destacou-se a relevância entre a união da estrutura acadêmica –

administrativa: “[...] sua estrutura acadêmico-administrativa não é entendida como fim 

em si mesma, mas como um meio para o cumprimento de sua missão por meio de 

uma estrutura simples e ágil” (PDI PUC-Rio, p. 17). Outro aspecto observado é a 

ênfase da administração em regime participativo, realizada através de órgãos 

colegiados e comissões.  

Um dos aspectos mais importantes, senão o mais diretivo e o que mais orienta 

para o pleno exercício da liderança, é o estabelecimento de missão, visão e valores 

de uma empresa. O conjunto formado por ambos representa a identidade 

organizacional. Todos devem saber claramente o propósito, a razão da existência da 

organização. 

O que define a identidade organizacional “são os elementos que distinguiriam 

uma organização das outras com as quais poderiam ser comparadas” (ASFHORTH; 

MAEL, 1996). Ela vai se diferenciar pelos objetivos organizacionais, estratégicos, 

missão, visão, valores, filosofia e cultura.  

É uma forma de motivar toda a comunidade que pertence àquela instituição, 

praticando os princípios que levaram ao sucesso iniciado do empreendimento. Uma 

missão bem elaborada é substancial para que a sociedade escolha aquela instituição 

como sua fornecedora e ainda como considerável meio de direcionamento dos 

colaboradores. Além disso, deve responder o que a Organização se propõe a fazer e 

para quem.  

A missão é um esclarecimento sucinto da finalidade e das responsabilidades 

organizacionais. A visão é a descrição do futuro desejado, reflete o alvo a ser 

procurado pelos esforços individuais, da equipe e pela alocação de recursos. Quando 

falamos de valores, também podem ser vistos o conjunto de crenças, ou princípios, 
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que define e facilita a participação das pessoas no desenvolvimento da missão, visão 

e dos próprios valores. 

Os valores também facilitam no comprometimento entre os colaboradores e 

deles com os clientes, comunidade e sociedade. Eles definem regras básicas que 

norteiam os comportamentos e as atitudes das pessoas que fazem parte daquela 

Instituição. Os valores dão suporte, são o foco moral e ético da organização. Com o 

intuito de inteirar-se sobre esses elementos essenciais ao planejamento estratégico, 

destacou-se a missão e os valores das IES, descritos nos Quadros 3 e 4, a seguir. 

Outro aspecto que podemos observar é a presença da Igreja na gestão, por meio do 

órgão mantenedor na estrutura da PUC-Rio e do Chanceler na UPM.  

 

Quadro 3 – Missão das UCC 

Missão das UCC 

Missão 

UPM 

Educar o ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da 

cidadania, em ambiente de fé cristã reformada. 

Missão 

PUC-Rio 

É uma Instituição filantrópica e sem fins lucrativos, que se propõe a produzir 

e propagar o saber a partir das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

tendo por base o pluralismo e os debates democráticos, objetivando, 

sobretudo, a reflexão, o crescimento e o enriquecimento da sociedade. A 

PUC-Rio busca a excelência na pesquisa, no ensino e na extensão para a 

formação de profissionais competentes, habilitados ao pleno desempenho 

de suas funções. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 4 – Valores das UCC 

Valores das UCC 

Valores UPM 

 Na conduta pessoal: dignidade, caráter, integridade e espírito 

Mackenzista. 

 No exercício da atividade profissional: ética, competência, 

criatividade, disciplina, dedicação e disposição para o trabalho 

voluntário. 

 No relacionamento interpessoal: lealdade, respeito mútuo, 

compreensão, honestidade e humildade. 

 No processo de decisão: busca de consenso, de justiça, de 

verdade, de igualdade de oportunidades para todos. 

 No relacionamento entre órgãos colegiados, unidades e 

departamentos: cooperação, espírito de equipe, 

profissionalismo e comunicação adequada. 
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 No relacionamento com outras instituições: responsabilidade, 

independência e transparência. 

 Na sociedade: participação e prestação de serviços à 

comunidade. 

 E, em todas as circunstâncias, agir com amor que é o vínculo 

da perfeição. 

Valores PUC-Rio 

 Integração entre vida acadêmica e vida comunitária. 

 Abertura para o diálogo interdisciplinar e interdepartamental.  

 Integração entre ciência e fé.  

 Privilégio de estudar em um campus universitário onde é 

possível ver e contemplar os elementos simbólicos da 

natureza, integrado com os espaços acadêmicos.  

 Desejo permanente em manter a excelência acadêmica e 

social com certa austeridade e determinação.  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pode-se observar, que ambas as IES têm sua identidade organizacional 

construída pautada em valores religiosos e bem definidos que norteiam a instituição.  

 

2.3 DESAFIOS EDUCACIONAIS DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

É conferida às universidades autonomia para criar, organizar e extinguir cursos 

e programas de educação superior; fixar os currículos de seus cursos e programas; 

aumentar ou diminuir o número de vagas, de acordo com a capacidade de 

atendimento e as exigências de seu meio; contratar e dispensar professores; 

estabelecer planos de carreira docente; elaborar e formar seus estatutos e 

regimentos, de acordo com as normas gerais em vigor; estabelecer programas de 

pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; celebrar contratos 

como entidade jurídica; administrar receita pública e privada; e receber doações e 

heranças. 

O ecossistema universitário está em permanente mudança e, para acompanha-

las, faz-se necessário montar dispositivos de gestão acadêmica apoiados em 

estratégias que enfatizem os processos a partir das reações, dos hábitos e das 

atitudes do corpo docente, discente e administrativo organização (SOUZA, 1991). 

Devido à configuração socioeconômica e cultural mundial globalizada, Santos 

(2004) afirma que para um país atingir maior desenvolvimento e melhor qualidade de 

vida, este necessita de que todos os indivíduos tenham acesso à educação, 

considerando-se que, nesse modelo, a relação trabalho/educação ganha tônica 
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especial, no que se refere aos programas de qualificação, capacitação e 

profissionalização direcionados especialmente para o mercado de trabalho. 

Assim, refletir sobre o papel social que cabe à Universidade no século XXI, por 

meio do ensino, pesquisa e extensão, perpassa impreterivelmente pela consideração 

do status que a educação superior ocupa, na sociedade contemporânea, sua relação 

com a construção e adoção de políticas públicas, além de toda a complexidade da 

constituição dos sujeitos decorrente das bases filosóficas, políticas e epistemológicas, 

nas quais está sendo construída e sustentada a contemporaneidade (GIORA, 2017). 

A contemporaneidade, período marcado por grandes transformações e 

avanços, em especial os científicos e tecnológicos, constitui um período histórico 

fortemente caracterizado por tensões e antagonismos que se expressam mais do que 

nunca nas relações sociais, na economia, na política, na cultura, nos valores, nas 

instituições e na construção das identidades individuais e coletivas que se refletem e 

se fazem refletir na educação (SANTOS, 2004). 

Tais transformações se expressam tanto na esfera da interação e inter-relação 

homem-meio na cotidianidade da sua prática, destacando-se o mundo do trabalho, 

quanto na esfera daquilo que se projeta para as sociedades na tentativa de torná-las 

qualitativamente melhor – a educação; visto que é a partir dela que se visa a promover 

e assegurar as transformações pensadas e projetadas pelas outras esferas. 

De acordo com a legislação nacional vigente, a UCC é enquadrada como uma 

Instituição não pública, portanto, manter-se ativa no mercado exige uma atenção 

especial para as demandas da sociedade, uma vez que ela se relaciona diretamente 

com a comunidade que a cerca. Dessa forma, olhar atentamente para as demandas 

desta sociedade e estar preparada para inovar de acordo com essas novas exigências 

faz-se necessário em uma gestão acadêmica de qualquer Universidade. 

Além de estarem atentas ao movimento do coletivo, as UCC também devem se 

manter fiéis à sua identidade institucional de acordo com seus princípios e valores. De 

acordo com Síveres (2006), com o princípio da confessionalidade, a partir da 

convivência da população e da reflexão teórica, este foi o elemento da compreensão 

da cultura brasileira e o aspecto de respaldo para elaborar uma proposta de educação 

superior que estivesse direcionada em benefício dessa população. Esse foi o motivo 

inspirador que permeou o processo de criação e implementação de diversas 

universidades no Brasil.  



63 
 

Desta forma, a educação superior deve ser uma casa onde se gera 

conhecimento e que atua como motor de transformação, permitindo à sociedade 

nacional integrar-se à civilização emergente, de forma articulada com as instituições 

similares internacionais, tendo por princípio contribuir com o país em permanente 

desenvolvimento (RIBEIRO, 1960; SÍVERES, 2006). 

O período atual, chamado Sociedade da Informação e do Conhecimento, revela 

o status adquirido pela educação e pelos processos formativos na 

contemporaneidade. Evidencia-se, assim, a importância de se ter acesso à educação 

em todos os níveis e formatos, o que a coloca em uma perspectiva para além da 

formação de cidadãos e profissionais adaptáveis aos modelos de sociedade vigentes 

(GIORA, 2017). 

Segundo Santos (2008), a universidade é um espaço complexo porque, ao 

mesmo tempo em que fortalece as relações sociais e é vanguarda no 

desenvolvimento técnico-científico e informacional, retroalimenta a sociedade ao 

formar o homem para o mundo do trabalho, em um momento no qual é palco para 

discussão das questões relacionadas à sua própria formação e à (con)formação da 

sociedade. 

Dessa forma, considerando toda a complexidade a que a universidade está 

submetida na contemporaneidade, é impossível não reconhecer o papel que essa 

instituição continua a ter. Conforme ressalta Fialho (2005, p. 40): 

refletir sobre a missão da universidade na contemporaneidade e sua 
contribuição para o desenvolvimento local e sustentável constitui uma 
aventura intelectual, dado o caráter multirreferencial das questões que 
aí se encontram imbricadas, bem como a complexidade inerente à 
constituição histórica desse nível de ensino e sua estreita relação com 
os meios e modos de produção. 

 

Vive-se, na contemporaneidade, o que Christensen e Eyring (2014, p. XXV) 

chama de inovação disruptiva. Enquanto o velho paradigma das inovações 

sustentadoras leva em conta computadores equipados com maior velocidade de 

processamento, baterias de telefone celular com maior duração e universidades que 

oferecem especialização em um maior número de áreas do conhecimento, a inovação 

disruptiva desestabiliza esse ciclo do maior e melhor, representando a oferta de um 

produto que não é tão bom quanto as ofertas mais tradicionais e de melhor qualidade, 

mas que é de mais fácil aquisição e utilização. O autor escreve que a educação a 

distância é um exemplo disso, especialmente em seus primórdios, quando a internet 
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costumava ter baixa velocidade e muitas das ofertas de cursos a distância não 

passavam de meras versões das aulas e dos exames universitários tradicionais 

disponibilizados com auxílio do computador. A qualidade da educação a distância era 

insuficiente, se comparada ao ensino presencial. 

Podemos citar como um dos desafios da Universidade na contemporaneidade 

o encontro que aconteceu no Palácio de Congressos e Exposições de Castela e Leão, 

em Salamanca – o IV Encontro de Reitores Universia 2018, o qual reuniu mais de 600 

representantes de instituições do ensino superior do espaço ibero-americano, nos dias 

21 e 22 de maio do mesmo ano, conforme site da Universia. 

A Universia é a maior rede mundial de universidades de língua espanhola e 

portuguesa. Por conta disso, a importância e a amplitude deste encontro demonstram 

que tudo que foi acordado torna-se uma meta para as Universidades envolvidas: 1.290 

instituições de educação superior de 23 países ibero-americano. 

Este encontro teve como objetivo tratar da transformação digital da sociedade 

e seu impacto na universidade, foram discutidas também a inovação e a 

internacionalização universitária. De acordo com o portal do evento, existiram três 

temas-chave: formar e aprender em um mundo digital; investigar na Universidade um 

paradigma em revisão; e a contribuição da universidade no desenvolvimento social e 

territorial. 

Ainda sobre o evento, o atual presidente do Conselho de Reitores do Brasil 

(CRUB), reitor Benedito Guimarães, que esteve no Encontro, ressalta a importância 

da pesquisa na Universidade e afirma que: “[...] a pesquisa aplicada e a pesquisa que 

visa à inovação devem ser feitas em parceria com o setor demandante, seja industrial 

ou de serviços” (CRUB, 2018). 

As discussões resultaram na publicação da Carta de Salamanca, a qual inclui 

as principais conclusões e propostas para ajudar a construção da Universidade do 

futuro e sua missão como motor de progresso e desenvolvimento social. O site da 

Universia (2019) apresenta os sete princípios dessa nova Universidade, são eles: (i) 

excelência acadêmica, (ii) professores e metodologia, (iii) responsabilidade social, (iv) 

políticas integradas (de cooperação entre instituições), (v) financiamento (que envolve 

governança e também financiamento estudantil), (vi) redução da evasão e promoção 

da inclusão e emprego, (vii) empreendedorismo e inovação. 

O atual cenário do exercício profissional, em qualquer área do conhecimento, 
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exige uma nova postura educacional para a formação universitária, marcada pela 

necessidade de implantação de políticas institucionais que incorporem modernos 

conceitos de ensino, aprendizagem e avaliação. Com esta finalidade, Aguiar Neto 

(2014, p. 17) afirma que “[...] o processo educativo da formação profissional 

universitária deve proporcionar o desenvolvimento de competências, habilidades e 

atitudes, levando em conta o contexto social e econômico, regional e nacional em que 

se insere a instituição”. 

Ainda, segundo os mesmos autores: 

Identificar o pragmatismo não coerente à realidade do contexto atual 
é fundamental para implementação das mudanças necessárias à 
gestão acadêmica, a fim de assegurar um processo de ensino-
aprendizagem voltado para a melhoria continua da qualidade para 
excelência. A busca incessante da excelência acadêmica é fator 
decisivo para garantir a melhoria da qualidade e, consequentemente, 

manter a sustentabilidade na universidade contemporânea 
(AGUIAR NETO; 2014, p. 17). 

 

A Universidade, de acordo com Aguiar Neto (2014) não pode deixar de exercer 

seu papel sem considerar as demandas mais urgentes do mercado de trabalho, 

quando desenvolve suas atividades fim – ensino, pesquisa e extensão – na 

perspectiva de uma educação cidadã ampla. A receptividade de egressos no mundo 

corporativo é um dos principais indicadores do nível de qualidade do ensino na 

universidade atual. 

Pode-se verificar até aqui a presença das UCC na educação e a existência da 

relação entre a religião e o surgimento das primeiras instituições de Ensino no país. 

Foram descritos os desafios por elas enfrentados na contemporaneidade e a 

identidade organizacional como sentido e posicionamento em sua trajetória ao longo 

dos anos de existência.   
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3 ELEMENTOS IDENTITÁRIOS: PUC-RIO E UPM 

Neste capítulo, discutiremos os elementos identitários das duas UCC 

escolhidas para análise nesta tese: PUC-Rio e UPM. Sua base se encontra 

diretamente vinculada a sua identidade organizacional. Assim, estabeleceram-se 

como critérios para escolha das instituições investigadas: (i) ser uma IES comunitária 

confessional; (ii) ser destaque no ranking do Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC). 

Com base nestes critérios, fez-se um levantamento no ranking do IGC 

estabelecido pelo MEC, relativo ao ano de 2017 (Anexo 1), no qual foram encontradas 

diversas instituições comunitárias de educação superior. Optou-se, então, por 

escolher a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro devido às suas localizações, ao fato de seus responsáveis 

precisarem lidar cotidianamente com a gestão de uma estrutura acadêmica que apoia 

mais de 20 mil estudantes e por permitirem escala para uma amostragem de 

experiência suficiente para alimentar os instrumentos desta pesquisa. 

Além dos capítulos de cunho histórico, o estudo buscou informações pelo 

método da pesquisa de campo, utilizando como instrumentos a entrevista, a 

observação direta, a observação participativa, a análise documental e a condução de 

entrevistas.  

Além de trabalhar com o processo metodológico, este capítulo também 

descreve a fundamentação teórica, os métodos e as técnicas empregadas para 

identificar as informações necessárias para responder ao problema de pesquisa; e 

para elaborar e coletar os dados primários e necessários para atingir os objetivos geral 

e específico propostos. 

 

3.1 IDENTIDADE INSTITUCIONAL DAS UNIVERSIDADES COMUNITÁRIAS 

CONFESSIONAIS 

Inicialmente, alguns conceitos sobre o que difere a identidade organizacional 

da identidade institucional serão apresentados e, posteriormente, veremos o conceito 

ideário. Segundo diversos autores estudados (MACHADO; NOGUEIRA, 2001; 

ELSBACH, 1994; ASFORTH, 1996), a identidade organizacional é a percepção que 

os colaboradores têm de si próprios diante da organização, a qual pode ou não ter 

como principal objetivo a obtenção de lucro, podendo os funcionários ter ou não 

identificação com a instituição. A identidade institucional, por sua vez, diferencia-se 
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pelo papel social que lhe é atribuída, a preocupação da instituição em se alinhar com 

as mudanças à sua volta e o sustento daqueles que dependem dela, bem como o 

compartilhamento e a identificação de valores.  

Lapassade (1989) define organizações como uma coletividade instituída, com 

objetivos definidos (a educação, a formação de pessoas, a produção e distribuição de 

bens).  

A organização é vista como um conjunto articulado de meios para a 

operacionalização dos fins institucionais, sendo um instrumento técnico, racional 

utilizado para canalizar a energia humana na busca de objetivos prefixados. A 

sobrevivência dessa organização depende unicamente de sua capacidade de atingir 

os resultados e de se adaptar às mudanças ambientais para evitar a obsolescência 

técnica (KUNSCH, 2002; SOUZA, 1995). 

A identidade organizacional, para Machado e Nogueira (2001, p. 42), pode 

também ser resultado “[...] da autopercepção ou da autoimagem, ou seja, da maneira 

como seus membros internos, especialmente seus dirigentes a percebem de forma 

compartilhada”. Também pode representar o propósito existencial resultante da 

definição da razão de ser, da finalidade, da missão ou do propósito da organização. 

Elsbach (1994) destaca que a identidade de uma organização representa suas 

características centrais e diferenciadoras, envolve seus principais valores, sua 

conduta de desempenho e seus produtos. 

Os pontos centrais da identidade organizacional estão relacionados ao sistema 

de crenças, valores e normas da organização; ou seja, os pontos distintos se referem 

à sua unicidade ou não, o que é um parâmetro para assegurar a identificação 

organizacional e para limitar suas fronteiras. O item duradouro é o que assegura a 

continuidade da organização e sua permanente transformação. A identidade 

organizacional é formada socialmente, no próprio meio organizacional, em volta das 

percepções dos indivíduos sobre o íntimo ou a alma da organização (ASFORTH; 

MAEL, 1996). 

Machado e Nogueira (2001, p. 43) afirmam que a identidade organizacional é 

resultado do seu “[...] esquema cognitivo ou da sua percepção dos atributos essenciais 

e distintivos da organização, da sua situação e do seu posicionamento no contexto 

em comparação com outras organizações”. 

A construção de um “eu organizacional”, para os autores Mael e Ashforth 
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(1992), é um resultado da percepção do indivíduo como parte da organização. Reitera-

se aqui a necessidade de atualização constante nos estudos, nas linhas de pesquisa 

e na adequação dos programas da universidade, a fim de que se integrem 

conhecimento e demanda social. Além disso, uma das finalidades da universidade é 

manter-se viva por meio da adequação aos tempos, sem que, necessariamente, 

realize mudanças em suas crenças, premissas e valores. Ao contrário, é por meio 

desses aspectos imutáveis que sua identidade cria visibilidade e tradição. 

A identificação organizacional dos indivíduos, ou seja, a imagem cognitiva 

assimilada por seus integrantes se estrutura por meio dos processos de identificação 

com a organização. Esta identificação se manifesta em diferentes níveis de 

intensidade, classificados como positivos ou negativos e, quanto maior sua 

intensidade, maior será a assimilação e proximidade dos sujeitos com a identidade 

organizacional (MACHADO, 2001). Tal realidade é observada na análise da pesquisa 

desenvolvida, a qual se deu entre os meses de abril e maio de 2019, com o grupo de 

docentes, discentes e funcionários das duas Universidades estudadas. 

Esta identificação também pode ser reconhecida como uma maneira própria da 

identidade social na qual o indivíduo se qualifica por sua inserção em uma organização 

particular. São várias as razões que levam o sujeito a se identificar com a organização, 

e estas razões estão relacionadas às necessidades de segurança, afiliação, 

autopromoção, entre outras, que são atribuídas ao ato de reconhecimento, de 

conquistas por meio do valor que agregam ao grupo e ao sentido de pertencimento 

(OLIVEIRA, 2008). 

A identificação social, do ponto de vista de Oliveira (2008, p. 179-80), tem 

“resultados comportamentais e perceptuais”. Quando uma identidade social é saliente, 

o indivíduo tende a perceber e agir de modo a se conformar com as normas e os 

estereótipos daquele grupo social. Dessa forma, as percepções das diferenças entre 

membros do próprio grupo tornam-se minimizadas. Por outro lado, os membros do 

grupo externo podem ser percebidos de forma estereotipada e, às vezes, depreciativa. 

Isso resulta na maximização das diferenças entre o grupo de inclusão e o externo. Os 

grupos, nesse sentido, proporcionam a satisfação da necessidade de o indivíduo 

relacionar-se, de ser valorizado e de existir aos olhos de si mesmo e perante os outros 

(FREITAS, 2005). 

O entendimento sobre identidade institucional se fundamenta na Teoria 
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Institucional que, segundo Machado (1999), é resultado da convergência teórica 

advinda da ciência política, da sociologia e da economia, as quais buscam incorporar, 

em suas proposições, a ideia de instituições e de padrões de comportamento, de 

normas e de valores, de crenças e de pressupostos, nos quais se encontram imersos 

indivíduos, grupos e organizações. 

Para Boff, Beuren e Guerreiro (2008), a Teoria Institucional expõe que o 

comportamento do indivíduo é manifestado por padrões criados e compartilhados 

entre os demais indivíduos, pela interação do indivíduo-grupo e do grupo-indivíduo, 

os quais são legitimados pela organização, em forma de normas e regras. 

A instituição, para Bleger (1998), é um conjunto de normas e ações com valores 

e papéis sociais. Contudo, pode também ser delimitada como organização e com 

divisão de funções. De modo igual, o grupo é uma instituição, mas, ao mesmo tempo, 

tende a se consolidar como organização, com referências fixas e próprias. Lapassade 

(1989, p. 287), por sua vez, define instituição como “um sistema de normas que 

estruturam um grupo social, regulam a sua vida e o seu funcionamento”. 

As instituições são representadas, segundo Souza (1995, p. 44), como um 

conjunto estruturado de saberes, constituído por normas, valores, ideologias e 

práticas internalizadas na consciência comum de certos agentes sociais e também 

produzidos pelas relações que se estabelecem entre os homens na produção da 

existência material. Hortin e Hunt (1980, p. 160-161) explicam que: 

As instituições se desenvolvem gradualmente na vida social de um 
povo. Quando certas atividades se tornam meio padronizadas, 
rotinizadas, esperadas e aprovadas para atingir metas importantes, 
este comportamento foi institucionalizado. Um papel institucionalizado 
é aquele que foi padronizado, aprovado e esperado e, normalmente, 
é cumprido de maneira bastante previsível, não importando a pessoa 
que o desempenhe. Cada instituição inclui um aglomerado de traços 
institucionais (códigos de comportamento, atitudes, valores, 
símbolos, rituais e ideologias). 

 

Alguns autores, como Bauman e Machado (2005), associam o fenômeno de 

institucionalização a um processo no qual algo acontece a uma organização com o 

passar do tempo, refletindo sua história particular – aqueles que nela trabalharam, os 

grupos que englobam os diversos interesses e a maneira como se adaptaram ao seu 

ambiente de trabalho. Portanto, ela ocorre quando há uma tipificação recíproca de 

ações habituais pelos indivíduos que trabalham na instituição. 
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Essas tipificações são partilhadas e acessíveis a todos os membros do grupo 

social, e a própria instituição tipifica os atores individuais, assim como suas ações. 

Dessa forma, o saber assimilado na experiência com o outro define configurações de 

identidades individuais e coletivas, as quais geram as tipificações e se expressam em 

modelos de conduta e execução de papéis. Essa existência institucional, formada 

coletivamente, caracteriza o indivíduo, propiciando uma nova identidade situada 

historicamente, com relevância no universo composto pelo grupo a que pertence 

(BERGER; LUCKMANN, 2004). 

As experiências de contato com o outro, principalmente no trabalho, 

estabilizam-se e afirmam-se como instituições reconhecíveis, compartilhadas por 

todos que participam da mesma história, cujas experiências se agrupam em um 

acervo comum de saberes, concebendo-se, assim, as identidades institucionais 

(BERGER, 2001). 

Lapassade (1989, p. 35) entende que  

[...] a experiência imediata da vida social situa-se sempre em grupos: 
a família, a classe, os amigos. No trabalho, o horizonte imediato da 
experiência é sempre constituído por grupos: é a equipe na empresa, 
é o grupo sindical. Mas logo, nessas organizações, aparece 
rapidamente um novo elemento; o grupo é aprisionado num sistema 
institucional: a organização da Empresa, da Universidade. 

 

Não se tem como compreender adequadamente uma instituição social sem o 

entendimento do processo histórico no qual foi produzida a transmissão de 

significados, o que implica obviamente em procedimentos de controle e legitimação. 

“Estes se ligam às próprias instituições e são ministrados pelo pessoal transmissor” 

(BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 133). Diante disso, foi apresentado, no Capítulo 1, 

um breve panorama da história da educação no mundo e sua relação direta com a 

religião – desde os primórdios até os dias de hoje.  

A instituição, na visão de Kunsh (2002, p. 33), é: 

[...] um organismo vivo, produto de necessidades e pressões sociais, 
valorizada pelos seus membros e pelo ambiente, portadora de 
identidade própria, preocupada não somente com lucros ou 
resultados, mas com a sua sobrevivência e perenidade e guiada por 
um claro sentido de missão. As pessoas constroem suas vidas em 
torno delas, identificam-se com elas e tornam-se dependentes delas. 

 

O controle das instituições é uma função formativa, visto que significa a criação 

de mecanismos que levam os indivíduos a serem submissos às regras institucionais. 
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Essa função assegura a manutenção da estrutura e das relações sociais vigentes na 

instituição, na qual a legitimação justifica a ordem institucional, pois dá dignidade 

normativa e não se trata apenas uma questão de “valores”; implica também em uma 

questão de “reconhecimento”. Tal controle não diz apenas ao indivíduo por que ele 

deve realizar uma ação e não outra, também explica o motivo de as coisas serem 

como são. Em outras palavras, o “conhecimento” precede os “valores” na legitimação 

das instituições (BERGER; LUCKMANN, 2004). 

Do ponto de vista de Bleger (1998), grupo e indivíduo possuem um 

desenvolvimento que possibilita uma identidade, em que o indivíduo é a instituição, e 

a instituição é o indivíduo. Ainda, segundo o autor, no contato com a realidade, existem 

um vínculo e um certo nível de organização que possibilita sua existência. 

Até aqui foi possível entender o que difere uma identidade organizacional de 

uma identidade institucional. A partir deste ponto, será verificado o que é ideário. 

Bleger (1998) se refere ao ideário como sendo uma visão de mundo. Nesse 

sentido, IES que seguem uma mesma linha de pensamento terão assemelhados 

missão, visão, princípios e valores. Como exemplo, cita-se o ideário do protestantismo 

reformado que, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, segue o calvinismo 

na fundação, estruturação e gestão de suas instituições. O mesmo vale para o ideário 

da religião católica, como é observado em tantas universidades, faculdades e 

colégios. 

Esse ideário comum às IES protestantes e às católicas se concretiza no ensino 

comunitário e nas práticas sociais que permitem a inserção de alunos de diversos 

públicos e origens em seus cursos, bem como na realização de projetos que articulam 

a pesquisa, o ensino e a extensão em fronteiras sociais que a universidade pública e 

a privada empresarial não atingem (SÍVERES, 2006). 

Ao estabelecer como campo de pesquisa as questões não resolvidas nas 

periferias da sociedade, essas universidades têm a oportunidade de realizar sua 

missão e de se relacionar diretamente com a sociedade naquilo que é mais relevante 

para ela. Isso reafirma seu papel diante das demandas sociais, mantendo intacto seu 

propósito inicial de formação. 

Os serviços prestados pelas universidades comunitárias e confessionais abrem 

as portas a diversos programas para os públicos sem acesso ao ensino, aos serviços 

sociais e à cultura. Tais serviços vão desde os programas para a terceira idade e o 
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atendimento no campo jurídico até as atividades de arte, cultura e lazer, propiciando 

a prática esportiva, o entretenimento e a vivência cultural, os quais são essenciais à 

atividade educacional. Tais possibilidades de interação social fazem da universidade 

um ponto de confluência de interesses, onde se pode unir diferentes necessidades 

sociais. 

Esse diversificado elenco de serviços, em boa medida gratuitos ou cobrados 

com valores simbólicos, faz parte da trajetória dessas instituições, cuja prática 

pedagógica ultrapassa as fronteiras da sala de aula e expressa seu jeito de ser e fazer 

educação. Esses valores, então, são levados para fora dos muros da universidade, 

tornando-se públicos e referenciais. 

O ideário da universidade pode ser observado, por exemplo, nas mensagens 

que são distribuídas pelo campus, da UPM e da PUC-Rio, vide imagens a seguir.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Entrada principal da UPM, Campus Higienópolis  

(São Paulo, 26 de outubro de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 5 – Corredor da entrada da UPM, Campus Higienópolis, pela Rua da 

Consolação (São Paulo, 26 de outubro de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 6 – Dentro do Campus Higienópolis da UPM, ao lado do prédio 

MackGraphe (São Paulo, 10 de dezembro de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 7 – Dentro do Campus Higienópolis da UPM 1 

(São Paulo, 10 de dezembro de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 

Figura 8 – Dentro do Campus Higienópolis da UPM  2 

(São Paulo, 26 de outubro de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

  



75 
 

Figura 9 – Parede externa da Quadra coberta  

(São Paulo, 26 de outubro de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 

Figura 10 – Capela dentro do Campus Higienópolis da UPM  

(São Paulo, 26 de outubro de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 11 – Entrada para o Campus Higienópolis da UPM,  

pela rua Maria Antônia (São Paulo, 15 de outubro de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Figura 12 – Entrada da Igreja dentro do Campus da PUC-RIO  

(Rio de Janeiro, 18 de julho de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 13 – Igreja da PUC-Rio dentro do Campus  

(Rio de Janeiro, 18 de julho de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 

Figura 14 – Pilotis embaixo do Edifício da Amizade, dentro do campus  

da PUC-Rio (Rio de Janeiro, 18 de julho de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

  



78 
 

Figura 15 – Agradecimento à sociedade, destacada dentro da Igreja da Senhora 

da Conceição da Gávea na PUC-Rio (Rio de Janeiro, 18 de julho de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 16 – Entrada do Jardim das Plantas Bíblicas, ao lado da igreja dentro do 

Campus da PUC-Rio (Rio de Janeiro, 18 de julho de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 17 – Jardim das Plantas Bíblicas com uma citação, ao lado da igreja 

dentro do Campus da PUC-Rio (Rio de Janeiro, 18 de julho de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Figura 18 – Altar de Nossa Senhora, no jardim do Campus da PUC-Rio  

(Rio de Janeiro, 18 de julho de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 19 – Homenagem ao Padre Leonel Franca, um dos fundadores  

da PUC-Rio (Rio de Janeiro, 18 de julho de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 20 – Homenagem ao Padre Antônio Vieira, na PUC-Rio  

(Rio de Janeiro, 18 de julho de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 



81 
 

Observa-se que, na visita in loco, as duas UCC apresentam a existência das 

representações Bíblicas como pintura, imagem, jardim e capela. O que evidência a 

religião como parte integrante do espaço, do meio e da atmosfera vivenciada no 

cotidiano entre todos que circulam por ali.  

 

3.2 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

Para Gil (2002), a pesquisa é um procedimento racional e sistemático, cujo 

objetivo é viabilizar respostas aos problemas apresentados. Lakatos e Marconi (2003, 

p. 155) definem pesquisa como “[...] um procedimento formal, com método de 

pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho 

para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. Segundo Gil (2002, 

p. 17):  

[...] há muitas razões que determinam a realização de uma pesquisa. 
Podem, no entanto, ser classificadas em dois grandes grupos: razões 
de ordem intelectual e razões de ordem prática. As primeiras decorrem 
do desejo de conhecer pela própria satisfação de conhecer. As últimas 
decorrem do desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira 
mais eficiente ou eficaz. 

 

Acredita-se, assim, que a presente pesquisa, cujo cerne caracteriza-se pela 

identificação de como melhor proceder diante de uma realidade, deva sustentar-se 

sobre os pilares de uma pesquisa, utilizando a sistematização e a racionalidade, como 

caminho até o alcance de seus objetivos. Portanto, esta tese está mais alinhada com 

a segunda opção sugerida por Gil (2002), sobretudo por conta de seu interesse em 

encontrar os elementos identitários de uma UCC na atualidade. 

 

3.2.1 Tipos de pesquisa 

Inicialmente optou-se por utilizar a pesquisa descritiva, a qual, segundo Gil 

(2002, p. 42), “[tem] como objetivo primordial a descrição de características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. Esta metodologia contribuiu para o entendimento dos aspectos da 

identidade da IES e do processo de reconhecimento das partes envolvidas em seu 

ambiente. 

Para dar coerência e atendimento aos objetivos propostos e ao problema de 

pesquisa, o método de análise das amostras que melhor se encaixa é a abordagem 

qualitativa, pois, segundo Richardson (2008), este método possui um viés de 
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investigação, para melhor compreensão e entendimento da natureza de um 

determinado fenômeno. 

A abordagem qualitativa tem sido frequentemente utilizada em estudos 

voltados para a compreensão da vida humana em grupos, em campos como 

sociologia, antropologia, psicologia, dentre outros das ciências sociais. Esta 

abordagem possuiu diferentes significados ao longo da evolução do pensamento 

científico; no entanto, pode-se dizer que, enquanto definição genérica, abrange 

estudos nos quais se localiza o observador no mundo, constituindo-se, portanto, em 

um enfoque naturalístico e interpretativo da realidade (DENZIN; LINCOLN, 2000 apud 

CESAR, 2017). 

Pesquisas de natureza qualitativa envolvem uma grande variedade de 

materiais empíricos, os quais podem ser experiências pessoais, histórias de vida, 

relatos de introspecções, produções e artefatos culturais, interações, enfim, materiais 

que descrevam a rotina e os significados da vida humana em grupos (DENZIN; 

LINCOLN, 2000 apud CESAR, 2017).  

De acordo com Lakatos e Marconi (2003, p.156),  

[...] nem sempre é fácil determinar o que se pretende investigar, e a 
realização da pesquisa é ainda mais difícil, pois exige, do pesquisador, 
dedicação, persistência, paciência e esforço contínuo. A investigação 
pressupõe uma série de conhecimentos anteriores e metodologia 
adequada. 

 

3.2.2 Universo da pesquisa 

Foram entrevistados os reitores das UCC estudadas, Doutor Benedito 

Guimarães Aguiar Neto, da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) e Josafá 

Carlos de Siqueira, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). 

O questionário foi aplicado em um grupo de funcionários, docentes e discentes que 

estudam e trabalham atualmente nas duas universidades. 

A pesquisa foi realizada durante os meses de fevereiro, março, abril e maio de 

2019. Seu objetivo foi identificar as maneiras pelas quais as pessoas que fazem parte 

do ecossistema das duas Universidades pesquisadas se sentem em relação a ser 

Mackenzista1 e ser Filho da PUC.2  

                                                             
1 Todo aluno que estuda na Universidade Presbiteriana Mackenzie é Mackenzista e passa a fazer parte desta 

comunidade. Para maiores informações, ver mackenzie.br 
2 Todo aluno da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro se denomina Filho da PUC, como uma forma 

carinhosa de viver ou ter vivido na PUC durante um período da sua vida. Para maiores informações, ver 

<http://www.intrinseca.com.br/blog/2015/07/os-guinle-um-livro-filho-da-puc/>. 

http://www.intrinseca.com.br/blog/2015/07/os-guinle-um-livro-filho-da-puc/
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A coleta de dados foi feita, pessoalmente, no campus da UPM, com um tablet, 

por quatro alunos da graduação que se interessaram pela pesquisa. Na PUC-Rio, foi 

desenvolvida por meio das redes sociais, por uma aluna da PUC-Rio, atualmente 

aluna da UPM, a qual também se interessou pela pesquisa. Foram ouvidas 3.700 

pessoas da UPM e 2.200 pessoas da PUC-Rio, dentre elas: docentes, discentes e 

funcionários administrativos. A tabulação completa da entrevista encontra-se no 

Apêndice 4 desta tese. 

 

3.3 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO E ANÁLISES 

O questionário visa a enfatizar a interpretação do objeto estudado. Aplicado 

com caráter descritivo, tem como finalidade compreender melhor a manifestação geral 

do problema. É uma técnica que apresenta as mesmas questões para todas as 

pessoas, garante o anonimato e pode conter questões para atender a finalidades 

específicas de uma pesquisa (GIL, 2002). 

O questionário contém dez questões, as quais são formuladas para colher 

dados que nos ajudem a compreender o sentimento das pessoas que frequentam as 

UCC pesquisadas e que se denominam como Mackenzista (na UPM) e Filho da PUC 

(na PUC-Rio). Com esse questionário pretendeu-se verificar a relação dos 

funcionários, docentes e discentes com a identidade institucional e como esta é 

caracterizada, conhecida e relacionada na IES.  

A seguir, é apresentada a análise dos questionários de acordo com a sequência 

das perguntadas realizadas; os gráficos são apresentados na seguinte ordem: aluno, 

funcionário e docente. Em primeiro lugar, veremos a análise dos dados da UPM; em 

segundo, os da PUC-Rio; e, por fim, uma análise das duas. 

A análise de conteúdo é uma metodologia de pesquisa usada para descrever e 

interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, conduz 

a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as 

mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além 

de uma leitura comum. 

Optou-se por elencar as etapas da técnica segundo Bardin (2006), o qual as 

organiza em três fases: (i) pré-análise, (ii) exploração do material e (iii) tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação.  
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A pré-análise é a fase em que se organiza o material a ser analisado com o 

objetivo de torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Trata-se da 

organização propriamente dita por meio de quatro etapas: (a) leitura flutuante, que é 

o estabelecimento de contato com os documentos da coleta de dados, momento em 

que se começa a conhecer o texto; (b) escolha dos documentos, que consiste na 

demarcação do que será analisado; (c) formulação das hipóteses e dos objetivos; (d) 

referenciação dos índices e elaboração de indicadores, que envolve a determinação 

de indicadores por meio de recortes de texto nos documentos de análise (Bardin, 

2006). 

A exploração do material constitui a segunda fase, que consiste na exploração 

do material com a definição de categorias (sistemas de codificação) e a identificação 

das unidades de registro (unidade de significação a codificar corresponde ao 

segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando à categorização e à 

contagem frequencial) e das unidades de contexto nos documentos (unidade de 

compreensão para codificar a unidade de registro que corresponde ao segmento da 

mensagem, a fim de compreender a significação exata da unidade de registro). 

(Bardin, 2006). 

A terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. Esta etapa é destinada ao tratamento dos resultados; ocorre nela a 

condensação e o destaque das informações para análise, culminando nas 

interpretações inferenciais; é o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica 

(Bardin, 2006). 

 

3.3.1 Análise da Pesquisa de Identidade Institucional UPM 

A primeira pergunta do questionário procurou identificar como os entrevistados 

se declaram em relação ao espírito mackenzista. Eles podiam responder: são 

mackenzistas, apenas se consideram mackenzistas ou não são nem se consideram 

mackenzistas. A pergunta seguinte foi desenvolvida para verificar o motivo delas 

serem mackenzistas, e a terceira, para entender o porquê de alguns não serem 

mackenzistas.  
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Gráfico 1 – Você é mackenzista? (Alunos – UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dos alunos entrevistados, 92% ou 1.344 alunos responderam que são 

mackenzistas, 5% dos alunos responderam que se consideram mackenzistas, e 

apenas 3% das respostas correspondem àqueles que não se consideram 

mackenzistas.  

 

Gráfico 2 – Você é mackenzista? (Funcionários – UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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No Gráfico 2, observa-se que, do total dos funcionários respondentes a esta 

pesquisa, 80% são mackenzistas e 20% se consideram mackenzistas, ou seja, o 

número de funcionários que assinalaram a alternativa não são mackenzistas foi nula. 

Dessa forma, 100% dos funcionários que trabalham nesta IES acreditam ser 

mackenzistas. 

 

Gráfico 3 – Você é mackenzista? (Professores – UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Observa-se que 68% dos docentes da instituição são mackenzistas, 29% se 

consideram mackenzistas, e apenas 3% não se denominam mackenzistas.  

De acordo com a pergunta inicial, verifica-se que 3% dos alunos e dos 

professores não se consideram mackenzistas. Mesmo sendo um universo muito 

pequeno, resolveu-se identificar o motivo disto acontecer e, de acordo com as 

respostas, sabe-se que 38% dos respondentes dizem não acreditar nas diretrizes da 

Universidade e que 13% não se consideram mackenzistas por não gostarem do 

ambiente em que estudam. 

Feita essa etapa de identificação com a instituição, aferimos o conhecimento 

das pessoas que convivem na Universidade a respeito do significado da sigla UPM, 

comumente utilizada nos documentos e em alguns processos internos. Em seguida, 
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verificamos se existe o conhecimento de que a UPM é confessional e se eles já 

utilizaram os serviços de confessionalidade3. 

Sobre a sigla UPM, 78% dos alunos, 90% dos funcionários e 99% dos 

professores conhecem seu significado. Observa-se, no entanto, que existe uma 

parcela que não sabe que a UPM é confessional: 59% dos alunos e 25% dos 

funcionários não sabiam, por exemplo, e apenas 2,5% dos professores encontram-se 

neste grupo. 

Em seguida, buscou-se verificar qual parcela dos entrevistados já utilizou os 

serviços oferecidos por conta de seu status confessional. Observa-se que apenas 

18% dos alunos utilizaram, enquanto 43% dos funcionários e 37% dos professores já 

os buscaram. 

 

Gráfico 4 – Sigla UPM (Alunos – UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir do Gráfico 4, percebe-se que 78% dos alunos têm conhecimento do 

significado do termo UPM e que 22% deles não conhecem o significado desta sigla. 

  

                                                             
3 Confessionalidade é um conjunto de crenças, princípios, símbolos e práticas que se explicitam na vida de uma 

pessoa ou instituição. É a atitude de assumir e confessar como valioso um conjunto de valores, princípios de 

conduta e, também, respostas para os questionamentos da vida. Para maiores informações, ver SANTOS, Mario 

Ferreira. Dicionário de filosofia e ciências culturais. Logos, 1964. 
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Gráfico 5 – Confessionalidade 01 (Alunos – UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Gráfico 5 demonstra se os alunos têm conhecimento a respeito dos serviços 

de apoio prestados pela UPM por conta de sua confessionalidade. Menos da metade 

das respostas obtidas (41%) representam alunos da Universidade que têm 

conhecimento deste serviço; 59% das respostas representam alunos que não sabiam 

a respeito deles. 

 

Gráfico 6 – Confessionalidade 02 (Alunos – UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O Gráfico 6, acima, identifica se os alunos que responderam conhecer a 

confessionalidade da UPM já utilizaram os serviços oferecidos ou não. Dentre as 

respostas obtidas, percebe-se que apenas 18% já usufruíram dos serviços e que 

grande parte das pessoas (82%) nunca os utilizaram. 

 

Gráfico 7 – Sigla UPM (Funcionários – UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A pergunta seguinte do questionário teve como intuito saber se os funcionários 

do Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) estavam cientes sobre o significado da 

sigla UPM. A questão trazia duas alternativas, “sim” e “não” e, em caso afirmativo, o 

entrevistado era direcionado a uma pergunta aberta, a qual solicitava que a 

escrevessem por extenso. 

Do total de respostas obtidas, 90% foram afirmativas. Em contrapartida, 10% 

dos funcionários não souberam explicar UPM. Ou seja, ainda existem alguns 

funcionários que dizem saber o que significa UPM, mas, de fato, não o sabem. 
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Gráfico 8 – Confessionalidade 01 (Funcionários – UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Essa questão almeja verificar quão cientes estavam os funcionários a respeito 

do caráter confessional da UPM. De maneira objetiva, a questão trazia duas 

alternativas: “sim” e “não. Assim, 75% afirmou saber a respeito da questão 

confessional e 25% negou.  

Como universidade confessional, a UPM oferece certos tipos de serviços e 

apoios. Por isso, objetivou-se mensurar a quantidade de pessoas que já usufruíram 

deles. As respostas possíveis eram “sim” ou “não. Cerca de 43% dos funcionários 

entrevistados já utilizaram este recurso, 57% deles não. As negativas foram 

direcionadas a uma pergunta sobre o porquê do não uso deste serviço oferecido pela 

Instituição, o que é mostrado no Gráfico 9, a seguir.  
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Gráfico 9 – Confessionalidade 02 (Funcionários – UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Este gráfico coletou dados sobre o motivo de os funcionários que sabiam do 

serviço de confessionalidade nunca o terem utilizado. Para isso, a questão fornecia 

seis opções ao entrevistado. Dos respondentes, 49% alegaram que não precisaram 

dos serviços; 23% justificaram que foi por falta de informação; 16%, por falta de tempo; 

5% responderam que foi por falta de informação e de tempo; 2% estavam 

desinteressados pelo serviço; 2% acreditaram que não se sentiriam à vontade; e 2% 

não apresentaram um motivo específico.  

 

Gráfico 10 – Sigla UPM (Professores – UPM) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A pergunta do Gráfico 10 teve como objetivo identificar o conhecimento dos 

professores da Universidade com relação à sigla UPM. As respostas apresentam que 

99% dos professores conhecem o significado da sigla e que apenas 1% não tem 

conhecimento dela. 

 

Gráfico 11 – Confessionalidade 01 (Professores – UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico acima mostra se os professores da Universidade têm conhecimento 

de que esta é confessional. Dentre as respostas, 97,5% sabiam e 2,5% não sabiam. 

 

Gráfico 12 – Confessionalidade 02 (Professores – UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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No Gráfico 12, é verificado se os professores que têm conhecimento de que a 

UPM possui caráter confessional já usufruíram ou não de seus serviços. As respostas 

obtidas demonstram que apenas 37% dos professores já usufruíram dos serviços de 

confessionalidade da Universidade, enquanto 63% nunca usufruíram. 

Feitas essas verificações a respeito da confessionalidade, buscou-se saber se 

existe, de fato, um orgulho em ser mackenzista e foram questionados os motivos da 

escolha pela UPM. 

 

Gráfico 13 – Orgulho mackenzista (Alunos – UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A questão acima tem como propósito entender se os alunos da UPM têm 

orgulho de estudar nesta IES e de serem reconhecidos como alunos desta. Com base 

nas respostas, constatou-se que 86% das pessoas têm orgulho de ser mackenzista; 

apenas 14% não se orgulham. 
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Gráfico 14 – Orgulho mackenzista (Funcionários – UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Gráfico 14 reproduz dados a respeito da questão do orgulho de ser 

mackenzista. Para isso, a questão oferece respostas objetivas, “sim” e “não”. 99% dos 

funcionários entrevistados responderam que sentem orgulho em serem mackenzistas, 

e apenas 1% discorda.  

 

Gráfico 15 – Orgulho mackenzista (Professores – UPM) 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O Gráfico 15 reproduz dados a respeito da questão do orgulho de ser 

mackenzista. Para isso, a questão oferece respostas objetivas, “sim” e “não”. 98% dos 

professores entrevistados responderam que sentem orgulho em serem mackenzistas, 

e apenas 2% discordam. 

Os motivos que os fizeram alunos, funcionários e professores optarem pela 

UPM estão expostos, por ordem de prioridade, no Quadro 5, a seguir. Em comum às 

três categorias com as quais estamos trabalhando, observamos as respostas 

infraestrutura e ambiente.  

A influência externa é citada por alunos e funcionários. Entre professores e 

funcionários, aparecem em comum paixão pela universidade, oportunidade de 

crescimento, atividade exercida, reconhecimento, colegas, confessionalidade e 

desenvolvimento. Em comum entre alunos e professores, temos desenvolvimento e 

confessionalidade. 

 

Quadro 5 – Motivos de escolha pela UPM 

 

Motivos de escolha pela UPM 

Alunos Funcionários Professores 

1. Nome no mercado 

2. Infraestrutura 

3. Tradição 

4. Ambiente 

5. Professores renomados 

6. Influência externa 

7. Localização 

8. Avaliação 

9. Grade curricular 

10. Atividade extracurricular 

11. Intercâmbio 

12. Público 

13. Confessionalidade 

1. Infraestrutura 

2. Ambiente 

3. Paixão pela universidade 

4. Oportunidade de 

crescimento 

5. Atividade exercida 

6. Reconhecimento 

7. Colegas 

8. Confessionalidade 

9. Público 

10. Desenvolvimento 

11. Convivência 

12. Remuneração 

13. Influência externa 

1. Atividade exercida 

2. Reconhecimento 

3. Ambiente 

4. Nome no mercado 

5. Infraestrutura 

6. Paixão pela UPM 

7. Desenvolvimento 

8. Colegas 

9. Oportunidade de 

crescimento 

10. Salário 

11. Opção própria 

12. Confessionalidade 

13. Networking 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 16 – Por que o Mackenzie? (Alunos – UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com essa pergunta, foi possível entender os motivos pelos quais os alunos 

escolheram estudar na UPM. Após a tabulação dos dados, foi analisado que nome no 

mercado, infraestrutura, tradição e ambiente foram os fatores-chave para seu 

ingresso, tendo, respectivamente, 80%, 73%, 63% e 58% das respostas.  

Além disso, aspectos como professores renomados, localização, grade 

curricular, certificações e atividades extracurriculares, como empresa júnior, diretórios 

acadêmicos e PIBIC, também tiveram certa relevância, obtendo, em média, 36% das 

respostas. Confessionalidade foi o fator de menor relevância para os alunos, obtendo 

somente 9% das respostas. 
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Gráfico 17 – Por que o Mackenzie? (Funcionários – UPM) 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A questão seguinte possui dados a respeito dos motivos pelos quais os 

funcionários escolhem a UPM para trabalhar. O questionário oferece 14 opções para 

que o entrevistado escolha, como reconhecimento e oportunidades de crescimento. 

Daqueles que responderam à pesquisa, 62% assinalaram infraestrutura; 55%, 

ambiente; 37%, paixão pela Universidade e oportunidade de crescimento; 35%, 

atividade exercida e reconhecimento; 31%, colegas; 29%, confessionalidade; 27%, 

público; 26%, desenvolvimento; 25%, conveniência/facilidade; 24%, remuneração; 

19%, influência externa; 12%, salário; e 10%, networking. 
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Gráfico 18 – Por que o Mackenzie? (Professores – UPM) 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A questão acima possui dados a respeito dos motivos pelos quais os 

professores entrevistados escolheram a UPM como ambiente de trabalho. O 

questionário oferece 15 opções de escolha, como reconhecimento e atividade 

exercida. Dos que responderam ao questionário, 57% assinalaram atividade exercida; 

54%, reconhecimento; 51%, ambiente; 47%, nome no mercado; 46%, infraestrutura e 

paixão pela universidade; 43%, desenvolvimento; 41%, colegas; 39%, oportunidades 

de crescimento; 29%, salário; 28%, opção própria; 19%, confessionalidade e 

networking; 13%, influência externa; e 8%, conveniência/ facilidade. 
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O gráfico abaixo reproduz as respostas que os alunos deram quando 

perguntados a respeito dos momentos em que sentem mackenzista presente. 

 

Gráfico 19 – Espírito mackenzista (Alunos – UPM) 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados revelam que 69% dos alunos acreditam que o espírito mackenzista 

esteja presente em jogos universitários; 62%, em reconhecimento no mercado; 56%, 

nos eventos realizados na UPM; 49%, nas salas de aula; 36%, nas empresas juniores; 

26%, em atividades extracurriculares, como PIBIC e monitoria; e apenas 10% dos 

alunos sentem o espírito mackenzista presente quando o assunto é religião. Além 

disso, é válido destacar que apenas 5% das respostas foram de alunos que não 

sentem o espírito mackenzista em momento algum. 
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Seguindo com o questionário, é focado agora os aspectos que foram agregados 

a alunos, funcionários e professores após estes começarem a fazer parte da UPM. 

 

Gráfico 20 – Mackenzie agregou (Alunos – UPM) 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Segundo o gráfico, 93% dos alunos disseram que, desde sua entrada na 

universidade, seu conhecimento aumentou; 75% desenvolveram novas competências 

pessoais, como planejamento e organização; 39% conseguiram algum networking; 

33% ganharam habilidades práticas; 21% objetivava a participação em entidades 

como Empresa Junior, Diretórios Acadêmicos e Atléticas; e apenas 8% das pessoas 

aumentaram sua vivência religiosa. 
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Ao verificar se os alunos, após ingressarem na UPM, adquiriram algum hábito, 

obtivemos respostas como: conhecimento, desenvolvimento pessoal, networking, 

habilidades práticas, participação em entidades estudantis e vivência religiosa. 

Fazendo a mesma pergunta aos funcionários, obtivemos como resposta: 

comprometimento, planejamento, organização, pontualidade e trabalho em equipe. 

Para os professores, os hábitos adquiridos foram: comprometimento, planejamento, 

organização e pontualidade. 

 

Gráfico 21 – Hábito adquirido (Funcionários – IPM) 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesta questão, é abordada a aquisição de hábitos após a entrada no IPM. Teve 

como intuito também analisar se houve mudanças positivas nos entrevistados desde 

o primeiro contato com o Instituto. Dessa forma, de acordo com os resultados obtidos, 

53% dos funcionários afirmam que adquiriram comprometimento; 42%, planejamento; 

38%, organização; 25%, pontualidade; e apenas 1%, trabalho em equipe.  
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Gráfico 22 – Hábito adquirido (Professores – UPM) 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesta questão, é tratada a aquisição de hábitos após a entrada na UPM. Teve 

como intuito analisar se houve mudanças positivas nos entrevistados, desde o 

primeiro contato com a universidade. Dessa forma, de acordo com os resultados 

obtidos, 19% dos professores afirmam que adquiriram comprometimento; 17%, 

planejamento; 15%, pontualidade e organização. Além disso, a opção “outros” obteve 

33% das respostas.  

A parte final do questionário solicitou que os entrevistados escrevessem três 

palavras sobre o que significa ser mackenzista. Foram selecionadas as dez palavras 

mais recorrentes nas respostas (neste único momento, abertas). É interessante 

ressaltar que, em alguns casos, mais de dez palavras apareceram, por terem o mesmo 

percentual de repetição. 

Com o maior número de respostas, os alunos responderam com as palavras 

“dedicado” (11%), “orgulho” (9%), “capacitação” (7%), “amor” (5%), “felicidade” (5%). 

A palavra “união” tem 4% das respostas; em seguida, palavras como “competente”, 

“reconhecimento”, “tradição”, “animação” e “amizade” representam 3% das respostas. 

Outros 44% das respostas mencionaram outras palavras. 

Os funcionários descreveram o ser mackenzista com as palavras 

“comprometido” (11%), “orgulho” (9%), “amor” (5%), “paixão” e “princípios” (ambas 

com 4%). Outros 67% mencionaram outras palavras. 
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Os professores da UPM definem o espírito mackenzista por meio das palavras 

“comprometido” (14%), “paixão” (9%), “orgulho” e “seriedade” (ambas com 6%), 

“confiável” (4%), “dedicação” e “responsabilidade” (4%). As palavras “respeito”, 

“honesto”, “cristão” e “tradição” mensuram 3% cada uma; “solidário”, “trabalhador” e 

“ético” somam 2%. Outros 35% mencionaram outras palavras 

No quadro abaixo, estão as palavras mais citadas pelos grupos respondentes:  

 

Quadro 6 – Três palavras mais citadas (UPM) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Podemos observar que as palavras em comum entre os três grupos são: 

dedicação, comprometimento, orgulho, paixão e tradição. Além das citadas 

anteriormente, entre aluno e funcionário aparecem em comum, amor e amizade. Entre 

funcionários e professores estão respeito e solidário. E entre os professores e alunos, 

não aparecem mais nenhuma em comum com os dois além das citadas para os três 

grupos.  

 

TRÊS PALAVRAS MAIS CITADAS – UPM 

Alunos Funcionários Professores 

1. Dedicação 

2. Orgulho 

3. Capacitação 

4. Amor 

5. Felicidade 

6. União 

7. Competência 

8. Reconhecimento 

9. Tradição 

10. Animação 

11. Amizade 

12. Paixão 

13. Comprometimento 

1. Comprometimento 

2. Orgulho 

3. Amor 

4. Paixão 

5. Princípio 

6. Dedicação 

7. Tradição 

8. Respeito 

9. Amizade 

10. Solidário 

1. Comprometimento 

2. Paixão 

3. Orgulho 

4. Seriedade 

5. Confiável 

6. Dedicação 

7. Responsabilidade 

8. Respeito 

9. Honesto 

10. Cristão 

11. Tradição 

12. Solidário 

13. Trabalhador 

14. Ético 
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3.3.2 Análise da Pesquisa de Identidade Institucional PUC-Rio 

Após ter sido apresentada a análise dos entrevistados na UPM, será relatada 

a análise das entrevistas realizada na PUC-Rio. Para facilitar o raciocínio, será 

seguida a mesma ordem de apresentação da análise anterior.  

A primeira pergunta do questionário procurou identificar como os entrevistados 

se declaram em relação a serem Filho(a) da PUC, como se considera carinhosamente 

a comunidade interna da PUC. Eles podiam responder: são Filho(a) da PUC, 

consideram-se Filho(a) da PUC, ou não são nem se consideram Filho(a) da PUC. A 

pergunta seguinte foi desenvolvida para verificar os motivos pelos quais os 

entrevistados se consideram Filho(a) da PUC; a terceira pergunta objetiva entender o 

porquê de alguns não se identificarem como Filho(a) da PUC. 

 

Gráfico 23 – Você é Filho(a) da PUC? (Alunos – PUC-Rio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico acima ilustra as respostas dos alunos da Pontifícia Universidade 

Católica em relação a serem ou não Filho(a) da PUC. Dentre as respostas, 72% dos 

entrevistados responderam afirmativamente e 28%, responderam negativamente, ou 

seja, não se consideram Filho(a) da PUC. 
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Gráfico 24 – Você é Filho(a) da PUC? (Funcionários – PUC-Rio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Este gráfico mensura a quantidade de funcionários da PUC-Rio que se orgulha 

de trabalhar nesta faculdade. 80% dos entrevistados se sentem representados pelo 

termo e apenas 20% deles não se consideram Filho(a) da PUC. 

 

Gráfico 25 – Você é Filho(a) da PUC? (Professores – PUC-Rio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico acima demonstra o sentimento dos professores da PUC ao termo 

Filho(a) da PUC. Dentre as respostas obtidas, 42% representam docentes que 

afirmam ser Filho(a) da PUC e 58% representam aqueles que não se reconhecem 

como tal. É importante destacar o fato de que, no caso da PUC, nenhum dos 
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respondentes escolheu a opção se considerar Filho(a) da PUC. Podemos inferir com 

tal resultado que parece não haver uma clareza, entre os docentes, sobre considerar-

se Filho(a) da PUC. Portanto, os resultados dessas questões são que 72% dos alunos, 

80% dos funcionários e 42% dos professores responderam que sim, são Filho(a) da 

PUC. 

Em seguida, procurou-se saber se as pessoas que convivem na Universidade 

conhecem o significado da sigla PUC, comumente utilizada na documentação interna 

por toda a comunidade. Feito isso, verificou-se o conhecimento dos entrevistados a 

respeito da confessionalidade da PUC e se eles já haviam utilizado alguns dos 

serviços oferecidos por ela. 

Sobre a sigla PUC, 99% dos alunos, 90% dos funcionários e 96% dos 

professores afirmam saber o que a sigla significa. Foi possível verificar também que 

existe uma parcela que não sabe que a PUC é uma universidade confessional: 36% 

dos alunos, 40% dos funcionários e 33% dos professores encontram-se neste grupo. 

Daqueles que sabiam que a PUC é uma universidade confessional, observa-se 

que 9% dos alunos já utilizaram os serviços de confessionalidade oferecidos, assim 

como 5% dos funcionários e 63% dos professores. 

 

Gráfico 26 – Sigla PUC-Rio (Alunos – PUC-Rio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico acima demonstra o conhecimento dos alunos da Pontifícia 

Universidade Católica com relação à sigla PUC, comumente utilizada por 

professores e funcionários da Universidade. Percebe-se, então, que 99% das pessoas 
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têm conhecimento do significado do termo PUC e que apenas 1% não conhece seu 

significado. 

 

Gráfico 27 – Confessionalidade 01 (Alunos – PUC-Rio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A questão retratada no gráfico acima procura entender se os alunos conhecem 

o serviço de confessionalidade ofertado pela Universidade. Mais da metade dos 

alunos entrevistados desconhecem o serviço, representando 64%. Os 36% restantes 

possuem conhecimento acerca do serviço. 

 

Gráfico 28 – Confessionalidade 02 (Alunos – PUC-Rio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 



108 
 

Após verificarmos quantos alunos conheciam a confessionalidade da 

universidade em que estudam, procurou-se saber quantos deles já utilizaram os 

serviços oferecidos. Dentre as respostas obtidas, é notório que apenas 9% das 

respostas sejam de pessoas que já usufruíram dos serviços; a maioria dos alunos 

nunca os utilizou, 91%. 

 

Gráfico 29 – Sigla PUC-Rio (Funcionários – PUC-Rio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Gráfico 29 mensura, dentre os funcionários que responderam à pesquisa, 

quantos sabem o significado da sigla PUC. 90% responderam que conhecem o 

significado e o descreveram corretamente; e 10% responderam não saber o que 

significa. 

 

Gráfico 30 – Confessionalidade 01 (Funcionários – PUC-Rio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O gráfico anterior informa quantos funcionários têm consciência de que a PUC-

Rio é uma universidade confessional: 40% afirmam conhecer esta informação; 

consequentemente, 60% negam saber que a universidade é confessional. Desses 

40%, quando perguntados se já usufruíram dos serviços de confessionalidade, 95% 

disseram nunca terem usado. 

 

Gráfico 31 – Sigla PUC-Rio (Professores – PUC-Rio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A pergunta acima visa identificar se os professores têm conhecimento sobre o 

significado da sigla PUC-Rio: 96% dos entrevistados afirmaram conhecer seu 

significado e 4%, o que corresponde a somente uma pessoa, nega conhecê-lo. 

 

Gráfico 32 – Confessional 01 (Professores – PUC-Rio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O Gráfico 32 mostra os dados a respeito do conhecimento do caráter 

confessional da PUC: 67% dos professores entrevistados sabiam que a universidade 

tinha este cunho, e 33% não tinham conhecimento. 

 

Gráfico 33 – Confessional 02 (Professores – PUC-Rio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesta questão, verificou-se a utilização dos serviços de confessionalidade 

disponíveis ao público da Universidade. Com resposta negativa, tem-se 63% dos 

professores entrevistados; com resposta positiva, foi identificada uma parcela de 38% 

de professores que já usufruíram do serviço de alguma forma. 

  



111 
 

Em seguida, questiona-se o orgulho de ser Filho(a) da PUC e o motivo pelos 

quais os entrevistados escolheram a PUC. 

 

Gráfico 34 – Orgulho de ser Filho(a) da PUC (Alunos – PUC-Rio) 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico acima apresenta o orgulho que os estudantes da PUC têm em serem 

conhecidos por Filho(a) da PUC. Dessa forma, 68% afirmam se sentir orgulhosos, e 

32% negam. 

 

Gráfico 35 – Orgulho de ser Filho(a) da PUC (Funcionários – PUC-Rio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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No gráfico anterior, foi perguntado se os funcionários se orgulham de pertencer 

à PUC. Com unanimidade, 100% afirma se orgulhar de trabalhar nesta Universidade. 

 

Gráfico 36 – Orgulho de ser Filho(a) da PUC (Professores – PUC-Rio) 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A questão acima visa a identificar a porcentagem dos professores entrevistados 

que sentem ou não orgulho em fazer parte da PUC-Rio. 96% afirmaram ter orgulho 

de fazer parte da universidade, e 4% negaram ter orgulho de integrá-la. 

 

Quadro 7 – Motivo da escolha pela PUC-Rio 

 

MOTIVO DA ESCOLHA – PUC-RIO 

Alunos Funcionários Professores 

1. Nome no mercado 

2. Infraestrutura 

3. Influência externa 

4. Ambiente 

5. Grade curricular 

6. Intercâmbio 

7. Tradição 

8. Professores renomados 

9. Localização 

1. Reconhecimento 

2. Conveniência 

3. Convivência 

4. Paixão pela IES 

5. Atividade exercida 

6. Colegas 

7. Ambiente 

8. Remuneração 

9. Infraestrutura 

1. Atividade exercida 

2. Reconhecimento 

3. Ambiente 

4. Infraestrutura 

5. Paixão pela IES 

6. Oportunidade de 

crescimento 

7. Opção própria 

8. Colegas 
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10. Certificação (Enade) 9. Nome no mercado 

10. Desenvolvimento 

11. Salário 

12. Influência externa 

13. Convivência 

14. Networking 

15. Confessional 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No Quadro 7 estão detalhados os principais motivos pelos quais alunos, 

funcionários e professores escolheram fazer parte da PUC-Rio. Foram dadas diversas 

alternativas, e os entrevistados poderiam marcar mais de uma; por isso, a soma pode 

ser mais que 100%.  

Dos alunos que escolheram iniciar os estudos na PUC-Rio, 73% afirmaram ser 

pelo nome no mercado que a universidade possui; 16%, pela infraestrutura; e 3%, 

pela influência externa. Além disso, 2% dos alunos optaram pelo ambiente; e fatores 

como grade curricular, oportunidades de intercâmbio, tradição, professores 

renomados, localização e certificações (Enade) foram mencionados por 1% dos 

entrevistados. 

Entre os motivos para os funcionários escolherem pertencer à PUC-Rio, são 

citados: o reconhecimento (38%) e a conveniência (24%). A convivência/ facilidade 

das demandas representa 19% das respostas; também com 19% está a paixão pela 

universidade. A atividade que exerce em seu serviço tem 10% das respostas e motivos 

como amizade, ambiente, remuneração e infraestrutura equivalem a 5%. 

Quando questionados, o corpo docente da PUC-Rio apontou como motivos a 

Atividade Exercida, ou seja, eles estão satisfeitos com o trabalho que desenvolvem 

que totalizou 22% de escolha. Em seguida, com 11%, vem o Reconhecimento, 

seguido pelo Ambiente, com 10%. As opções referentes a infraestrutura, paixão pela 

universidade e oportunidade de crescimento obtiveram 7%. Com 6% cada, temos as 

escolhas: opção própria; colegas; nome no mercado e desenvolvimento. Seguindo 

para as opções que tiveram menor proporção de escolha, vemos: salário, com 4%; 

influência externa, com 3%; conveniência/ facilidade, 2% e, por fim, a 

confessionalidade, com 1% de escolha.  
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Gráfico 37 – Espírito de ser Filho(a) da PUC (Alunos – PUC-Rio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico acima retrata os momentos nos quais os alunos afirmam presenciar 

o espírito de estudante da PUC-Rio. Assim, percebe-se que 47% dos estudantes têm 

esse sentimento por causa dos jogos universitários; 28%, pelos eventos realizados na 

Universidade; e 10%, por conta da sala de aula. O restante está distribuído em 7%, 

pelo reconhecimento do mercado e em 1%, pela religião. 

  



115 
 

Na questão seguinte, deseja-se verificar a aquisição de hábitos por parte dos 

alunos, após sua entrada na PUC-Rio. Teve como intuito analisar se houve mudanças 

positivas nos entrevistados desde o primeiro contato com a universidade. Dessa 

forma, de acordo com os resultados obtidos, 92% afirmam ter ganhado conhecimento; 

6% desenvolveram competências pessoais; 1% melhoraram suas habilidades práticas 

e 1% aumentou sua participação em entidades estudantis.  

 

Gráfico 38 – PUC-Rio agregou (Alunos – PUC-Rio) 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 39 – Hábitos adquiridos (Funcionários – PUC-Rio) 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Esta questão diz respeito aos hábitos adquiridos pelos funcionários, após 

começarem a trabalhar na Universidade. Novamente, estas perguntas eram de 

múltipla escolha; por esse motivo, a porcentagem total pode ultrapassar 100%. 60% 

dos funcionários afirmou ter adquirido comprometimento; 50% adquiriu pontualidade; 

50% otimizou sua organização; 40% afirmou ter melhorado seu planejamento; e 10% 

informou já ter todos estes hábitos antes mesmo de entrarem na Universidade. 
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Gráfico 40 – Hábitos adquiridos (Professores – PUC-Rio) 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Esta pergunta busca levantar informações referentes aos hábitos adquiridos 

pelos professores, após ingressarem na PUC-Rio. Entre as alternativas, podemos 

observar que existem duas opções de maior escolha, são elas: comprometimento, 

com 33%, e o “Não”, ou seja, não adquiriram nenhum novo hábito após terem 

ingressado o corpo docente da universidade também com 33%. Seguindo o gráfico, 

temos planejamento, selecionado por 19% dos professores; e depois, pontualidade, 

com 11%; organização foi resposta de 4% dos professores. 
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Na última pergunta do questionário, de cunho dissertativo, os entrevistados 

foram requeridos a descrever em três palavras o que é ser Filho(a) da PUC. Esta foi 

a única pergunta aberta do questionário. 

 

Quadro 8 – Três palavras mais citadas (PUC-Rio) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Neste quadro os alunos da universidade definiram a PUC em três palavras. 

Reconhecimento preenche 25% do gráfico, a palavra oportunidade se mostrou 

presente em 14%, preconceituoso 9%, elitista 9%, felicidade representa 7%, paixão 

5%, e 5% diz não existir este termo, além de 27% que sugeriram outras palavras. 

Os funcionários descreveram a Universidade em três palavras que a 

representam. A palavra “família” representa 30% das respostas, 20% disse “trabalho”, 

grandeza 20%, também com 20% a palavra “reconhecimento” foi citada e por último, 

“oportunidade” com 10%. 

Para os professores, 14% a Ética da universidade foi apontada, posteriormente 

a Tradição obteve 18%, o Compromisso da organização foi identificado por 23% dos 

professores entrevistados. Sucessivamente podemos analisar as duas opções com 

maior índice de escolha, são elas: Pertencimento, com 27% e a questão da Qualidade, 

com 32% de escolha. 

TRÊS PALAVRAS MAIS CITADAS – PUC-RIO 

Alunos Funcionários Professores 

1. Qualidade  

2. Comprometimento  

3. Paixão 

4. Amor 

5. Felicidade 

6. Elitista 

7. Tradição 

8. Família 

9. Oportunidade 

10. Dedicação 

11. Orgulho 

1. Qualidade 

2. Pertencimento 

3. Compromisso 

4. Tradição 

5. Ética 

6. Amor 

7. União 

8. Orgulho 

9. Comprometimento 

10. Paixão 

1. Oportunidade 

2. Reconhecimento 

3. Grandeza 

4. Trabalho 

5. Família 

6. Qualidade 

7. Tradição 

8. Ética 

9. Amor 

10. Comprometimento  
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Podemos observar entre os três grupos as palavras em comum foram: 

qualidade, comprometimento, amor e tradição. Além das citadas, em comum entre 

professores e funcionários foi ética. Entre aluno e funcionário, foi oportunidade e 

família. E entre aluno e professor, foi orgulho.  

 

3.3.3 Perspectiva conjunta das duas Universidades analisadas 

A partir das análises desenvolvidas nos tópicos anteriores, serão apresentadas 

agora algumas considerações gerais. 

No quadro abaixo, é possível observar que, na UPM, todos os funcionários se 

consideram mackenzistas; isso demonstra o espírito de pertencimento dos 

funcionários ao local de trabalho.  

Na UPM, apareceram algumas respostas na opção “considerar-se 

mackenzista”; na PUC-Rio, os respondentes não optaram pela colocação “considerar-

se Filho(a) da PUC”, ou seja, ou eles são ou eles não são Filho(a) da PUC. 

Outro fator a observar neste quadro é o percentual de professores que não se 

consideram Filho(a) da PUC, que é maior do que o número de professores que 

afirmaram ser. 

 

Quadro 9 – Percentual Geral 

 

PERCENTUAL GERAL – MACKENZISTAS E FILHO(A) DA PUC 

IES Alunos Funcionários Docentes 

UPM – Sim 92% 80% 68% 

UPM – Consideram-se 5% 20% 29% 

UPM – Não 3% ----- 3% 

PUC-Rio – Sim 72% 80% 42% 

PUC-Rio – Não 28% 20% 58% 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sobre o reconhecimento das duas siglas, UPM e PUC-Rio, mais de 90% dos 

funcionários e dos professores conhecem e sabem o significado das siglas das duas 

IES. Na PUC-Rio, mais de 90% dos alunos também sabem; na UPM, 78% destes 
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conhecem a sigla. Quando perguntado para os 22% dos alunos que desconheciam a 

sigla, conseguiam identificar a letra M de Mackenzie. 

Em relação ao orgulho de ser mackenzista e Filho(a) da PUC, tanto entre os 

funcionários quanto entre os professores, o percentual é acima de 96%, o que 

comprova a alta satisfação destes dois grupos por pertencerem ao quadro de 

funcionários e docentes das IES em que estão. Os alunos da UPM somam um 

percentual de 86% de satisfação e os alunos da PUC-Rio, de 68%, um número 

bastante significativo. 

Com a intenção de listar os elementos identitários de uma UCC, por meio da 

pergunta sobre quais motivos levaram os três grupos entrevistados (alunos, 

funcionários e professores) a escolherem as IES, temos em comum aos três as 

respostas ambiente e infraestrutura. Com isso, podemos inferir que estes dois 

elementos fazem parte da construção da identidade de uma IES. Os aspectos como 

paixão pela universidade e reconhecimento externo também devem ser destacados, 

pois foram elementos em comum entre professores e funcionários. 

Uma instituição é um conjunto estruturado de saberes, é constituída por 

normas, valores, ideologias e práticas internalizadas na consciência do coletivo, 

inseridas no ambiente interno e produzidos pelas relações que se estabelecem entre 

as pessoas (SOUZA, 1995). Para pontuar tais valores, o questionário teve sua última 

pergunta aberta, na qual todos os entrevistados deveriam escrever o que para eles 

significa ser mackenzista ou filho(a) da PUC.  

Em comum, entre todos os entrevistados e entre as duas IES, observamos as 

palavras comprometimento e tradição. É interessante destacar também que, em 

comum entre alunos e funcionários, aparece a palavra amor; e, entre professores e 

alunos, surge a palavra orgulho. 

Como foi apresentado no início deste capítulo, a identidade organizacional é o 

resultado da autopercepção ou da autoimagem, ou seja, da maneira como seus 

membros internos, especialmente seus dirigentes, percebem a instituição de forma 

compartilhada (MACHADO; NOGUEIRA, 2001). 
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4 ENTREVISTA E REFLEXÕES  

Esta seção adotou o princípio metodológico da “análise de conteúdo”. Tal 

método foi sistematizado por Bardin (1977) e consiste em uma forma de análise dados 

qualitativos em pesquisas efetuadas no campo das ciências humanas e sociais. 

As perguntas elaboradas para os reitores trataram sobre a questão identitária, 

as contribuições das UCC e os desafios por eles percebidos. As entrevistas podem 

ser lidas na íntegra nos Apêndices 2 e 3. 

A primeira entrevista foi realizada com o Reitor da UPM, Dr. Benedito Aguiar 

Neto, pessoalmente, no dia 26 de abril de 2019, em seu gabinete, gravada por meio 

do telefone celular e, posteriormente, transcrita. A segunda entrevista foi realizada 

com o Reitor da PUC-Rio, Padre Josafá Carlos Siqueira, respondida por correio 

eletrônico, no dia 29 de abril de 2019. 

 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS QUALITATIVOS: FREQUÊNCIA DAS PALAVRAS 

Foi feito um somatório de todas as palavras ditas nas duas entrevistas, 

separadamente. Na entrevista do Reitor da UPM, constam 310 palavras diferentes,4 

e, na entrevista do Reitor da PUC-Rio, constam 218 palavras diferentes.  

Após o somatório das palavras, foi feita uma seleção daquelas que mais se 

destacaram nas duas entrevistas – ou seja, aquelas com maior frequência de 

repetições. Inicialmente, separaríamos as dez palavras mais repetidas. Porém, como 

foi percebido, tanto na fala do Reitor da UPM quanto na fala do Reitor da PUC-Rio, a 

décima palavra mais repetida tinha o mesmo número de repetições que a décima 

primeira. Por essa razão, foram selecionadas as onze palavras mais faladas nas 

entrevistas.  

Foram elaborados dois gráficos de frequência das palavras mais relevantes nas 

falas dos Reitores, para expressar, visualmente, os dados numéricos, com o objetivo 

de facilitar sua compreensão.  

  

                                                             
4 Eliminados artigos, preposições, complementos etc. 
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No Gráfico 41, podemos verificar as palavras que mais se destacaram na fala 

do Reitor da UPM, Dr. Benedito Aguiar Neto. Em primeiro lugar, a palavra “educação”, 

na sequência, “compromisso” e, em terceiro, “aluno”.  

 

Gráfico 41 – Palavras mais frequentes na entrevista do Reitor da UPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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No Gráfico 42, observa-se que as palavras mais utilizadas nas respostas do 

Reitor da PUC-Rio foram “ensino”; em seguida, “qualidade” e, logo após, com o 

mesmo número de ocorrências, “sociedade” e “pesquisa”. 

 

Gráfico 42 – Palavras mais frequentes na entrevista do Reitor da PUC-Rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A “nuvem de palavras” é um diagrama digital que representa a frequência 

das palavras em um texto. Cada palavra tem seu tamanho regido pela relevância em 

determinado corpus. Quanto mais a palavra é utilizada, mais destacada é a sua 

representação no diagrama. Seu algoritmo trabalha com a frequência simples das 

ocorrências das palavras.  

Como ferramenta adicional interpretativa da análise de conteúdo e com objetivo 

de compreender as entrevistas, foram feitas as nuvens de palavras5 utilizadas por 

cada reitor. A primeira nuvem de palavras está relacionada à entrevista do Reitor da 

UPM. Pode-se observar o destaque das palavras “educação”, “ensino”, 

“compromisso”, “formação”, “pesquisa”, “respeito”, “qualidade” e “aluno”.  

 

 

                                                             
5 As nuvens de palavras foram elaboradas com auxílio da ferramenta Wordle, disponível gratuitamente na internet 

em <http://www.wordle.net/>. 
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Diagrama 1 – Nuvem de palavras da entrevista com o Reitor da UPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A próxima nuvem de palavras baseia-se nas respostas da entrevista com o 

Reitor da PUC-Rio, Pe. Josafá Carlos de Siqueira; nela são destacadas as palavras 

“ensino”, “qualidade”, “sociedade”, “pesquisa” e “pós-graduação”.  

 

Diagrama 2 – Nuvem de palavras da entrevista com o Reitor da PUC-Rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao analisar as duas entrevistas em conjunto, verificamos cinco palavras que 

tiveram maior ênfase em ambas as nuvens: “educação/ ensino”, “qualidade”, 

“pesquisa”, “sociedade” e “universidade”. 
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4.2 SÍNTESE COMPARATIVA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADOS  

A seguir é apresentada a síntese comparativa das respostas das entrevistas, 

em ordem numérica. O desenvolvimento desta parte da análise do conteúdo consta 

no Apêndice 4. 

Na primeira pergunta da entrevista, “Quais são os elementos identitários de 

uma UCC?”, para os dois reitores, a educação deve ser entendida como um bem 

maior. Para eles, a cultura interna, os documentos, a infraestrutura, os processos, a 

qualidade e os valores confessionais são os elementos identitários de uma UCC. 

Pode-se notar, de acordo com outros itens desta tese, que os elementos por 

eles ressaltados encontram-se presentes em vários aspectos das instituições. 

Observamos algumas particularidades da infraestrutura por meio das fotografias do 

interior dos campi das universidades. Na UPM, por exemplo, expressa-se por frases 

bíblicas destacadas nas paredes dos edifícios e pela existência de uma capela; 

edifício que também existe na PUC-Rio. Outro fator é a presença da Igreja Católica e 

da Igreja Presbiteriana como órgãos diretivos nas duas universidades. Notamos, 

também, a atuação de uma chancelaria ou de uma instância equivalente para cuidar 

dos assuntos ligados diretamente à confessionalidade. Esta, por sua vez, aparece 

claramente na missão, na visão, nos princípios e nos valores das duas universidades 

– destacada em seus PDI.  

Nos processos da UPM, a confessionalidade se apresenta por meio da 

presença e do devocional de um pastor presbiteriano, o qual traz sempre, antes de 

eventos, uma reflexão a partir da palavra bíblica. Na sala de aula, a PUC-Rio traz a 

confessionalidade por meio do ensino religioso na graduação; na UPM, por meio do 

conteúdo da disciplina “Cosmovisão, Sociedade e Tecnologia”, presente na grade 

curricular de todos os cursos de graduação.  

Outro aspecto destacado por ambos os Reitores é a cultura de pertencimento 

institucional da comunidade, o qual pudemos observar pelas respostas ao 

questionário aplicado a funcionários, discentes e docentes das duas IES (cujos 

resultados foram apresentados na seção anterior deste capítulo). 

Na segunda pergunta da entrevista, “Quais os principais aspectos que tornam 

a UCC distinta de outras IES?”, as respostas dos reitores foram díspares. Para o 

Reitor da UPM, os aspectos que diferenciam uma UCC das demais universidades é o 

respeito à legislação em vigor, não por um mero rito burocrático, mas pelo 
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compromisso com a verdade e com o que é “certo e não é errado” – isso é 

“fundamental para uma instituição confessional”, afirma. 

Outro aspecto por ele ressaltado é o desenvolvimento do discente como um ser 

integral, preparado para encarar os problemas da sociedade em que está inserido, de 

maneira que o respeito aos princípios e valores que fazem parte da identidade 

institucional tenha sido internalizado por ele, seja no respeito ao próximo, na tomada 

de decisão em relação aos impactos que podem gerar prejuízos sociais. A 

confessionalidade deve ter essa preocupação, senão ela se torna comum e se iguala 

ao que está acontecendo no mercado – tendo como foco o “lucro pelo lucro”, o 

“resultado pelo resultado” e não a formação, de fato, como no pleno “exercício da 

cidadania”.  

Na resposta do Reitor da PUC-Rio, os aspectos que diferenciam uma UCC das 

demais são os próprios elementos identitários descritos por ele na questão anterior, 

ou seja, a identidade católica, expressa nos estatutos e no marco referencial, o ensino 

religioso, a presença de um templo católico no campus universitário, a cultura do 

pertencimento institucional e a existência de uma faculdade eclesiástica – ou de um 

departamento de teologia ou da ciência da religião.  

Percebe-se que o Reitor da PUC-Rio é mais pragmático; portanto, em sua fala, 

não aparece de forma explícita a formação do aluno nem o processo de ensino-

aprendizagem como sendo um aspecto diferencial de uma UCC. O Reitor da UPM, 

por sua vez, evidencia e destaca a importância da formação do aluno como um 

indivíduo integral e preparado para o enfrentamento dos desafios da sociedade 

contemporânea. 

Na terceira pergunta da entrevista, “Qual o papel das instituições filantrópicas 

comunitárias e confessionais no cenário do ensino superior brasileiro?”, o Reitor da 

UPM ressalta a presença e a importância das instituições filantrópicas – não somente 

na educação superior, mas também na educação básica. 

Além disso, é evidenciado por ele o fato de elas serem filantrópicas. Desse 

ponto de vista, afirma haver uma melhor utilização dos resultados financeiros, pois ele 

é reinvestido na própria instituição. Em decorrência disso, há melhores contribuições 

a oferecer, como uma infraestrutura melhor, um corpo docente mais qualificado e um 

processo de capacitação dos professores mais completo. 
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O Reitor da PUC-Rio, por sua vez, salienta o papel das instituições filantrópicas 

na melhoria do ensino superior no país, pois acredita que elas façam um papel de 

complementação – uma vez que o Estado não consegue atingir toda a demanda da 

sociedade. Além de oferecerem oportunidades às camadas mais pobres da 

sociedade, por meio de um programa generoso de bolsas de estudo, atendem a 

algumas demandas da comunidade local e, com isso, contribuem para o 

desenvolvimento regional. 

Ambos os reitores destacam o compromisso dessas instituições com a 

qualidade do ensino e da pesquisa no desenvolvimento do país. 

Para a quarta pergunta, “Como estas instituições podem contribuir para a 

sociedade, especificamente no campo da educação?”, o Reitor da UPM afirma que a 

contribuição se dá pela incorporação, nos componentes curriculares dos cursos, de 

algum viés que aponte e retrate a confessionalidade; não necessariamente em 

componentes curriculares de cunho teológico, mas com elementos que possam 

expressar a cosmovisão cristã dentro do próprio contexto de formação do aluno, como 

a ética e a cidadania. Para ele, somente as UCC podem fazer isso, porque as outras 

IES não o farão; afinal, elas não têm nenhum interesse nem a percepção de que tal 

formação seja relevante. Dr. Benedito afirma que: 

[...] esta é uma contribuição à educação, porque o aluno terá uma 
formação ampla, com o compromisso ético no exercício da sua 
profissão. Esse é um papel que as instituições confessionais podem 
exercer e que talvez ainda precise ser mais explorado porque esse 
pode ser um grande diferencial na organização e execução curricular 
dos seus respectivos cursos. 

 

O Reitor da PUC-Rio enfatiza a colaboração na possibilidade do ingresso de 

pessoas trabalhadoras, mantendo o acesso a cursos em turnos fora dos horários 

normais de trabalho e, com isso, criando condições de empregabilidade; além disso, 

disponibiliza cursos que possam atender às necessidades regionais ou locais. Ele 

destaca que as IES filantrópicas elevam o nível educacional dos jovens abrindo 

fronteiras internacionais por meio de intercâmbio e dupla titulação e mantendo um 

bom programa de estágios para os alunos. 

Ambos ressaltam a contribuição destas IES na qualidade do ensino, 

preocupadas e atentas à formação humanística, ética e técnica na preparação do 

aluno para exercer sua profissão.  
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Na quinta questão, sobre o “cenário concorrencial do ensino superior 

brasileiro”, um dos grandes desafios existentes atualmente é a concorrência desleal 

entre as UCC as quais praticam projetos sérios e se mantêm com a receita de suas 

mensalidades e aquelas que praticam preços irreais e não possuem compromisso 

com a qualidade. 

Para Pe. Josafá, é crucial melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa e 

elaborar um orçamento realista e sustentável diante da realidade do país. Ele também 

cita a manutenção de pós-graduação de referência, pois ela é um elemento 

fundamental para melhorar uma universidade de pesquisa, encorajando-a a ser 

empreendedora e criativa, revendo periodicamente os currículos, criando cursos e 

adaptando o ensino aos apelos das novas metodologias. 

O Reitor da PUC-Rio ressalta, ainda, mais alguns desafios, como ampliar as 

parcerias entre a PUC e as melhores universidades e esforçar-se para melhorar o 

processo avaliativo interno e externo. Ademais, afirma também a importância da 

manutenção e dos incentivos aos cursos mais bem avaliados e daqueles com 

demandas históricas por parte da sociedade. 

O Reitor da UPM destaca em sua resposta que o grande desafio é “gerar o 

sentimento da necessidade da geração do conhecimento novo”. Esse conhecimento 

deve ser desenvolvido para o atendimento das demandas da sociedade. 

Na sexta pergunta, “O que faz um aluno preferir cursar em uma UCC a qual 

você pertence em relação a outras IES?”, ambos são unânimes em suas respostas. 

O que leva o aluno a escolher as universidades em que atuam como reitores são os 

cursos de qualidade, o reconhecimento pela sociedade e o nível de empregabilidade. 

Para o Reitor do UPM, o compromisso histórico com a formação do aluno é o que leva 

este reconhecimento da sociedade. Para o Reitor da PUC-Rio, são as avaliações 

positivas divulgadas pelos rankings, pelas redes sociais e pela grande imprensa, além 

da continuidade no processo educativo, sem greves nem paralizações. 

Outro destaque para o Padre é a vida comunitária, na qual o ensino está 

articulado com outras atividades culturais; além de a universidade contar com 

docentes que são referências em suas áreas de conhecimento e com o intercâmbio 

internacional. 

A sétima pergunta, “Qual a explicação para a relação de profunda identidade 

dos egressos em relação às universidades de origem?”, está relacionada a vários 
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fatores, principalmente por se tratar de instituições comunitárias e confessionais; 

podemos citar a qualidade do ensino, a vida comunitária no campus, a convivência 

social e, em especial, os valores que foram transmitidos e incorporados no modo de 

ser e agir das pessoas. Ambos os reitores destacam ainda o reconhecimento pelo 

tratamento personalizado recebido durante o tempo em que o egresso passou na 

universidade. 

O Reitor da PUC-Rio destaca ainda a marca deixada por alguns professores. 

O Reitor da UPM destaca o conjunto de oportunidades oferecido pela Universidade, o 

qual leva a uma integração entre as pessoas. Menciona também que a preocupação 

constante com o aluno enquanto pessoa fortalece o sentimento de pertencimento. 

Ressalta ainda o incentivo histórico ao esporte e a própria formação acadêmica.  

Na oitava pergunta, “Qual o caminho a ser seguido por estas instituições nos 

próximos anos, para que mantenham sua identidade e posicionamento no cenário da 

educação superior brasileira?”, Dr. Benedito diz que o caminho é o investimento 

contínuo na modernização do processo de ensino-aprendizagem e o fortalecimento 

da pesquisa. O grande diferencial de uma Universidade, segundo ele, é a pesquisa 

de qualidade por ela desenvolvida. De tal maneira que a Universidade possa ser 

reconhecida como uma instituição não apenas de ensino, mas também de pesquisa. 

O fato de a pesquisa estar inter-relacionada com o próprio ensino, alimentando-o, e 

este a esteja realimentando faz uma universidade forte. Novamente, ressalta que esse 

conhecimento deve ser desenvolvido para o atendimento das demandas da 

sociedade. 

Pe. Josafá, por seu turno, afirma que o caminho é estar aberto às novas 

demandas e às novas tecnologias de ensino; manter a capacidade criativa e 

inovadora; saber conviver com as diferenças de pensamentos e opções existenciais; 

melhorar as avaliações externas e internas; motivar o corpo docente para a 

manutenção da qualidade dos cursos; manter uma gestão competente, enxuta e 

menos burocrática; ampliar os convênios e acordos de cooperação com empresas e 

indústrias e crescer sempre mais no processo de internacionalização. 

A nona e última pergunta questionou se eles gostariam de acrescentar mais 

alguma questão ou fazer algum comentário adicional para o encerramento da 

entrevista. O Reitor da UPM acrescentou:  

[...] uma maneira mais geral da universidade brasileira e pelo 
compromisso que a UCC tem com a educação, com a sociedade e 
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com país eu creio que deve haver uma visão muito bem definida com 
relação à apropriação do conhecimento científico e a utilização desse 
conhecimento científico para a inovação tecnológica. As áreas 
tecnológicas têm mais condições de gerar riquezas para o país, 
ressalta que todas são fundamentais, mas essas áreas precisam ter 
um foco em atendimento às demandas, então creio que um dos 
grandes desafios é exatamente melhorar os mecanismos de 
aproximação da universidade para com a sociedade através dos 
seguimentos organizados dessa sociedade. Alertando para a 
importância em gerar inovação e com isso ter uma participação e uma 
aproximação com o setor industrial e de serviço, ou seja, o setor 
empresarial de uma forma em geral. Criando pontes entre a academia 
e os seguimentos organizados da sociedade, em particular com os 
setores da inovação e empresarial. A universidade brasileira não tem 
essa tradição e a universidade pública, historicamente, tem se 
fechado, ela tem trabalhado de maneira hermética nesse processo – 
e a universidade confessional ou mesmo a comunitária pela sua 
característica mais flexível quanto à tomada de decisão, tem muito 
mais condições de chegar a esse objetivo. Esse é um dos alvos que 
eu tenho tido aqui e tudo passa por uma educação empreendedora de 
qualidade. Ou seja, se na base, não tiver uma percepção de que o 
aluno, na graduação, a partir dos primeiros anos já tem que estar 
pensando que o conhecimento dele tem que estar aplicado à uma 
demanda da sociedade, a gente não vai avançar. Então um grande 
desafio é já, o aluno, ao ingressar aqui a gente apontar para essa 
necessidade. Por isso a gente tem estruturado toda a parte da 
educação empreendedora e fazer um link com uma área de 
desenvolvimento e inovação, ou seja, com o resultado criar a massa 
crítica toda a formação acadêmica para que possa então esse link, dar 
o desenvolvimento e inovação com o qual a empresa deve ser 
participante e próxima à realidade. Se não for isso, não vai acontecer. 
Senão, o conhecimento gerado será importante, mas não relevante 
para dar uma contribuição ao desenvolvimento social e econômico do 
país. Então, o país não cresce. 

 

O Reitor da PUC-Rio acrescentou que:  

[...] para se tornar verdadeiramente uma universidade de pesquisa, é 
necessário crescer e reforçar a pós-graduação, pois ela é o melhor 
caminho. Para tanto, é necessária uma maior integração entre a 
graduação e a pós-graduação. A PUC-Rio hoje é uma universidade de 
pesquisa porque tem uma forte pós-graduação, que garante quase a 
metade do orçamento geral da instituição. 

 

Nesta síntese comparativa observa-se que os elementos estão claramente 

identificados e fazem parte de todo processo educacional das duas UCC.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta tese teve por objetivo identificar os elementos que caracterizam duas 

renomadas IES comunitárias e confessionais brasileiras. Para que isso fosse possível, 

foi necessário expor os tipos de universidades e a situação do ensino superior no 

Brasil no Capítulo 1. Além disso, também foi primordial apresentar, no Capítulo 2, o 

marco histórico e legal do reconhecimento das UCC no Brasil. No Capítulo 3, 

apresentou-se a metodologia detalhada, a aplicação dos questionários, as análises 

dos elementos identitários da UPM e da PUC-Rio. Por fim, foi fundamental, para atingir 

o objetivo desta tese, a entrevista e a análise sobre a fala dos reitores das duas UCC. 

Os resultados alcançados permitem uma série de reflexões acerca das UCC. 

A PUC-Rio já nasceu como ensino superior, trazendo todo o histórico das missões 

dos jesuítas, valendo-se da tradição da igreja católica na educação. A UPM, deste 

ponto de vista, é relativamente menos privilegiada – começou como uma escola 

infantil no tempo em que São Paulo ainda era uma vila; conseguiu, entretanto, criar 

sua própria tradição no ensino superior e hoje busca se consolidar como uma IES de 

relevância na pós-graduação stricto sensu. 

De acordo com a pesquisa efetuada por meio dos questionários, os principais 

elementos que fazem com que os grupos investigados (alunos, docentes e 

funcionários) busquem as UCC são: comprometimento, infraestrutura, ambiente e 

tradição. O que demonstra características em comum entre elas, as quais são 

percebidas e identificadas entre os três grupos de pessoas. 

Por ser filantrópica, a UCC tem por princípio servir à sociedade. Em resposta à 

hipótese inicial desta tese, os elementos elencados acima são todos provenientes 

desse princípio, que está no “DNA” da instituição. O “comprometimento” é advindo de 

servir à sociedade. A “infraestrutura” é um diferencial por conta dos reinvestimentos 

oriundos dos resultados econômico-financeiros – quando a instituição declara ser uma 

universidade filantrópica, há uma série de direitos e deveres a cumprir, e um desses 

deveres é reinvestir, na própria instituição, os resultados obtidos. O “ambiente” é tal 

que as pessoas nele envolvidas sentem-se tratadas de forma individualizada; são 

respeitadas, e isso é decorrente do ato de servir, o qual, em última instância, relaciona-

se com o servir a Deus com excelência. Por fim, a “tradição” é fruto da história e da 

herança de prestar bons serviços educacionais, como parte da própria história da 



132 
 

educação superior no Ocidente e do papel da religião e do costume de servir com 

excelência. 

As entrevistas com os reitores trazem adicionalmente os elementos identitários 

da UCC, com a educação sendo um bem maior, somada à cultura interna, aos 

processos, à qualidade e aos valores confessionais. 

Sendo comunitária, há um conjunto de valores que são intangíveis no campo 

das características institucionais. Ser confessional confere um outro conjunto de 

características no campo dos valores. Portanto, as UCC precisam revelar uma 

estratégia que articule sua natureza filantrópica, comunitária e confessional para 

enfrentar os desafios da contemporaneidade. Por isso, é preciso uma gestão 

acadêmica que seja absolutamente alinhada às demandas atuais da sociedade sem, 

no entanto, abrir mão de seus valores. Uma estratégia acadêmica de formar cada vez 

mais alunos sem perder a perspectiva de agregar valor ao aluno.  

A preocupação não é vender um serviço educacional, mas servir à sociedade. 

Para a UCC, a educação é um bem, não de consumo (“efêmero”), mas sim um 

patrimônio intangível, pois, na perspectiva religiosa, é um valor perene.  

Hall (2001), em seu artigo “Quem eram os gregos”, afirma que a noção clássica 

ocidental de identidade surgiu a partir das Histórias de Heródoto, grego, que viveu no 

período de 480 e 420 a.C. Escritas aproximadamente no século V a.C., presenciou as 

guerras envolvendo os gregos e os persas. Heródoto narra a resistência bem-

sucedida do mundo helênico à invasão persa. Para isso, espartanos e atenienses 

tiveram de superar suas diferenças e se unirem para defender o que era comum a 

ambos como gregos. 

Para Hall (2001), as Histórias de Heródoto, mais especificamente em uma 

passagem do livro VIII, correspondem a uma reflexão acerca da identidade; sua 

definição está relacionada a quatro critérios: religião comum, sangue comum, 

linguagem comum e costumes comuns. 

Ao analisarmos as falas dos reitores, encontramos os seguintes elementos por 

eles destacados: infraestrutura, cultura de pertencimento institucional, valores 

confessionais, devocional, sala de aula, processos e qualidade. E os elementos 

evidenciados pelos alunos, funcionários e professores como motivo de escolha 

voluntariamente foram, ambiente e infraestrutura. Na descrição do sentimento de 
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espírito de pertencimento, as palavras foram comprometimento, tradição, amor, 

paixão, reconhecimento e orgulho. 

Fica claro, então, que tanto os reitores quanto a comunidade interna elencam 

os fatores chegando a um consenso entre todos os elementos identitários de uma 

UCC. 

Hall (2001) relaciona os quatro critérios identitários definidos por Heródoto, ao 

vencer a guerra, por um sentimento de autorrealização de um povo, há 2.500 anos, 

época em que “[...] os gregos – a começar pelos atenienses – tornaram-se plenamente 

gregos, enquanto os bárbaros permaneceram bárbaros” (HARTOG, 2004, p. 95). 

Confirmando que os elementos identitários, quando estão no lugar, trabalham 

sinergicamente para formar uma espécie de corpo coletivo, capaz de funcionar como 

um todo.  

Assim como é o caso das UCC, atualmente muito bem avaliadas e em posição 

de notoriedade pela sociedade contemporânea, a qual é comprovada pela pesquisa 

aqui realizada. A identidade é a fórmula para a coesão de um grupo e para a saúde 

de uma cultura. 
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APÊNDICE 1 

 

ENTREVISTA 

 

1. Em sua opinião, quais são os elementos identitários de uma UCC? Justifique. 

2. Quais os principais aspectos que tornam a UCC distinta de outras IES? 

3. Como você observa o papel das instituições filantrópicas, comunitárias e 

confessionais no cenário do ensino superior brasileiro? 

4. Como essas instituições podem contribuir para a sociedade, especificamente 

no campo da educação? 

5. Considerando o atual cenário concorrencial do ensino superior brasileiro, na 

sua opinião, quais os grandes desafios que se colocam diante dessas 

instituições atualmente? 

6. O que faz um aluno preferir cursar a UCC a qual você pertence em relação a 

outras IES? 

7. Na sua opinião, qual a explicação para a relação de profunda identidade dos 

egressos em relação às universidades de origem, especificamente em se 

tratando de instituições comunitárias e confessionais? 

8. Qual o caminho a ser seguido por essas instituições nos próximos anos, para 

que mantenham sua identidade e posicionamento no cenário da educação 

superior brasileira? 

9. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma questão ou fazer algum 

comentário adicional, para encerramento da entrevista. 
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APÊNDICE 2 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA  

LOCAL: Universidade Presbiteriana Mackenzie 

DATA: São Paulo, 26 de abril de 2019 

CARGO: Reitor  

ENTREVISTADO: Benedito Guimarães Aguiar Neto  

 

1. Quais os elementos identitários de uma Universidade comunitária católica 

(UCC)? 

Resposta: O ponto de partida é o compromisso com a educação, uma UCC ela tem 

que demonstrar na sua história e nos seus processos educacionais na área didático 

pedagógica seja na área de gestão e no relacionamento externo, esses três pilares 

em que deve estar claramente demonstrado o seu compromisso com a educação. 

Seja educação vista como um bem maior, com algo que precisa ser tratado com muito 

zelo, com muito cuidado, onde a qualidade, tenha que estar inerente e também os 

propósitos muito bem definidos no que vai alcançar vendo e tendo como objetivo a 

transformação social de pessoas. Então uma UCC no meu entendimento ela tem que 

estar preocupada com isso, o escopo de pilares da confessionalidade, é o 

compromisso com a educação. Além disso ela deve ter uma preocupação em ter muito 

bem estabelecida os seus princípios e valores e haver uma prática de explicitá-los de 

maneira aberta, ou seja, eu estou querendo dizer o seguinte a UCC não tem que ser 

apenas confessional no papel, no que diz respeito ao que está estabelecido nos seus 

estatutos, no seu regimento, mas essa confessionalidade através dos seus princípios 

e valores são cultivados eles precisam estar nitidamente expressos para a 

comunidade interne e externa. Ou seja, não adianta dizer sou confessional mas sem 

que na pratica ela não é condizente com aquilo que está se dizendo. Explicitar os 

valores para a comunidade interna e externa é a segunda coisa que define identidade 

da instituição.  

 

2. Quais os principais aspectos que tornam a UCC distinta de outras IES? 

Resposta: Compromisso e a explicitação, ou seja, você vai ver a universidade você 

vai ter que identificar que ela é confessional pelas suas práticas, por aquilo que ela 



142 
 

está realmente praticando e não apenas por aquilo que está registrado nos seus 

documentos oficiais. Agora o que diferencia das outras a gente pode ir por um caminho 

um pouco diferente é que muitas instituições, à exemplo de processo, a visão sobre 

processos avaliativos, o que acontece é que muitas instituições utilizam informações 

declaratórias sem que elas sejam de fato uma realidade da instituição, ou seja ´por 

ser quando há uma brecha na legislação, ou seja, não é respeitar a legislação porque 

a legislação por um mero rito burocrático, mas respeitar uma legislação por 

compromisso com a verdade. Então um exemplo claro disso, é o ENADE, o cálculo 

do CPC, que informações são dadas por muitas Instituições que não condizem com a 

verdade, porque não há mecanismos de controle e não há o compromisso com a 

verdade. Então o compromisso com o certo e com o que é errado, é fundamental com 

uma Instituição Confessional.  

Outro aspecto, importante que diferencia uma coisa mais prática, há uma 

preocupação, que além de uma formação meramente tecnicista ou mesmo científica 

é há uma preocupação com a formação integral do aluno, seja ver o indivíduo de forma 

integral e não apenas como um objeto de atenção para uma formação, não penas 

técnica e científica, mas ver a pessoa como ser integral. Uma visão holística da pessoa 

em todos os aspectos. Saber que as pessoas precisam de conhecimento com base 

cientifica, tecnológica, uma visão de mundo importante, mas além disso apresentar e 

desenvolver no aluno a capacidade de ter uma cosmovisão diferenciada. O que eu 

estou me referindo à isso, no que diz respeito à como o indivíduo deve encarar os 

problemas da sociedade em que ele está inserido de maneira que o respeito à esses 

princípios e valores que fazem parte da identidade, o respeito ao próximo, a tomada 

de decisão no que diz respeito à impactos que podem gerar prejuízos sociais ou seja, 

não pensar em si, mas sempre pensar no todo. Eu acho que essa a confessionalidade 

deve ter essa preocupação. Senão ela se torna ao que está lá fora, o lucro pelo lucro, 

resultado pelo resultado, e não a formação de fato como o pleno exercício da 

cidadania. 

 

3. Qual o papel das instituições filantrópicas comunitárias e confessionais no 

cenário do ensino superior brasileiro? 

Resposta: As instituições filantrópicas têm um papel importantíssimo elas são 

instituições que estão presentes tanto na educação básica, como na educação 
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superior e embora tenham que ter a preocupação com a sustentabilidade financeira, 

há uma melhor utilização desses resultados, porque eles são reinvestidos nessa 

instituição. Ou seja, uma instituição tem que se preocupar com a sua sustentabilidade, 

ela tem que ser autossustentável e ela precisa dar resultado.  

Qual é a diferença e a grande contribuição que uma universidade filantrópica 

pode dar comparada com a não filantrópica. É que esse resultado, ele é sempre 

reinvestido na própria instituição em função disso você tem melhores contribuições de 

oferecer uma infraestrutura melhor, um corpo docente mais qualificado, processos de 

capacitação do professor mais estabelecido com resultados. 

 

4. Como estas instituições podem contribuir para a sociedade, especificamente 

no campo da educação?  

Resposta: No campo da educação, eu creio que incorporando nos seus currículos, 

nos componentes curriculares dos cursos que tenham algum viés que aponte e retrate 

a sua confessionalidade não necessariamente componentes curriculares de cunho 

teológico, não, mas que possam expressar a cosmovisão cristã, dentro do próprio 

contexto de formação do aluno em cada curso. A exemplo disso CTS E ética e 

cidadania, são dois exemplos bem claro, que não tem nada a ver com teologia. Só 

elas podem fazer isso, porque as outras IES não o farão, não tem nenhum interesse 

e nem a percepção de que isso é importante. Então é uma contribuição à educação, 

porque com isso você vai estar formando o aluno de uma maneira mais ampla, 

trazendo o aluno para um compromisso ético com sua formação e com o exercício da 

sua profissão com depois da sua formatura, Essas disciplinas conduzem nessa 

direção, elas levam à essa reflexão, esse é um papel que as instituições confessionais 

podem exercer e que talvez precise ainda ser mais explorados porque isso pode ser 

um grande diferencial na organização e execução curricular dos seus respectivos 

cursos. 

 

5. Diante de um cenário concorrencial do ensino superior brasileiro, quais os 

grandes desafios que se colocam hoje para estas instituições? 

Resposta: Em princípio as UCC embora sejam filantrópicas no sentido de oferecer 

boa qualidade de ensino, pesquisa e oferecer uma boa estrutura é que isso na prática, 

isso tem que ser custeado pelas mensalidades. Um dos grandes desafios é uma 
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concorrência desleal, que existe entre instituições particulares, que canibalizam o 

determinado setor com valores de mensalidade que são irreais para aqueles que 

querem desenvolver projetos com qualidade e responsabilidade, ou seja, 

principalmente no EAD. A gente oferece um curso, por sermos filantrópicos, o nosso 

valor é mais em conta, mas mesmo assim é muito mais alto do que aqueles que 

algumas instituições oferecem, porque elas não têm responsabilidade nenhuma com 

aquilo que elas oferecem. Então, eu acho que esse é um grande desafio.  

É uma concorrência desleal que existe entre instituições que se mantem com 

suas mensalidades e com os projetos sério e aquelas que são particulares e que 

praticam preços irreais e não oferecem qualidade, não há compromisso com a 

qualidade.  

 

6. O que faz um aluno preferir cursar a UCC a qual você pertence em relação a 

outras IES? 

Resposta: A nossa grande atração é exatamente o nosso nível de empregabilidade 

e de respeito que o mercado de trabalho tem para com o nosso curso. Pelo nosso 

compromisso histórico com a educação que se reflete em um aspecto muito 

importante que é o respeito do mundo do trabalho com relação ao nível dos alunos 

egressos e isso leva a um nível de empregabilidade que no destaque no conjunto de 

instituições no país. Seja, como um resultado final, a empregabilidade é muito levada 

em conta.  

 

7. Qual a explicação para a relação de profunda identidade dos egressos em 

relação às universidades de origem, especificamente em se tratando de 

instituições comunitárias e confessionais? 

Resposta: O espírito mackenzista é um sentimento de pertencimento, ou seja, o aluno 

ingressar aqui, ele percebe que a instituição há uma preocupação primeiramente com 

ele como aluno, enquanto pessoa. Há uma preocupação em criar melhores condições 

para que ele desenvolva a sua formação acadêmica da melhor maneira possível e há 

um conjunto de oportunidades que são oferecidas aqui que levam a uma integração 

entre pessoas, entre seus pares , e que criam esse sentimento de corpo, de 

pertencimento, e nesse sentido creio que faz parte, como um componente desse 

processo a ênfase que historicamente a nossa instituição tem dado ao esporte então 
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o esporte, creio que é um elemento muito importante que agrega valor a esse sentido 

de pertencimento. 

 

8. Qual o caminho a ser seguido por estas instituições nos próximos anos, para 

que mantenham sua identidade e posicionamento no cenário da educação 

superior brasileira? 

Resposta: O caminho é o investimento contínuo na modernização do processo de 

ensino e aprendizagem e fortalecimento da pesquisa. Creio que o grande diferencial 

de uma Universidade é a pesquisa de qualidade que ela desenvolve. Um ensino de 

qualidade, muitos poderão oferecer, mas a pesquisa do ponto de vista acadêmico, é 

o grande diferencial e o grande desafio é você poder disseminar dentro da 

Universidade, seja na graduação seja na pós-graduação, o sentimento da 

necessidade da geração do conhecimento, do conhecimento novo. E que esse 

conhecimento deve ser desenvolvido para o atendimento das demandas da 

sociedade.  

Então, o grande desafio é gerar este sentimento, é fortalece-lo, é investir e 

avançar sempre. De tal maneira que nós podemos ser reconhecidos como uma 

instituição, não apenas de ensino, mas de pesquisa que a pesquisa possa esta inter-

relacionada com o próprio ensino, realimentando o próprio ensino e o ensino 

realimentando a pesquisa isso é que faz uma universidade forte.  

  

9. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma questão ou fazer algum 

comentário adicional, para encerramento da entrevista. 

Resposta: Falando de uma maneira mais geral da universidade brasileira e pelo 

compromisso que a UCC tem com a educação, com a sociedade e com país eu creio 

que deve haver uma visão muito bem definida com relação à apropriação do 

conhecimento científico e a utilização desse conhecimento científico para a inovação 

tecnológica.  

Por exemplo, as áreas tecnológicas, são as áreas que geram tem mais 

condições de gerar riquezas para o país. Não significa dizer que as outras áreas não 

são importantes, pelo contrário, são todas fundamentais, mas essas áreas precisam 

ter um foco em atendimento às demandas, então creio que um dos grandes desafios, 
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é exatamente, melhorar os mecanismos de aproximação da universidade para com a 

sociedade através dos seguimentos organizados dessa sociedade.  

E se a gente fala em geração de inovação, de tecnologia, nós temos que ter 

uma participação e uma aproximação com o setor industrial e de serviço, o setor 

empresarial de uma forma em geral.  

Criar pontes entre a academia e os seguimentos organizados da sociedade, 

em particular com os setores da inovação e empresarial. A universidade brasileira não 

tem essa tradição.  

E a universidade pública, historicamente, ela tem se fechado, ela tem 

trabalhado de maneira hermética nesse processo. E a universidade confessional ou 

mesmo a comunitária, ela pela sua característica mais flexível quanto a tomada de 

decisão ela tem muito mais condições de chegar a esse objetivo. Esse é um dos alvos 

que eu tenho tido aqui.  

E tudo passa por uma educação empreendedora de qualidade. Ou seja, se na 

base, não tiver uma percepção de que o aluno, aqui na graduação, a partir dos 

primeiros anos aqui ele já tem que estar pensando que o conhecimento dele tem que 

estar aplicado à uma demanda da sociedade, a gente não vai avançar. Então um 

grande desafio é já, o aluno, ao ingressar aqui a gente apontar para essa necessidade. 

Por isso a gente tem estruturado toda a parte da educação empreendedora e fazer 

um link com uma área de desenvolvimento e inovação, ou seja, com o resultado criar 

a massa crítica toda a formação acadêmica para que possa então esse link, dar o 

desenvolvimento e inovação com o qual a empresa deve ser participante e próxima 

da realidade. Se não for isso, não vai acontecer. Senão, o conhecimento gerado será 

importante, mas não relevante para dar uma contribuição ao desenvolvimento social 

e econômico do país. Então país não cresce.  
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APÊNDICE 3 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA  

LOCAL: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

DATA: Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019 

CARGO: Reitor  

ENTREVISTADO: Josafá Carlos de Siqueira 

 

1. Quais os elementos identitários de uma Universidade comunitária católica 

(UCC)? 

Resposta: Sua vocação marcada com os valores do Evangelho e os princípios 

fundamentais da igreja católica; uma abertura para o diálogo entre fé e ciência; uma 

preocupação com os problemas da sociedade; uma política de inclusão educacional 

dos mais pobres; uma liberdade de poder afirmar o seu ethos em diálogo com outros 

diferentes ethos; uma presença visível da ciência teológica no seu marco referencial. 

 

2. Quais os principais aspectos que tornam a UCC distinta de outras IES? 

Resposta: Sua identidade católica, expressa nos estatutos e marco referencial; o 

ensino religioso; a presença de um templo católico no campus universitário; a cultura 

do pertencimento institucional; a existência de uma faculdade eclesiástica ou 

departamento de teologia ou ciência da religião.  

 

3. Qual o papel das instituições filantrópicas comunitárias e confessionais no 

cenário do ensino superior brasileiro? 

Resposta: a) Contribuir para a melhoria do ensino superior no país; fazer o papel de 

complementação, uma vez que o Estado não consegue atingir toda a demanda da 

sociedade; b) colaborar com a qualidade do ensino e da pesquisa; oferecer uma 

oportunidade às camadas mais pobres da sociedade; c) manter um programa 

generoso de bolsa de estudo; atender algumas demandas da comunidade local e 

contribuir com o desenvolvimento regional. 
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4. Como estas instituições podem contribuir para a sociedade, especificamente 

no campo da educação?  

Resposta: a) Possibilitando o ingresso de pessoas trabalhadoras, mantendo o acesso 

a cursos em turnos fora dos horários normais de trabalho; b) Criando condições de 

empregabilidade; c) oferendo uma formação profissional e ética de qualidade;  

d) disponibilizando cursos que possam atender às necessidades regionais ou locais; 

e)  elevando o nível educacional dos jovens; f) abrindo fronteira internacionais através 

de intercâmbio e dupla titulação; g) mantendo um bom programa de estágio para os 

alunos; h) oferecendo uma boa formação humanística e técnica. 

 

5. Diante de um cenário concorrencial do ensino superior brasileiro, quais os 

grandes desafios que se colocam hoje para estas instituições? 

Resposta: a) Melhorar a qualidade no ensino e na pesquisa; b) manter uma pós-

graduação de referência, pois ela é um elemento fundamental para se tornar uma 

universidade de pesquisa; c) ampliar as parcerias com as melhores universidades; ser 

empreendedora e criativa, revendo currículos, criando cursos novos e adaptando o 

ensino aos apelos de novas metodologias; d) elaborar um orçamento realista e 

sustentável diante à realidade do país; e) esforçar para melhorar o processo avaliativo 

interno e externo; f) manter e incentivar os cursos melhor avaliados e com demandas 

históricas por parte da sociedade. 

 

6. O que faz um aluno preferir cursar a UCC a qual você pertence em relação a 

outras IES? 

Resposta: a) Cursos de qualidade e reconhecidos pela sociedade; b) O peso do nome 

da instituição no seu diploma, pois isto aumenta as chances de empregabilidade; c) a 

vida comunitária onde o ensino está articulado com outras atividades culturais; d) as 

avaliações positivas que são divulgadas pelos rankings, as redes sociais e a grande 

imprensa; e) a continuidade no processo educativo, sem greves e paralizações; f) as 

referências docentes em cada área do conhecimento; g) a relação com empresas e 

indústrias; h) o intercâmbio internacional. 
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7. Qual a explicação para a relação de profunda identidade dos egressos em 

relação às universidades de origem, especificamente em se tratando de 

instituições comunitárias e confessionais? 

Resposta: A relação identitária dos egressos está relacionada a vários fatores: 

qualidade do ensino; vida comunitária no campus; convivência social; valores que 

foram transmitidos e que incorporaram no modo de ser e agir das pessoas; 

reconhecimento pelo tratamento personalizado recebido durante o tempo em que 

passou na universidade; a marca deixada por alguns professores etc. 

 

8. Qual o caminho a ser seguido por estas instituições nos próximos anos, para 

que mantenham sua identidade e posicionamento no cenário da educação 

superior brasileira? 

Resposta: a) Estar aberto às novas demandas e às novas tecnologias de ensino;  

b) manter a capacidade criativa e inovadora; c) saber conviver com as diferenças de 

pensamentos e opções existenciais; d) melhorar as avaliações externas e internas;  

e) motivar o corpo docente para a manutenção da qualidade dos cursos; f) manter 

uma gestão competente, enxuta e menos burocrática; g) ampliar os convênios e 

acordos de cooperação com empresas e indústrias; h) crescer sempre mais no 

processo de internacionalização. 

 

9. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma questão ou fazer algum 

comentário adicional, para encerramento da entrevista. 

Resposta: Para se tornar verdadeiramente uma universidade de pesquisa, é 

necessário crescer e reforçar a pós-graduação, pois ela é o melhor caminho. Para 

tanto, é necessária uma maior integração entre a graduação com a pós-graduação. A 

PUC-Rio hoje é uma universidade de pesquisa porque tem uma forte pós-graduação, 

que garante quase a metade do orçamento geral da instituição. 

  



150 
 

APÊNDICE 4 

 

Análise das entrevistas dos Reitores da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

e da Pontifícia Universidade Católica. 

 

PERGUNTA 1 

UPM 

 Demonstrar compromisso com a educação. 

 Na história, nos processos educacionais e no relacionamento com a 

comunidade; educação como um bem maior, deve ser tratada com zelo, 

cuidado, qualidade; propósitos bem definidos, com objetivo de transformação 

social de pessoas. 

 Haver uma prática dos seus princípios e valores, cultivá-los e explicitá-los de 

maneira aberta para a comunidade interna e externa 

 Sentimento de pertencimento da comunidade interna.  

 Presença do instituto. 

PUC-RIO 

 Expressa nos estatutos e marco referencial. 

 O ensino religioso. 

 Presença de um templo católico no campus universitário 

 A cultura do pertencimento institucional; a existência de uma faculdade 

eclesiástica ou departamento de teologia ou ciência da religião. 

 Educação é um bem.  

 

PERGUNTA 2 

UPM 

 Respeitar a legislação não por um mero rito burocrático. 

 Compromisso com a verdade, com o que é certo e errado, isso é fundamental 

para uma Instituição Confessional. 

 Pensar no indivíduo de forma integral e não apenas como um objeto de 

atenção para uma formação técnica e científica. 

 Visão holística da pessoa. 
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 Desenvolver no aluno a capacidade de ter uma cosmovisão diferenciada; 

como o indivíduo deve encarar os problemas da sociedade. 

 Respeito aos princípios e valores que fazem parte da identidade. 

 Respeito ao próximo. 

 Tomada de decisão no que diz respeito aos impactos que podem gerar 

prejuízos sociais ou seja, não pensar em si, mas sempre pensar no todo. 

 A confessionalidade deve ter essa preocupação. 

 Formação de fato como o pleno exercício da cidadania. 

PUC-RIO 

 Sua identidade católica, expressa nos estatutos e marco referencial. 

 O ensino religioso; a presença de um templo católico no campus universitário. 

 A cultura do pertencimento institucional. 

 A existência de uma faculdade eclesiástica ou departamento de teologia ou 

ciência da religião.  

 

PERGUNTA 3 

UPM 

 Papel importantíssimo na educação básica e superior. 

 Ser autossustentável. 

 Sempre é reinvestido na própria instituição em função disso você tem 

melhores contribuições de oferecer uma infraestrutura melhor, um corpo 

docente mais qualificado. 

 Processos de capacitação do professor mais estabelecido com resultados.  

PUC-RIO 

 Contribuir para a melhoria do ensino superior no país; fazer o papel de 

complementação, uma vez que o estado não consegue atingir toda a 

demanda da sociedade. 

 Colaborar com a qualidade do ensino e da pesquisa; oferecer uma 

oportunidade às camadas mais pobres da sociedade. 

 Manter um programa generoso de bolsa de estudo. 

 Atender algumas demandas da comunidade local e contribuir com o 

desenvolvimento regional. 
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PERGUNTA 4 

UPM 

 Incorporando nos seus currículos, nos componentes curriculares dos cursos 

que tenham algum viés que aponte e retrate a sua confessionalidade. 

 Não necessariamente nos componentes curriculares de cunho teológico, 

mas que possam expressar a cosmovisão cristã, dentro do próprio contexto 

de formação do aluno como por exemplo ética e cidadania. 

 Formar o aluno de uma maneira mais ampla. 

 Trazendo o aluno para um compromisso ético em sua formação e com o 

exercício da sua profissão depois da sua formatura. 

PUC-RIO 

 Possibilitando o ingresso de pessoas trabalhadoras, mantendo o acesso a 

cursos em turnos fora dos horários normais de trabalho. 

 Criando condições de empregabilidade. 

 Oferendo uma formação profissional e ética de qualidade. 

 Disponibilizando cursos que possam atender às necessidades regionais ou 

locais. 

 Elevando o nível educacional dos jovens. 

 Abrindo fronteira internacionais através de intercâmbio e dupla titulação; 

mantendo um bom programa de estágio para os alunos. 

 Oferecendo uma boa formação humanística e técnica. 

 

PERGUNTA 5 

UPM 

 Concorrência desleal entre instituições particulares. 

 Necessidade da geração do conhecimento novo. 

PUC-RIO 

 Melhorar a qualidade no ensino e na pesquisa;  

 Manter uma pós-graduação de referência, pois ela é um elemento 

fundamental para se tornar uma universidade de pesquisa. 

 Ampliar as parcerias com as melhores universidades. 
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 Ser empreendedora e criativa, revendo currículos, criando cursos novos e 

adaptando o ensino aos apelos de novas metodologias. 

 Elaborar um orçamento realista e sustentável diante à realidade do país. 

 Esforçar-se para melhorar o processo avaliativo interno e externo. 

 Manter e incentivar os cursos mais bem avaliados e com demandas históricas 

por parte da sociedade. 

 

PERGUNTA 6 

UPM 

 Curso de qualidade. 

 Nosso nível de empregabilidade e de respeito pelo mercado de trabalho.  

 Compromisso histórico com a educação que se reflete em um aspecto muito 

importante que é o respeito do mundo do trabalho. 

 Atenção aos egressos e isso leva a um nível de empregabilidade. 

PUC-RIO 

 Cursos de qualidade, reconhecidos pela sociedade.  

 O peso do nome da instituição no seu diploma, pois isto aumenta as chances 

de empregabilidade. 

 A vida comunitária onde o ensino está articulado com outras atividades 

culturais. 

 As avaliações positivas que são divulgadas pelos rankings, pelas redes 

sociais e pela grande imprensa. 

 A continuidade no processo educativo, sem greves ou paralizações. 

 As referências docentes em cada área do conhecimento. 

 A relação com empresas e indústrias. 

 O intercâmbio internacional. 
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PERGUNTA 7 

UPM 

 Sentimento de pertencimento. 

 Há uma preocupação primeiramente com ele como aluno, enquanto pessoa. 

 Condições para que ele desenvolva a sua formação acadêmica da melhor 

maneira possível. 

 Tratamento personalizado 

 Há um conjunto de oportunidades que são oferecidas aqui que levam a uma 

integração entre pessoas.  

 Ênfase ao esporte. 

PUC-RIO 

 Qualidade do ensino; vida comunitária no campus. 

 Convivência social. 

 Valores que foram transmitidos e que incorporaram no modo de ser e agir 

das pessoas. 

 Reconhecimento pelo tratamento personalizado recebido durante o tempo 

em que passou na universidade. 

 A marca deixada por alguns professores. 

 

 

PERGUNTA 8 

UPM 

 Investimento contínuo na modernização do processo de ensino e 

aprendizagem e fortalecimento da pesquisa. 

 Pesquisa de qualidade. 

 O sentimento da necessidade da geração do conhecimento novo. 

 Atendimento das demandas da sociedade. 

 O grande desafio é gerar este sentimento. 

 Ser reconhecida como uma instituição, não apenas de ensino, mas também 

onde a pesquisa possa esta interrelacionada com o próprio ensino, 

realimentando o próprio ensino e o ensino realimentando a pesquisa; isso é 

que faz uma universidade forte. 



155 
 

PUC-RIO 

 Estar aberto às novas demandas e às novas tecnologias de ensino. 

 Manter a capacidade criativa e inovadora. 

 Saber conviver com as diferenças de pensamentos e opções existenciais. 

 Melhorar as avaliações externas e internas. 

 Motivar o corpo docente para a manutenção da qualidade dos cursos. 

 Manter uma gestão competente, enxuta e menos burocrática. 

 Ampliar os convênios e acordos de cooperação com empresas e indústrias; 

crescer sempre mais no processo de internacionalização. 
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APÊNCIDE 5 

 

QUESTIONÁRIO – IDENTIDADE INSTITUCIONAL 

 

  



157 
 

QUESTIONÁRIO  
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QUESTIONÁRIO 

 

 




