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RESUMO 

 

 

APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: A GESTÃO EM 

CONTEXTOS EMERGENTES 

 

AUTORA: Andiara Dewes 

ORIENTADORA: Doris Pires Vargas Bolzan 
 

 

Os tempos e espaços da Educação Superior vêm sendo impulsionados à novas configurações, 

especialmente, por meio de políticas públicas de expansão e democratização e do contexto tecnológico 

consolidando um cotidiano cada vez mais tecnológico-digital. Nessa conjuntura o trabalho docente dos 

professores universitários amplifica-se e complexifica-se. Diante disso, neste estudo enfocamos a 

atuação de docentes como gestores universitários. Definimos como problema do estudo: quais as 

repercussões da atuação do professor/gestor no desenvolvimento profissional em contextos emergentes? 

Tivemos como objetivo geral compreender o desenvolvimento profissional do professor/gestor em 

contextos emergentes. O campo de investigação foi uma universidade pública federal e como sujeitos 

tivemos os docentes que atuavam como gestores na referida instituição em março de 2018. Quanto ao 

desenho metodológico configura-se como uma pesquisa qualitativa narrativa sociocultural. Como 

substrato teórico-metodológico temos, entre outros, estudos de Vygotski (1993, 1994, 2007), Bakhtin 

(1993, 1997, 2010, 2011), Freitas e Ramos (2010), Bolzan (2002 – 2016), Clandinin e Connelly (1995), 

Morosini (2014, 2016), Pachane (2015), Pimenta e Anastaciou (2010), Sousa (2011), Zabalza (2004). A 

construção dessa pesquisa teve duas imersões no campo investigativo: na primeira resultou um 

mapeamento de quem são os professores/gestores da universidade pesquisada e na segunda tivemos a 

proposição de um questionário aos professores/gestores, ampliando e qualificando o levantamento de 

aspectos do perfil deles a partir dos já elencados na primeira imersão, bem como a identificação de 

algumas de suas concepções por meio de suas narrativas obtidas com respostas descritivas. Assim, 

tivemos como instrumentos e procedimentos investigativos um estudo exploratório a partir da análise 

documental de informações disponíveis no site oficial da instituição e, na sequência, um questionário 

exploratório. A produção dos achados, foi realizada a partir dos dados quantitativos, enfocando uma 

perspectiva explicativo-interpretativa, tendo as perguntas abertas feitas no questionário como elementos 

capazes de amplificar a compreensão do processo de gestão universitária. Desse modo, a grande 

categoria produzida é aprendizagem da docência universitária, tendo como dimensões a atuação na 

educação superior e a produção dos saberes da gestão. Consolidamos por meio da discussão construída 

a constituição da docência universitária pelas dimensões do ensino (graduação e pós-graduação), da 

pesquisa, da extensão e da gestão. A aprendizagem da docência universitária é compreendida como o 

processo de tornar-se professor universitário, considerando essas dimensões em que pode vir a atuar e 

as respectivas exigências, desafios e possibilidades inerentes à cada uma e que se articulam, repercutindo 

tanto na organização do trabalho docente como no desenvolvimento profissional. Ao entendermos que 

a aprendizagem que os docentes realizam ao tornar-se gestores implica no desenvolvimento profissional 

docente, logo a identificação e compreensão desse processo traz a possibilidade de qualificar e 

potencializar tanto a aprendizagem docente como ações formativas que visem oferecer algum substrato 

aos docentes quanto à atuação como gestores universitários. Diante disso, identificamos que não 

havendo formação/preparação para a atuação na gestão, acontece a produção dos saberes da gestão 

tendo, como substrato os conhecimentos anteriores, os quais são acionados e levam o docente a produzir 

novos saberes específicos acerca da gestão universitária.  

 

Palavras-chave: Educação Superior. Trabalho Docente. Professor/Gestor. Desenvolvimento 

Profissional Docente. Abordagem Sociocultural. 
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ABSTRACT 

 

 

LEARNING OF UNIVERSITY TEACHING: MANAGEMENT IN EMERGING 

CONTEXTS 

 

AUTHOR: Andiara Dewes 

ADVISOR: Doris Pires Vargas Bolzan 
 

 

The times and spaces of Higher Education have been driven to new configurations, especially through 

public policies of expansion and democratization and the technological context consolidating an 

increasingly technological-digital daily life. At this juncture, the teaching work of university professors 

is amplified and complexified. Given this, in this study, we focus on the performance of professors as 

university managers. We define as a problem of the study: what are the repercussions of the 

professor's/manager's performance on professional development in emerging contexts? Our general 

objective was to understand the professional development of the teacher/manager in emerging contexts. 

The research field was a federal public university and we had as subjects professors who acted as 

managers in the institution in March 2018. As for the methodological design, it is a qualitative research 

socio-cultural narrative. As theoretical-methodological substrate we have, among others, studies by 

Vygotsky (1993, 1994, 2007), Bakhtin (1993, 1997, 2010, 2011), Freitas and Ramos (2010), Bolzan 

(2002 - 2016), Clandinin and Connelly ( 1995), Morosini (2014, 2016), Pachane (2015), Pimenta and 

Anastaciou (2010), Sousa (2011), Zabalza (2004). The construction of this research had two immersions 

in the investigative field: the first resulted in a mapping of who are the professors/managers of the 

researched university and in the second we had the proposal of a questionnaire to the teachers/managers, 

expanding and qualifying the survey of aspects of their profile from those already listed in the first 

immersion, as well as the identification of some of their conceptions through their narratives obtained 

with descriptive answers. Thus, we had as investigative instruments and procedures an exploratory study 

from the documentary analysis of information available on the institution's official website and, 

following, an exploratory questionnaire. The production of the findings was made from quantitative 

data, focusing on an explanatory-interpretative perspective, with the open questions asked in the 

questionnaire as elements capable of amplifying the understanding of the university management 

process. Thus, the major category produced is university teaching learning, having as dimensions the 

performance in higher education and the production of management knowledge. Through the discussion 

built we consolidate the constitution of university teaching by the dimensions of teaching (undergraduate 

and graduate), research, extension, and management. The learning of university teaching is understood 

as the process of becoming a university professor, considering these dimensions in which he can act and 

the respective demands, challenges and possibilities inherent to each one and which articulate, reflecting 

both the organization of teaching work and in professional development. Understanding that the learning 

that professors make when becoming managers implies the professional development of teachers, 

therefore the identification and understanding of this process brings the possibility of qualifying and 

enhancing both teacher learning and training actions that aim to offer some substrate to teachers as to 

acting as university managers. Given this, we identified that if there is no training/preparation for acting 

in management, there is the production of management knowledge having as a substrate the previous 

knowledge, which is triggered and lead the professors to produce new specific knowledge about 

university management. 

 

 

Keywords: College Education. Teaching Work. Teacher/Manager. Teaching Professional 

Development. Sociocultural Approach. 
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1 DIMENSÃO PESSOAL, SOCIAL E ACADÊMICA: PRODUZINDO SENTIDOS1 

 

Escolhas implicam a definição de prioridades, do mesmo modo que prioridades 

implicam escolhas. Não há como abraçar o mundo. Não há como seguir um manual. Não há 

manual para viver. Não há manual para as escolhas, para a definição das prioridades. É vivendo 

que se aprende. Aprende-se vivendo.  

A escolha dessas primeiras palavras que abrem o texto dessa dissertação caracteriza 

sobre o que será explorado nesse capítulo: as dimensões, pessoal, social e acadêmica, que 

perpassam e constituem o fazer uma pesquisa. 

Abordar cada uma dessas dimensões é elucidar quais são os significados que permeiam 

e dão substrato para a construção de uma pesquisa e os sentidos que essa produção permite 

elaborar. E para além de identificar cada um desses elementos, os significados e os sentidos, o 

desafio é registrá-los por meio de palavras. Um ato, muitas vezes, difícil e caro, especialmente, 

quando nos referimos2 a trajetórias pessoais, que, na maioria das vezes, envolvem lembranças 

saudosas, outras nem tão agradáveis. 

Pensar sobre o que se viveu leva a rever o passado, a olhar para o futuro, e quando esse 

amanhã parece tão nebuloso, incerto, vemos sonhos e esperanças ameaçados, tornando-se um 

momento de angústia.  

O ato de escrever “[...] é ainda mais complexo do que o ato de ler, pois temos que, com 

as nossas palavras, trazer os dizeres do autor, os sentidos por mim construídos na interlocução 

com ele. E é difícil passar para a escrita todo o vivido e experimentado” (FREITAS, 2013, p. 

96). Escrever a partir de teorias, conversando com autores, pode constituir-se como um processo 

confortável, afinal não se está [com]versando sozinho, mas é uma conversa com eles.  

No entanto, a escrita sobre a própria trajetória é difícil, pois é um expor-se sem álibis. 

Escolher palavras para buscar registrar, na escrita, quais fios escolhemos para urdirmos a vida, 

a caminhada, os atos. Escolher o que dizer sobre o contexto social, cultural e histórico no qual 

se está inserido é um ato marcado pelas concepções, ideologias, significados que pautam o viver 

e impulsionam a produção de sentidos.  

                                                 
1 Texto parcial do Projeto de Pesquisa Aprendizagem da docência universitária: a gestão em contextos emergentes, 

registrado no GAP/CE sob o número 050808, o qual deu suporte para a realização da pesquisa que é apresentada 

nessa Dissertação. 
2 A partir das demarcações já enunciadas, vou tomar a liberdade de em alguns momentos nesse capítulo inicial 

usar a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural, sendo que opto pelo singular quando for relativo 

à minha trajetória vivida e usarei o plural para marcar quando for relativo às experiências e vivências vividas e 

compartilhadas com o(s) Outro(s). Assim como, uma maneira para demonstrar as relações dialógicas em 

movimento. 
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A palavra está muito além de ser apenas um registro gráfico, seja, ela escrita ou falada, 

ela é constituída pela vida e pelo viver. 

 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, 

ouvir, responder, concordar, etc.; nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda 

a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. 

Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida 

humana, no simpósio universal. (BAKHTIN, 2011, p. 348). 

 

A partir disso passo a entender que no processo de escrita os momentos em que me sinto 

solitária não é a realidade, pois nunca estou só. Afinal vivo em um mundo dialógico. Constituo-

me a partir e por meio da dialogia com o outro, logo, também, pelas palavras do outro. Sejam 

elas faladas ou escritas. 

Os sentidos que produzo em um determinado momento, no seguinte já podem ser 

[re]produzidos, reelaborados, a partir das novas situações que vou vivendo, as novas palavras 

chegam até mim. Como em uma espiral impulsionada pelo dialogismo, no qual cada novo 

dito/falado/ouvido/pronunciado pode ser o desencadeador da produção de novos sentidos. 

Desse modo, caracteriza-se o caráter de inacabamento do sentido para nós, pois não há início e 

fim, assim como não há primeira e última palavra.  

Segundo Bakhtin (1993): 

 

[...] são peculiaridades da palavra internamente persuasiva: o inacabamento do sentido 

para nós, sua possibilidade de prosseguir, sua vida criativa no contexto de nossa 

consciência ideológica, de nossas relações dialógicas com ela. Nós a introduzimos em 

novos contextos, a aplicamos a um novo material, nós a colocamos numa nova 

posição, a fim de obter dela novas respostas, novos esclarecimentos sobre seu sentido 

e novas palavras “para nós” (uma vez que a palavra produtiva do outro engendra 

dialogicamente em resposta uma nova palavra nossa). (p. 146). 

 

Apreendendo o significado desses enunciados, ditos, vozes, dizeres, palavras novas que 

nos chegam, produzimos um novo sentido para o ato de dizer e escrever. Podemos não ter o 

Outro presente fisicamente, mas ele é presença constituidora e inerente ao meu pensar, refletir 

e expressar – seja pela escrita e-ou pela fala. Por isso, a escolha pelo uso da primeira pessoa do 

plural é para além de uma convenção de estilo de escrita, é a explicitação-marcação de um 

entendimento sobre a vida e o viver como dialógicos.   

Em consonância a isso, Sobral (2017) frisa que:  

 

[...] o agir do sujeito é um conhecer em vários planos que une processo (o agir no 

mundo), produto (a teorização) e valoração (o estético) nos termos de sua 

responsabilidade inalienável de sujeito humano, de sua falta de escapatória, de sua 

inevitável condição de ser lançado no mundo e ter ainda assim de dar contas de como 

nele agiu. (p. 118). 
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Diante disso, falar sobre as dimensões pessoal, social e acadêmica de uma pesquisa é 

registrar no papel quais foram os fios escolhidos e as opções feitas, a partir das apreensões que 

foram possíveis sobre o mundo vivido e experimentado, consequentemente, dos sentidos que 

puderam ser produzidos. Escolhas, que conscientes ou não, tem inerentes em si 

responsabilidades que são inalienáveis. Escolher que pesquisa fazer, como fazê-la, é um 

escolher sem álibis3.  

Nessa direção, com essas primeiras palavras sobre essa pesquisa que almejamos 

construir, trazemos um enunciado de Sobral (2017), inspirado nos preceitos bakhtinianos: 

 

[...] a diferença entre a ligação mecânica e articulação arquitetônica entre os elementos 

constituintes de um todo (...). O todo mecânico, não arquitetônico, tem elementos 

constituintes unidos apenas no tempo e no espaço por alguma ligação externa, sem ser 

integrados pela unidade interna de sentido que marca um todo arquitetônico. Suas 

partes são contíguas e se tocam mutuamente, mas em si mesmas permanecem alheias 

umas às outras; são de átomos desvinculados intrinsecamente e que só se aproximam 

materialmente. Pensando-se por exclusão a partir desses fatores, um todo 

arquitetônico é imbuído da unidade advinda do sentido, estando suas partes 

articuladas internamente, de um modo relacional que as torna interligadas e não 

alheias umas às outras, isto é, constitutivamente. (p. 110). 

 

 Nesse sentido, entendemos que a produção da pesquisa Aprendizagem da docência 

universitária: a gestão em contextos emergentes constituiu-se como uma articulação 

arquitetônica, pois seguiu os preceitos legais-oficiais das diretrizes de um projeto de pesquisa 

acadêmico-científico, do seu desenvolvimento e constitui-se a partir da unidade advinda do 

sentido. Ou seja, o sentido dessa pesquisa para a autora do estudo, para além de apenas um 

cumprimento de exigência para a obtenção de um título acadêmico.    

 

1.1 A PESQUISADORA E A PESQUISA: A ARQUITETÔNICA DE CONSTITUIR-SE 

PESQUISADORA 

 

A pesquisa surgiu em minha vida, ainda como estudante do quarto semestre do curso de 

Pedagogia noturno da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Nesta fase do curso de 

Pedagogia tive a oportunidade de realizar monitoria voluntária em uma disciplina do curso de 

                                                 
3 Cabe destacarmos que entendemos álibi, conforme aprofundaremos adiante, como sendo uma justificativa, um 

pretexto, uma justificativa aceitável-suficiente para comprovar a inocência de alguém, defender de alguma 

acusação. Nessa perspectiva, Bakhtin (2010) traz a discussão de álibi para o âmbito do ato-agir no mundo. 

Conforme Ponzio (2010) salienta que “‘não-álibi’ significa ‘sem desculpas’, ‘sem escapatórias’, mas também 

‘impossibilidade de estar em outro lugar’ em relação ao lugar único e singular que ocupo no existir, existindo, 

vivendo” (p. 20). Assim, as escolhas de fizemos, os atos que realizamos, estão imbricados dessa carga responsiva, 

de tal modo que não temos como usar álibis/pretextos/justificativas para as escolhas que fizemos, aquelas que 

deixamos de fazer, logo, ao que fizemos e ao o que deixamos de fazer. (FIGHERA, 2014). 
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Pedagogia diurno na mesma instituição. A partir das experiências vividas, nesse período, 

emergiram questionamentos e inquietações acerca dos processos formativos, especialmente, 

sobre a formação de professores para a Educação Básica.  

A monitoria foi realizada na disciplina de Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs) Aplicadas à Educação. Envolvida com as atividades relativas ao trabalho 

docente, principalmente, do âmbito pedagógico – organização/planejamento das aulas, 

acompanhamento das mesmas, avaliação das aulas, das atividades propostas... -, começaram a 

surgir várias inquietações impulsionadas, especialmente, pelo retorno dos alunos nos 

trabalhos/atividades que eram propostos. Comecei, também, a pensar e a tomar consciência do 

papel do estudante/futuro professor no seu processo formativo, sua dedicação, empenho e 

responsabilidade para com a sua própria formação como futuro professor. Hoje poderia dizer 

que o que me incomodou/desacomodou foi identificar que não havia ato responsivo desses 

alunos quanto à sua formação. Talvez estivesse de um modo sutil me reconhecendo naqueles 

alunos. 

Com a inserção no grupo de estudo e pesquisa da professora dessa disciplina - Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Tecnologias Digitais de Informação Aplicadas à Educação (GETDICA) 

- comecei a entender que a pesquisa seria o lugar para discutir e estudar sobre isso que estava 

me incomodando. Logo, estudar e pesquisar sobre a formação de professores poderia me 

possibilitar construir entendimentos sobre esse processo, bem como ajudar na busca por 

“respostas”, tanto para mim como para pensar a formação de professores no âmbito acadêmico.  

Não saí impune e nem ilesa desse processo. Fui impulsionada a pensar e avaliar a minha 

própria postura, a maneira como vinha agindo acerca da minha própria formação, como estava 

conduzindo a minha trajetória formativa no curso de Pedagogia. Hoje entendo que comecei a 

me dar conta de que não estava agindo responsivamente, aproveitando e fazendo jus à vaga em 

uma universidade federal que estava ocupando. Isso, porque a própria chegada ao curso de 

Pedagogia não fora algo planejado com um propósito de me tornar professora.  

Isso me leva a retroceder alguns anos... 

Pisei na UFSM pela primeira vez em 2006 na ocasião da Feira das Profissões4. O 

encantamento com o campus da UFSM foi instantâneo. Pisava e enchia os olhos com um mundo 

repleto de prédios em que se constrói conhecimento, se faz ciência. Tomada pela atmosfera 

                                                 
4 Atualmente a Feira acontece com o nome de Descubra UFSM. Até 2006 era realizada em parceria com 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas e visava ser um espaço de apresentação/mostra sobre as 

diversas IES, especialmente, dos cursos que cada uma oferecia. Sendo uma possibilidade para os futuros estudantes 

do Ensino Superior conhecerem um pouco mais sobre os cursos. 
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desse lugar, em meus pensamentos, decidi que seria aluna dessa instituição. Não fazia ideia 

qual curso faria, mas sabia que seria aluna da UFSM. 

Com essa determinação retornei à Candido Godói-RS e conclui o curso Normal5.  

Ao final da 8ª série do Ensino Fundamental escolhera ir para o curso Normal ao invés 

do Ensino Médio, pois como não sabia para qual área me dirigir, que profissão queria escolher 

para o futuro, pensei no curso Normal como uma possibilidade de conhecer e experimentar a 

área da Educação, especialmente, o ser professor. E, também, que teria um ano a mais para 

pensar, afinal o curso Normal tinha a duração de quatro anos.  

Em meio às aulas, as inserções no campo da prática educativa, fui experimentando a 

docência ao longo dos três anos e meio de curso. A atmosfera do pensar as aulas, pensar as 

atividades pedagógicas, foi me envolvendo sutilmente. Optei por realizar o estágio de um 

semestre, compreendo o período referente à segunda metade do ano letivo, em uma turma de 4ª 

série de uma escola municipal localizada na área rural de Cândido Godói – hoje sei que 

atualmente essas escolas são chamadas de escolas do/no campo. Não tinha naquela época 

perspectivas de seguir nessa profissão. Ao decorrer do estágio, experimentando a docência em 

um período para além de dias, uma semana de inserção, não sei qual(is) situações, reflexões, 

me levaram a começar a pensar sobre o real papel do professor, sua influência no 

desenvolvimento das crianças, o peso e a responsabilidade desse profissional na vida dos 

pequenos.  

Concluindo o curso Normal chegava a época de realizar a inscrição para o vestibular na 

UFSM, a tão sonhada UFSM. A certeza de ser aluna desta instituição imperava. No entanto 

havia um desafio: escolher um curso.  

Em companhia de uma colega do curso Normal analisávamos quais os cursos ofertados 

pela instituição e tentando escolher um deles. Não sabíamos o que queríamos. Era difícil optar 

por um. Por meio critérios de eliminação elencamos os que não faríamos de jeito nenhum e 

quais entrariam para a lista dos possíveis. Por fim, escolhemos o curso de física licenciatura. 

Fiz a escolha por ter gostado das aulas de física no curso Normal, então imaginava que seria 

                                                 
5 Os cursos de formação de professores acompanham a trajetória da educação em nível nacional; em 1835 foi 

criada no Brasil a primeira Escola Normal que tinha como objetivo habilitar à docência no nível primário, 

incluindo-se os professores que já atuavam, mas que ainda não possuíam formação necessária; eram cursos 

públicos ofertados em nível secundário. Por meio da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1971 esses cursos passam 

a ser nominados de Magistério. Com a LDB de 1996 ocorre nova reorganização da formação de professores e a 

habilitação de professores para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, em nível de 2° 

grau/Ensino Médio, retoma a nomenclatura de curso Normal, sendo esta a nomenclatura em vigência. (BRASIL, 

1971 e 1996; SCHAFFRATH, 2008; MACHADO, 2016; TANURI, 2000). 
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legal estudar e fazer as experiências que fazíamos nessas aulas. Também escolhi este curso pelo 

fato dessa colega tê-lo escolhido. Então pensei, com a companhia dela vai ser mais legal ainda. 

A vida já começou a “pregar as suas peças” no terceiro dia do vestibular, quando esta 

colega não atingiu o ponto de corte para a redação.  

Aprovada em 13º lugar na lista de suplentes a próxima “peça” foi pregada em 1º de abril 

de 2008, sendo chamada a ocupar uma vaga no curso de Física, licenciatura plena. 

Uma semana bastou para ver que a Física na universidade era completamente diferente 

do que havia imaginado. Decido que não quero passar o resto da vida a fazer aquelas contas. 

Durante a entrega do memorando solicitando o desligamento do curso e, 

consequentemente, da UFSM a servidora que me atendia no Departamento de Registro e 

Controle Acadêmico (DERCA) questionando os motivos daquela solicitação decido dar a 

resposta que julgava ser a derradeira: “não quero Física, vou para outra área”. Ela então 

pergunta o que quero fazer, penso em qual seria o curso mais diferente/distante de Física, quase 

um oposto, lhe digo “vou para a Pedagogia”. Ela demonstra aceitar este como um 

motivo/argumento consistente.      

Assim, fora aluna da UFSM e naquele momento passei a ser ex-aluna. Fui embora do 

campus, sem o meu diploma. 

Voltei à Cândido Godói. 

Nos meses que se seguiram, permeada pelas pressões familiares acerca do que faria com 

o meu futuro, reflito sobre o que experimentara e vivenciara até aquele momento e decido que 

retornaria à UFSM.  

Planejo os meses seguintes e a o retorno à Santa Maria. Analiso quais às possibilidades 

e os caminhos para voltar à UFSM como aluna. 

A escolha por um curso seguia sendo uma incógnita. Em janeiro de 2009 presto 

vestibular buscando uma vaga no curso de Geografia licenciatura. Sem êxito, decido mudar-me 

para Santa Maria em 15 de fevereiro de 2009, com o objetivo de trabalhar e seguir estudando 

até conquistar a aprovação em um vestibular da UFSM. No vestibular extraordinário naquele 

mesmo ano, realizado no final de maio com 27 cursos novos na instituição, escolho o curso de 

Relações Internacionais. Novamente sem sucesso. 

Em agosto daquele ano inicio o curso técnico em Secretariado e decido que não faria o 

próximo vestibular, principalmente, por não saber qual curso escolher. 

Nos últimos dias de inscrição a prima com quem morava me pergunta sobre o vestibular 

e relatando que não faria, especialmente, por não saber para qual curso. Ela então me pergunta: 

“e, por que não Pedagogia?”. Digo que não e comento acerca da situação da profissão docente 
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no país. Argumentando de que poderia ser um curso para entrar e depois poderia com calma 

escolher outro curso e fazer uma transferência interna. Fico a pensar sobre a conversa e resolvo 

me inscrever. Assim, fui fazer as provas e para minha própria surpresa sou aprovada.  

Desse modo, inicio o curso de Pedagogia em agosto de 2010 com o pensamento de estar 

cursando um curso superior sem ponderar sobre o que significava estar neste curso. Decidi que 

faria as disciplinas até decidir qual curso realmente iria querer e, então, faria os trâmites para ir 

para outro curso.  

Passados dois semestres no curso começo a ouvir relatos acerca dos outros âmbitos da 

universidade, especificamente, acerca da pesquisa, da possibilidade de ser bolsista em projetos.  

Começa a brotar uma curiosidade sobre o que a universidade tinha a oferecer e que eu 

até então desconhecia. Como ainda não tinha conseguido decidir que outro curso fazer, começo 

a pensar sobre o meu sonho de ser aluna da UFSM e de como e quanto estava aproveitando e 

usufruindo dessa oportunidade. Analiso a situação em que estava, trabalhando 42 horas 

semanais no comércio, indo às aulas de noite... coloco na balança e o que havia me motivado 

vir à Santa Maria, estudar na UFSM, é o que mais pesa. 

Decido, então, que deveria experimentar e viver mais a universidade. Assim, torno-me 

bolsista no Departamento de Metodologia do Ensino (MEN), no Centro de Educação (CE).  

Hoje, olhando para trás vejo que foi quando comecei a mais intensamente produzir 

novos sentidos sobre um curso de graduação, sobre a universidade, sobre a educação superior, 

sobre o ser professor, especialmente, quando ‘descubro’ que um pedagogo poder vir a atuar no 

ensino superior. Um mundo novo cheio de possibilidades vai sendo descortinado. Convivendo 

com professores universitários, doutores, vou desvelando o mundo da docência universitária, o 

mundo da pesquisa. A experiência da monitoria (sobre a qual já falei anteriormente) tornou-se 

uma vivência formativa impulsionando-me à [re]significação e produção de novos sentidos 

sobre estar fazendo o curso de Pedagogia, estar em um curso de formação de professores.  

Também hoje olhando pelo retrovisor percebo que experimentei e vivenciei a gestão 

universitária de maneiras muito intensas e significativas, tanto como bolsista de um 

Departamento Didático como na atuação no movimento estudantil no âmbito do CE. 

Quanto ao tempo de bolsista do MEN experimentei o cotidiano da gestão universitária, 

acompanhando e auxiliando no que era pertinente, em processos e trâmites administrativos, 

conheci a dinâmica interna de funcionamento de uma universidade. Nos primeiros tempos 

minha atuação como bolsista restringia-se a observar tudo o que acontecia e como acontecia. 

No início parecia tudo um caos, um complexo mundo vivido dentro daquelas paredes e salas e 

eu quase sem entender nada.  
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Conforme já relatado na monografia da Especialização (DEWES, 2017) acerca dessa 

trajetória, aos pouquinhos começo a entender o que são e como aconteciam os principais 

processos e ações do cotidiano daquele Departamento. Aprendo que para atender ao telefone, 

estando em uma repartição pública, há cuidados a serem tomados e etiquetas a serem seguidas, 

assim, um vocabulário mais formal foi sendo incorporado e isso também quanto à escrita de um 

e-mail que era enviado pelo ‘Departamento’.    

Detalhes que na época caracterizavam um grande desafio, pois era uma exigência de 

que se tivesse certa postura de profissionalismo, mesmo sendo uma aluna de graduação que 

estava ali como bolsista.     

Em paralelo a esses aprendizados mais cotidianos, práticos e burocráticos, fui sendo 

impulsionada a conhecer as possibilidades que uma universidade oferece. A própria condição 

de bolsista em um setor da instituição possibilitou-me viver o dia-a-dia da universidade e, assim, 

fui descobrindo e conhecendo o que mais se poderia usufruir do mundo acadêmico, 

especialmente, quais outros lugares poderia experimentar.   

Nessa direção, vivenciar a monitoria foi um desses ampliadores do conhecimento sobre 

o mundo da universidade, impulsionando-me ao mundo da pesquisa e junto a isso, no segundo 

semestre de 2012, acabo por me inserir no movimento estudantil.   

 Estando o Diretório Acadêmico do Centro de Educação (DACE) desativado há algum 

tempo, junto com estudantes do curso de Pedagogia diurno, especialmente, aqueles com quem 

participava do GETDICA, entendemos que o Diretório precisava ser ocupado novamente pelos 

estudantes e que precisávamos fazer algo em prol disso. Assim, dispomo-nos e mobilizamos a 

construção de uma chapa para assumirmos a gestão do DACE.  

A partir daquele final de 2012 até o final de 2014 vivenciamos duas gestões estando na 

coordenação geral do Diretório, uma coordenação compartilhada com uma colega do curso 

diurno de Pedagogia. Revezamo-nos entre as inúmeras reuniões, em diversos setores do CE, 

em que chamavam um representante do Diretório. Identificamos a necessidade de reformular-

atualizar o Estatuto do DACE, visando dar mais visibilidade, dinamicidade e de certo modo 

termos um amparo referendado pelo coletivo que representávamos: os estudantes do CE. Para 

tal elaboramos um esboço do que acreditávamos ser um Estatuto adequado e que atendesse às 

necessidades dos estudantes do CE. Entendíamos também que seria um orientador das decisões 

a serem tomadas pelo grupo que estava na gestão do DACE, bem como ser uma possibilidade 

do coletivo expressar o que esperava acerca da atuação do Diretório.    

Quanto às reuniões de que participávamos, no início, na maioria das vezes, apenas 

ouvíamos, mas conforme íamos entendendo as dinâmicas e conhecendo mais sobre as diretrizes 
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e normativas da instituição passamos a participar de modo mais ativo nos tempos e espaços em 

que tínhamos voz. E nos que não tínhamos de algum modo tentávamos fazer ser conhecido o 

nosso entendimento sobre os temas em debate. Sempre por meio do diálogo e da conversa com 

os professores gestores e demais servidores da UFSM. 

Tivemos que aprender a lidar com recursos públicos, pois com a reativação do Diretório 

voltou a ser repassada a nós a decisão acerca do uso desses recursos, os quais eram na sua 

maioria em forma de bolsas de auxílio aos estudantes do Centro. Pautávamo-nos, então, no que 

estava no Estatuto para realizar a distribuição/disponibilização dessas bolsas aos estudantes. 

Obtivemos também recursos que nos possibilitaram repaginar a sala do diretório, alocando 

novos armários, computador, bem como materiais de consumo para as demandas que tínhamos.  

Nossa diretriz orientadora era sempre pensar em maneiras de beneficiar o maior número 

possível de estudantes, bem como escolher as opções que iriam ao encontro dos anseios e 

demandas dos alunos. 

Diante disso, entendo que de certo modo desempenhávamos o papel de gestores 

universitários, ou seja, erámos estudantes atuando na gestão, inclusive administrativa 

burocrática dentro dos parâmetros institucionais, de uma esfera integrante da organização 

universitária.   

Desse modo, o ano de 2012 foi estabelecendo-se como um divisor de águas na minha 

trajetória. No início de 2013 vou em busca de um novo grupo de pesquisa, almejando um lugar 

em que pudesse imergir no mundo da pesquisa e qualificar-potencializar a minha formação. 

Analisando os grupos de pesquisa do CE, escolho o Grupo de Pesquisa Formação de 

Professores e Práticas Educativas (GPFOPE). Na escolha do grupo analisei qual a perspectiva 

teórico-metodológica era a utilizada.  

Mesmo com o raso conhecimento que tinha até aquele momento sobre os estudos de 

Vygotsky6 entendia que seria uma boa linha teórica a ser estudada, pois acreditava que 

conseguiria com ela entender melhor o que vinha me inquietando, desacomodando, acerca da 

formação de professores e, inclusive, quando soube que o grupo estudava/pesquisava sobre o 

ensino superior senti que era aquele o lugar que queria estar. Afinal, estava vivendo 

intensamente a universidade e sentia um desejo muito grande de entender melhor esse universo, 

sabendo ser um tempo-espaço formativo com muitos desafios e coisas a serem qualificadas e 

potencializadas, imaginava, como uma criança que sonha com algo distante, que poderia de 

algum modo ajudar a tornar esse lugar ainda melhor. Sentia-me vivendo em um paraíso. Mesmo 

                                                 
6 Salientamos que as diferentes ortografias para Vygotski – Vigotski - Vygotsky são decorrentes das diversas 

traduções a partir dos escritos na língua russa. 
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com uma rotina repleta de atividades, reuniões, aulas, trabalho no Departamento, planejamento 

de ações do DACE, trabalhos das aulas do curso de Pedagogia, muitas vezes, fazia as coisas, 

muitas coisas, mas acabava não pensando sobre o que fazia. E hoje olhando para trás percebo 

que foi uma imersão no mundo acadêmico e se naquela época não refletia sobre o que estava 

experimentando/vivendo, hoje falar sobre a universidade, pensar sobre os tempos e espaços 

formativos da educação superior pública traz um sentimento de estar falando acerca de algo 

completamente familiar. 

Nessa conjuntura, na perspectiva vygotskiana entendia que estaria indo ao encontro das 

inquietações e das coisas que andava a pensar e viver, podendo constituir-se em um substrato 

que qualificaria e potencializaria a minha formação. Segundo Freitas e Ramos (2010):  

 

[...] a psicologia histórico-cultural de Vygotsky também tem muito a contribuir no 

delineamento de uma forma outra de relação entre pesquisador e pesquisado. Ao 

contextualizar o desenvolvimento humano, este autor percebe o homem enquanto 

sujeito concreto, datado e marcado pela cultura que o rodeia; um indivíduo que só se 

constrói em colaboração com outros indivíduos. E, dessa forma, percebe que a 

construção de todo e qualquer tipo de conhecimento só se processa por meio da 

interrelação entre sujeitos.  Produzir um conhecimento a partir de uma pesquisa é, 

pois, assumir a perspectiva da aprendizagem como processo social, compartilhado e 

gerador de desenvolvimento. (p. 08). 

 

Nesse sentido, a vivência como bolsista de Iniciação Científica (IC) no GPFOPE, 

deixando o cotidiano do Departamento, foi a imersão em uma das dimensões formativas mais 

intensas de uma universidade. Claro que entendo que assim como pode ser as aulas de um curso, 

qualquer espaço em que o estudante for experimentar só poderá se tornar uma vivência se aquilo 

fizer sentido para ele. Assim como a experiência de bolsista no Departamento naquela época 

em que a vivia era apenas uma experiência, foi constituindo-se em uma vivência quando 

comecei a pensar sobre o que significava estar ali, vivendo aquelas situações, e isso me 

possibilitou produzir sentidos tanto para aquela experiência como para as vivências nas demais 

instâncias e âmbitos da instituição. 

O GPFOPE foi o tempo-espaço de imersão no mundo da pesquisa. Entender o que 

significa pesquisa no meio acadêmico, como ela é realizada e, especialmente, como estar no 

meio do desenvolvimento/construção de uma pesquisa pode constituir-se em um qualificador e 

potencializador dos processos formativos de quem está vivenciando esse processo. Isso implica 

em entender que lugar é esse e o que essa experiência significa para mim, quais sentidos consigo 

produzir a partir do que vou vivenciando.  

Pelas experiências que tenho acompanhado no grupo, percebo que, muitas vezes, esse 

produzir um sentido sobre o estar em um grupo de pesquisa, estar trabalhando em uma pesquisa 
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da envergadura das construídas em grupos de pesquisas consolidados, como é o caso do 

GPFOPE, exige um deslocar-se do cotidiano de cumprimento de tarefas e olhar para esse lugar 

como um lugar formativo e, então, passar a vivenciá-lo como tal. Algo nada simples e fácil. 

Afinal pensar sobre a sua trajetória, sobre o que venho fazendo, as escolhas que fiz, resulta em 

ir tomando consciência da sua vida, construir o entendimento de que a maioria das escolhas que 

fizemos, das oportunidades que aproveitamos e das que não aproveitamos, de como e quanto 

aproveitamos os lugares em que estamos, é um agir com responsividade. A isso Bakhtin chama 

de ato responsável. Entender que as escolhas que faço, impendentemente das condições e 

situações que me levaram até aquele ponto, são eu que as faço. E quando escolho e assumo essa 

escolha estou dizendo que abro mão de qualquer álibi.  

Posso escolher viver de maneira inerte, fugindo do que as palavras do Outro possam 

provocar em mim, mas haverá um momento em que algo irá me atingir e talvez tardiamente 

perceba que desperdicei oportunidades valiosas ou perceba que mesmo que não tenha refletido 

naquele momento sobre o que vivia constate que aproveitei o que consegui e, posteriormente, 

quando voltar a pensar sobre consiga produzir novos sentidos sobre o vivenciado. Digo tudo 

isso, pois como Freitas (2013) já nos disse não há como passar por Bakhtin impunemente. E 

fazendo essa rememoração fico feliz em ver que aproveitei ao máximo as oportunidades que 

tive e as escolhas que fiz e, especialmente, voltando a olhar para essa época da minha vida ainda 

consigo produzir novos sentidos, dizer coisas novas sobre essas experiências vividas. 

Articulando as palavras de tantos Outros, especialmente, as de Bakhtin, percebo que, de certo 

modo, sempre escolhi e busquei me mover para coisas que me possibilitassem produzir algum 

sentido para o que estava fazendo.  

Como, por exemplo, na época do DACE o que me motivava era um pensamento de que 

esse espaço dos estudantes precisava ser ocupado pelos estudantes e não tendo outros dispostos 

a fazerem esse trabalho, abdicarem do seu tempo em prol da coletividade; para mim fazia 

sentido estar lá, mesmo quando implicava em trazer trabalho para casa, passar finais de semana 

pensando-planejando alguma ação que entendíamos ser necessário e que traria algum benefício 

para os demais estudantes. 

 A produção de novos sentidos sobre esse período foi impulsionada quando comecei a 

pensar sobre o anteprojeto para a seleção ao curso de Especialização em Gestão Educacional. 

No Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Pedagogia, o elaborarei a partir da 

pesquisa que estava sendo construída no GPFOPE, assim fora um desdobramento dessa 

pesquisa, inclusive, tendo como dados uma amostragem dos dados coletados pelo grupo. 

Enfocando a formação de professores para a educação básica, foram escolhidos como sujeitos 
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estudantes do curso de Pedagogia noturno. Então, de certa maneira, foi olhar e pensar sobre a 

trajetória formativa em um curso de Pedagogia, refletindo sobre a organização desse curso e 

como os estudantes constroem seus processos formativos. 

 O ingresso na segunda graduação, Educação Especial, foi uma maneira de continuar 

imersa na universidade, consolidando aprendizagens e construindo novas, buscando outras 

dimensões a serem exploradas e usufruídas.  

Nessa conjuntura, pensar em uma temática para o anteprojeto de especialização estava 

sendo difícil, pois queria escolher algo que me motivasse, me instigasse a querer estudar sobre. 

Em conversa com a minha orientadora tentando achar algum tema, ela então pergunta: “e, por 

que não, sobre os Departamentos?”. Como uma luz que acende no túnel escuro começo a 

pensar nos Departamentos com um novo olhar: de pesquisadora. O que olhar nos 

Departamentos? Como olhar para aquele lugar que conhecia tão bem? Sentia-me voltando para 

casa. 

 Estava lançado o desafio de retomar o que havia vivido no MEN e articular com teorias, 

reflexões, problematizações que fossem pertinentes aos demais Departamentos e, 

principalmente, que fosse uma inspiração a pensar a gestão universitária, uma temática nova na 

dimensão do pensar/estudar/pesquisar, mas que era tão familiar na dimensão do vivido. É 

possível relacionar isso com as palavras de Sobral (2017), quando diz que “o empreendimento 

bakhtiniano consiste em propor que há entre o particular e o geral, o prático e o teórico, a vida 

e a arte uma reação de interconstituição dialógica que não privilegia nenhum desses termos, 

mas os integra na produção de atos, de enunciados, de obras de arte etc.” (p. 105). 

 Assim, nasceu o anteprojeto, depois o projeto e a pesquisa de monografia – Gestão 

universitária: departamentos didáticos e contextos emergentes na educação superior pública. 

Uma articulação e interlocução entre passado e presente, entre o vivido que foi levado para o 

plano do teórico. Meus atos, enunciados e aquilo que produzo, nesse caso, as pesquisas em nível 

de graduação, especialização e agora mestrado, estão impregnadas do todo vivido, entendendo 

esse vivido constituído por relações dialógicas.   

 Articulado a isso, cabe registrar a inserção no mundo da educação a distância (EaD) por 

meio da tutoria no curso de Pedagogia ofertado nesta modalidade pela UFSM em parceria com 

a Universidade Aberta do Brasil (UAB), na qual ingressei em outubro de 2016. Uma 

oportunidade de vivenciar mais uma dimensão da universidade e de um modo diferente 

vivenciar a docência universitária e, especialmente, essa modalidade de ensino, articulando aos 

estudos e reflexões que vinham sendo feitas acerca das novas configurações dos tempos e 
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espaços formativos permeados pelas tecnologias (o que veremos mais adiante temos entendido 

como um dos elementos caracterizadores dos contextos emergentes da/na educação superior). 

 A atuação na Pedagogia EaD tem possibilitado experimentar situações e sentimentos 

ímpares. Especialmente, quando há os deslocamentos aos polos de apoio presencial – 

atualmente são 20 (vinte) polos em diversas regiões do Estado do Rio Grande do Sul (RS) – 

ocasiões em inúmeras vezes ouvimos relatos sobre o que significa para aqueles estudantes terem 

a oportunidade de cursarem um curso superior, especialmente, em uma universidade federal. 

Suas palavras impregnam o nosso ser e somos levados a um misto de contentamento e de pensar 

sobre o nosso agir no curso, impelidos a um agir consciente e responsável, afinal se aqueles 

alunos têm tantos sentidos sobre esse tempo-espaço formativo, como ficar impune a isso? Como 

não se deixar atingir pelas suas palavras, muitas vezes, acompanhadas de risos e lágrimas de 

alegria?    

 Tanto a EaD como as duas graduações, a concluída – Pedagogia – e a que estou a cursar 

– Educação Especial – são oriundas de políticas públicas de democratização, expansão e 

interiorização da educação superior pública, implementadas nas duas últimas décadas. 

Pedagogia e Educação Especial, ambos noturnos, criados no âmbito do Reuni – Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras 

implementado pelo Governo Federal. Assim, vivencio o resultado cotidiano dessas políticas, 

sendo elas também caracterizadoras e promotoras dos contextos emergentes da/na educação 

superior. Então, acerca do contexto sociocultural em que venho realizando meus estudos, 

especialmente, as pesquisas nos diferentes níveis, estou imersa nessa conjuntura. E articulando 

com as imersões na gestão universitária entendo que, de certo modo, pesquiso sobre o que vivi 

e vivo.  

 Segundo Sobral (2017):  

 

[...] toda pesquisa é “mais uma” pesquisa; no entanto, é “a” pesquisa de um dado 

pesquisador, sua contribuição para o gênero. Não é pois mera repetição de uma 

fórmula, mas o enquadramento numa forma, que se quer arquitetônica, que vai além 

do composicional. De certo, o composicional é a exigência formal, mas o 

arquitetônico desta, e não de outra, pesquisa é a exigência maior, porque, se bastasse 

seguir normas, toda pesquisa seria a “mesma” pesquisa, e não respondendo a coisa 

alguma, não teria razão de ser. (p. 117).    

 

 Nessa direção, tanto o TCC como a monografia sendo desdobramentos de uma pesquisa 

maior construída pelo GPFOPE, não foram a simples repetição do que o grupo fazia. Foram 

sim inspirados na dinâmica de trabalho do grupo, na maneira de organizar um texto de pesquisa, 

na utilização de determinados conceitos, uma maneira de potencializar discussões e estudos 



40 

compartilhados no grupo. Por isso, mais uma vez, a utilização da terceira pessoa do plural é a 

assinatura de que entendemos que são construções elaborados em um processo dialógico. 

Mesmo assim, há a singularidade em cada escrito, enunciado, trabalho produzido. Até porque 

para cada um do grupo o estar no grupo, participar das construções compartilhadas tem sentidos 

particulares.  

Estou em processo formativo buscando conquistar um diploma de Mestre em Educação 

e entre tantos autores, livros, encontro-me a tatear os escritos de Bakhtin. Não há como iniciar 

a escrita sobre a minha trajetória pessoal sem trazer o que está a me suscitar tantas indagações, 

reflexões, questionamentos... 

 

Eu vivo em um mundo de palavras do outro. E toda a minha vida é uma orientação 

nesse mundo; é uma reação às palavras do outro (uma reação infinitamente 

diversificada), a começar pela assimilação delas (no processo inicial do discurso) e 

terminando na assimilação das riquezas da cultura humana (expressas em palavras ou 

em outros materiais semióticos). A palavra do outro coloca diante do indivíduo a 

tarefa especial de compreendê-la. (BAKHTIN, 2011, p. 379). 

 

Assim, experimento a inquietação que as suas palavras provocam em mim. Para além 

de buscar conseguir compreender o que ele diz, sinto surgir em mim uma necessidade de 

reconhecer seus conceitos e entendimentos no meu viver, nos meus atos, e compreender a 

implicação dessa compreensão, especialmente, no que tange à vida acadêmica.  

Como reconhecer-me como uma pesquisadora sem álibi? O que representa ser uma 

pesquisadora sem álibi? O que significa ser uma pesquisadora sem álibi? Quais sentidos isso 

me impulsiona a produzir? 

Álibi, esse novo elemento aterroriza! Tornar-se consciente da sua condição e de que não 

há como fugir das responsabilidades imbricadas a cada ato realizado. 

Cabe destacar que passo a compreender ato a partir da perspectiva bakhtiniana, como 

Sobral (2017) aponta, assim:   

 

“Ato/atividade e evento” [...], é essencialmente a discussão sobre como pode o sujeito 

humano vir a “apreender” o mundo a partir de seus atos teóricos, cognitivos, práticos, 

estéticos etc. [...] de um lado a ideia de que o sujeito humano é marcado pela ausência 

de “álibi” na vida, isto é, de que cada sujeito deve responder por seus atos, sem que 

haja uma justificativa a priori, de caráter geral, para seus atos particulares, e, do outro, 

a ideia de que entonação avaliativa, ou a assunção de uma dada posição no mundo 

humano, é a marca específica do agir dos seres humanos. (p. 104). 

 

Nesse sentido, experimento, por um lado, o peso de tornar-me consciente e escolher ser 

consciente sobre os meus atos. Algo nada simples. Nesse contexto, também experimento, por 

outro lado, pensando na arquitetônica da pesquisa, de construção de uma pesquisa, o encontro 
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com referendos-álibis de que a pesquisa em primeiro lugar precisa fazer sentido para mim, para 

que, então, eu consiga projetar-pensar-enunciar quais os sentidos essa pesquisa terá/pode vir a 

ter em um contexto social e acadêmico. Articulado a isso, a minha responsabilidade como 

estudante de um curso de Pós-graduação, público e de qualidade, em processo de constituir-me 

pesquisadora, sobre os meus atos no âmbito desta pesquisa. 

Nessa direção, pensar na perspectiva sociocultural implica em também tornar consciente 

da trajetória que percorri até aqui. Pensar neste capítulo inicial abordando as dimensões pessoal, 

social e acadêmica implica em identificar e trazer elucidamento aos elementos e aspectos que 

possibilitam entender qual é o sentido que está imbricado nesta pesquisa que me propus a 

construir. 

Desse modo, conforme Freitas (2002), destaca: 

 

[...] a contextualização do pesquisador é também relevante: ele não é um ser humano 

genérico, mas um ser social, faz parte da investigação e leva para ela tudo aquilo que 

o constitui como um ser concreto em diálogo com o mundo em que vive. Suas análises 

interpretativas são feitas a partir do lugar sócio-histórico no qual se situa e dependem 

das relações intersubjetivas que estabelece com os seus sujeitos. É nesse sentido que 

se pode dizer que o pesquisador é um dos principais instrumentos da pesquisa, porque 

se insere nela e a análise que faz depende de sua situação pessoal-social. (p. 29).  

 

Diante disso, é possível pensar que pesquisar sem álibi é construir uma pesquisa sem 

álibi e isto implica estar consciente da sua condição de pesquisador. Nessa perspectiva, a 

coerência por um referencial teórico-metodológico que dá sustentação à construção de uma 

pesquisa é para além de pensar a ética e estética de uma pesquisa, é viver a pesquisa, o fazer 

uma pesquisa, ultrapassando o pensar uma teoria. É vivê-la. 

Nessa direção, inspirada em Freitas (2013), busco ir “para além dos fragmentos”, além 

de compreender as teorias que escolho para me acompanharem na minha trajetória, busco 

experimentá-las, vivê-las. Posso indicar que isso seja resultado do que a autora destaca, ou seja 

que:   

 

[...] as palavras de Bakhtin, que escolhi trazer para este texto, nos inserem na reflexão 

do que ele denomina de Ser-evento-único-responsável. E, diante disso, pergunto: 

como isso se revela em minha vida, em minha experiência? Até que ponto essas 

palavras apenas me seduzem e as repito porque cantam em meus ouvidos e são belas? 

Até que ponto elas permanecem como coisas apenas ditas, repetidas, mas não vividas? 

Como fazer para que façam parte de mim em minha unicidade? Como fazer de meus 

atos respostas a um dever concreto? Como chegar à compreensão ativa de que Ser é 

se comprometer? Pensando em como responder essas questões, cada vez mais 

compreendo que Bakhtin é um autor especial. Ninguém passa por ele impunemente. 

Ler Bakhtin é me colocar numa situação de compreensão ativa que exige respostas. 

Ler Bakhtin é superar o momento do conhecimento teórico e integrá-lo a minha vida. 

É, sobretudo, um exercício de reflexão que não me fecha em mim mesma mas que me 

abre, me empurra para o outro, para o diálogo. (p. 105). 



42 

 

Assim, refletir sobre os fios escolhidos para construir a tapeçaria dessa pesquisa implica 

entender que estou consciente dos fios que escolhi, pensando na abordagem escolhida para 

sustentar esta pesquisa, concluo que não tenho álibi. Afinal a escolha por determinada 

abordagem implica, assim como qualquer ato de escolher, em vantagens e desvantagens, pontos 

fortes e fracos, prós e contras, que não podem ser ignorados e que não servem como álibis. 

O mesmo recai sobre os autores que escolhi para conversar, dialogar comigo em um 

tempo assíncrono, e alguns acabaram impulsionando-me a olhar para minha vida e meu viver. 

Desse modo, encontrei-me diante do dilema de ter que registrar-discursar no papel a 

minha consciência sobre a minha situação de um sujeito que pensa sobre as suas escolhas e que 

busca, para além de entender uma arquitetônica de uma pesquisa, reconhecer-se neste processo. 

Assim, entendendo que estou em um processo de constituir uma pesquisadora sem álibis. Nessa 

perspectiva, inerente aos meus atos como estudante/pesquisadora assumo a responsabilidade 

por minhas escolhas, pelos fios que escolho para constituírem a tapeçaria da minha vida, 

especialmente, como pesquisadora, do fazer e do viver a pesquisa em educação. 

No momento, em que escrevo estas linhas, grafo estas palavras no papel, tenho presente 

a assustadora sensação de estar diante de um desafio enorme, complexo. Por outro lado, penso 

que já vi isso, como, por exemplo, na produção do trabalho de conclusão de curso na graduação, 

no trabalho de conclusão do curso de especialização. No entanto, o que difere neste momento 

é que tateando no mundo de Bakhtin, estou me tornando consciente, tomando consciência, 

apreendendo, o que significa e qual o sentido para mim de pesquisar sem álibi. 

Retomando palavras de Sobral (2017), sobre o agir do sujeito, esse agir sem álibi, pensar 

sobre os atos do pesquisador, ser um pesquisador sem álibis, implica em pensar sob a 

perspectiva de uma arquitetônica do constituir-se pesquisador. De acordo com o mesmo autor: 

 

Bakhtin une esses vários momentos em sua ética, em sua estética, em sua teoria, em 

sua vida. Teoria, ética e estética, entendidos na unidade da responsabilidade, na 

pesquisa e na vida, constituem assim o tríplice imperativo a que o pesquisador tem de 

atender a cada momento, a condição indispensável da assunção da condição de 

pesquisador. Não se nasce pesquisador; vem-se a sê-lo, a merecê-lo, a receber-lhe o 

selo, na coerência teórico-metodológica, na consistência ética, na consciência estética, 

no espelho da esfera em que ser pesquisador faz, e cria, sentido. (p. 118). 

 

Nessa conjuntura, é a partir da produção da monografia, especialmente, dos achados e 

das inquietações que ainda ficaram e as novas que emergiram sobre essa temática, que nasceu 

a proposição da nova pesquisa da qual resultam as discussões e achados que são apresentados 

nesta dissertação.           
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 Retomando o título deste capítulo e, especialmente, deste tópico - a pesquisadora e a 

pesquisa: a arquitetônica de constituir-se pesquisadora – entendo que com as palavras grafadas 

até aqui enunciei quais sentidos venho produzindo, sabendo que sua produção não está 

esgotada, afinal conforme se vai vivendo novas palavras nos chegam, novas vivências 

dialógicas, o que possibilita vivermos e [re]vivermos por meio de ditos, produzindo sentidos 

para o passado, para o presente e para o futuro. E, como em uma espiral, cedo ou tarde, 

voltaremos a eles e poderemos [re]produzi-los.  

 Entendo que talvez a escrita inicial esteja um pouco extensa, porém entendo que, 

atingida por Bakhtin, é necessário demarcar e elucidar quais são os meus sentidos, pois se 

compreendo que é um processo de construir uma pesquisa arquitetonicamente preciso englobar 

o sujeito que o faz, os seus sentidos. Afinal não é algo mecânico. Não é apenas seguir um 

referencial teórico, tentar aplicá-lo em uma determinada realidade e buscar coletar dados e 

escrever um relatório de pesquisa. A arquitetônica de constituir-se pesquisadora implica em ter 

consigo os sentidos e a partir deles agir de modo responsivo.  

Nesse sentido, pensar sobre ética, estética, pesquisa em Ciências Humanas, 

especialmente, a partir da perspectiva bakhtiniana, conforme Sobral (2017) salienta, implica 

em considerar: 

 

a) relação entre os aspectos generalizáveis e os aspectos particulares do fenômeno, 

que constitui o plano teórico propriamente dito; b) relação entre as expectativas do 

pesquisador e a realidade do fenômeno, base da construção do objeto de que o 

pesquisador se ocupa, que constitui o plano do ético; c) caráter de construção 

arquitetônica de toda pesquisa, que envolve a criação de uma totalidade orgânica que 

permite à pesquisa ir além de uma construção mecânica e constituir-se em totalidade 

dotada de sentido, que constitui o plano do estético. (p. 114-115). 

 

 Assim, na continuidade desse capítulo, principalmente, no tópico 1.2 Inserção temática 

vamos enfocar na inserção temática da pesquisa, considerando a área da Educação, explicitando 

quais os sentidos acadêmicos e sociais que abarcamos com o desenvolvimento do estudo 

proposto. Diante disso, a arquitetônica da pesquisa Aprendizagem da docência universitária: a 

gestão em contextos emergentes foi construída em uma relação dialógica entre as dimensões 

pessoal, acadêmica e social.  

 A arquitetônica de constituir-se pesquisadora está em consonância com a perspectiva 

que Sobral (2017) enuncia, pois:    

   

[...] o monismo do Círculo (próximo do de Spinosa e de Vygotsky) vê o sujeito no 

âmbito de uma arquitetônica em que os diferentes elementos que constituem sua fluida 

e situada identidade estão em permanente tensão, em constante articulação dialógica, 
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em permanente negociação de formas de composição, em vez de unidos 

mecanicamente. (p. 105). 

 

 Nessa conjuntura, não há como deixar de falar acerca da oportunidade de estar em uma 

universidade pública, gratuita e de qualidade tendo autonomia para construir uma trajetória 

formativa consistente. De modo especial, estar no mestrado com a possibilidade de dedicação 

exclusiva ao processo de construir aprendizagens, impulsionando a produção de conhecimento 

(seja através de produção de artigos, trabalhos para eventos, divulgando os estudos que vem 

sendo produzidos, seja por meio da construção da dissertação), isso possibilitado por meio da 

bolsa de demanda social CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior). 

Retomando as palavras com que abri esse capítulo, reafirmo que mesmo que o amanhã 

pareça incerto, nebuloso, digo que sigo acreditando na educação, principalmente, na educação 

pública, na ciência e no conhecimento que produzimos no Brasil. 

 

1.2 INSERÇÃO TEMÁTICA  

 

 Partindo das demarcações que fizemos até o momento vamos neste tópico apresentar 

onde a nossa pesquisa se encontra, quais suas aproximações e distanciamentos com o que já há 

de produção no campo da educação. Temos como substrato os estudos que já realizamos, bem 

como os achados que emergiram das pesquisas já realizadas, estamos tateando entre o 

conhecido e o desconhecido. Para Sobral (2017): 

 

[...] toda pesquisa implica em princípio, por paradoxal que pareça, um conhecimento 

e um desconhecimento; conhecimento no sentido de impressões advindas do 

fenômeno, condição sine qua non da pesquisa, pois se tem ideia do que procura ao 

construir seu objeto, o pesquisador não pode procurar, e desconhecimento, no sentido 

de que o pesquisador não tem uma pesquisa a fazer. (p. 115). 

 

Nessa direção, cabe termos claro qual o campo de investigação e o problema que nos 

instiga a construir uma pesquisa.  

Os tempos e espaços da docência são amplos e complexos, assim como o ser professor. 

No âmbito da Educação Superior as exigências e os desafios acompanham a própria dimensão 

desse lócus formativo. Nas universidades concentra-se, além da formação de novos 

profissionais para as mais diversas áreas, a produção de conhecimento. Conhecimentos 

construídos visando não apenas o desenvolvimento científico e tecnológico, mas, também, 
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suprir as demandas que emergem da sociedade, pois a própria instituição é parte do contexto 

sociocultural. 

Nesse sentido, nos últimos quinze anos muitas são as demandas que emergem na 

Educação Superior e que lançam projeções para as próximas décadas no cenário universitário 

brasileiro, principalmente, nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas. Programas e 

políticas públicas propostas e implementadas pelo governo direcionadas à expansão das IES, 

através da ampliação de vagas em cursos já existentes, bem como a criação de novos cursos; a 

criação do sistema de cotas para o ingresso em cursos de graduação; criação de sistemas de 

financiamento, criando bolsas de estudo em IES privadas; estímulo à internacionalização. 

Agregado a essas ações no âmbito das políticas, temos vivenciado nas últimas décadas a 

explosão das TICs, configurando novos modos de ser e de estar na contemporaneidade.  

Esse novo contexto que se estabelece vem instigando estudiosos e pesquisadores a 

direcionarem seus estudos de modo a abarcar as especificidades que emergem desse contexto. 

Nesta direção, a RIES (Rede Sul Brasileira de Investigadores da Educação Superior) 

contemplada em 2016 com o Edital PRONEX (Programa de Apoio a Núcleos de Excelência 

em CT & I) está desenvolvendo a pesquisa Educação Superior e Contextos Emergentes com o 

objetivo de “[...] consolidar e ampliar ações da RIES como instância de trabalho coletivo no 

que diz respeito aos contextos emergentes da Educação Superior” (MOROSINI, 2016, p. 03). 

Articulada à esta desenvolve-se no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) o 

projeto de pesquisa Docência e Processos Formativos: estudantes e professores em contextos 

emergentes que tem como objetivo “compreender como a docência é construída em contextos 

emergentes a partir dos processos formativos vivenciados” (BOLZAN, 2016a, p. 11).  

Configurada como um desdobramento desses estudos, na pesquisa monográfica Gestão 

universitária:  departamentos didáticos e contextos emergentes na educação superior pública 

(DEWES, 2017), investigamos acerca da gestão de departamentos didáticos, abarcando as 

concepções dos professores sobre a sua atuação como gestores entorno dos contextos 

emergentes da/na universidade.  

Nesse contexto, a pesquisa construída em nível de mestrado é oriunda desses estudos e, 

também, se configura como um desdobramento destes.  

O que temos buscado com esses estudos é compreender e indicar qualificadores e 

potencializadores para os processos formativos, especialmente, englobando o desenvolvimento 

profissional docente, e, também, considerando os contextos emergentes no âmbito da educação 

superior. 
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A temática da gestão universitária vem emergindo nos últimos anos lançando luz às 

implicações que a atuação como gestor traz ao trabalho docente, considerando o contexto de 

uma instituição pública como a universidade. Em âmbito nacional, a partir de pesquisa realizada 

na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD do IBICT – Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia) buscamos verificar como essa temática vem sendo 

abordada em estudos em nível de Mestrado e Doutorado.  

Para tal, a opção de busca utilizamos a “busca avançada”. Definimos como delimitação 

temporal trabalhos publicados entre 2013 e 2019. Quanto à correspondência da busca usamos 

a opção “todos os termos”. Não utilizamos a opção de limitação quanto ao idioma, ao tipo de 

documento e ilustração. A busca e coleta das informações foi realizada em um primeiro 

momento entre outubro e novembro de 2018, sendo os resultados apresentados no projeto de 

Dissertação, e, em um segundo momento, na segunda quinzena de abril de 2019. Desse modo, 

os resultados apresentados abarcam os dois momentos de coletas. 

Buscando atingir todos os trabalhos do período que tenham aproximações com a nossa 

temática definimos termos que conseguissem abarcar esses estudos, desse modo tivemos 

descritores que foram pesquisados separadamente e também realizamos algumas combinações. 

Salientamos que a busca foi realizada usando os termos no campo de busca entre aspas. Assim 

elencamos como descritores “aprendizagem docente”, “gestor universitário”, “professores 

gestor”, “professor gestor no ensino superior”.   

Ao utilizarmos mais de um termo para a busca informamos cada descritor em campos 

de busca distintos. Desse modo, com dois termos usamos: “trabalho docente” e “educação 

superior”, “trabalho docente” e “ensino superior”.  

E utilizando três termos: “professor” e “gestor” e “educação superior”, “professor” e 

“gestor” e “ensino superior”. 

Entendemos que essa configuração de diferentes combinações foi necessária 

considerando a variedade de termos utilizados para um mesmo conceito, como por exemplo, 

ensino superior e educação superior. A existência de termos que são sinônimos possibilita ao 

autor optar por um ou outro. Nessa direção, a utilização de gestor universitário, professor gestor, 

professor gestor no ensino superior, professor gestor na educação superior e gestão universitária 

também foi realizada na tentativa de atingir todos os trabalhos que tivessem alguma 

aproximação com a nossa temática.    

Desse modo, elaboramos o panorama que apresentamos no quadro que segue acerca das 

produções encontradas: 
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Quadro 01 – Panorama do levantamento realizado na Biblioteca Digital Brasileira De Teses E 

Dissertações (BDTD) 

 
RESULTADOS BUSCA NO REPOSITÓRIO: BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E 

DISSERTAÇÕES (BDTD) 

PERÍODO DE BUSCA 2013 -2019 

Termos pesquisados 
Resultado 

Da Busca 

Origem Após leitura-análise 

Program

a de PG 
Quant. 

Tem 

proximidade 

Não tem 

proximidade 

“Aprendizagem docente” 42 
Educação 15 1 15 

Outros 27 2 25 

“gestor universitário” 16 
Educação 1 0 1 

Outros 15 4 11 

“professor gestor” 91 
Educação 39 0 39 

Outros 52 2 50 

“Trabalho Docente” e “Educação 

Superior” 
79 

Educação 35 0 35 

Outros 44 2 42 

“Trabalho Docente” e “Ensino 

Superior” 
195 

Educação 83 0 83 

Outros 112 2 110 

“Professor” e “Gestor” e “educação 

superior” 
56 

Educação 17 0 17 

Outros 39 0 39 

“Professor” e “Gestor” e “ensino 

superior” 
130 

Educação 40 5 35 

Outros 90 8 82 

“Professor Gestor no Ensino Superior” 1 
Educação 0 0 0 

Outros 1 1 0 

“Professor Gestor na educação 

Superior” 
0 - - - - 

“Professor gestor universitário” 0 - - - - 

“Gestão Universitária” e “Professor 

Gestor” 
0 - - - - 

“Gestão universitária” 94 
Educação 17 5 12 

Outros 77 1 76 

 

Fonte: elaborado a partir das informações coletadas na BDTD.     

 

Encontramos um total de 704 (setecentos e quatro) trabalhos, destes 248 (duzentos e 

quarenta e oito) são oriundos de Programas de Pós-graduação em Educação (PPGEs), o que 

representa 35% (trinta e cinco por cento). Os demais são oriundos de outros Programas de Pós-

graduação, 456 (quatrocentos e cinquenta e seis), correspondendo a 65% (sessenta e cinco por 

cento).  

Dentre os 248 (duzentos e quarenta e oito) trabalhos oriundos de PPGEs e, 

especialmente, entre os que tem alguma similaridade, identificamos que se aproximam do nosso 

enfoque temático 6 (seis) trabalhos, representando 2% (dois por cento) do total de estudos. 

No próximo quadro apresentamos o panorama a partir dos trabalhos selecionados nos 

PPGEs: 
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Quadro 02 – Distribuição das Teses e Dissertações selecionadas na Biblioteca Digital Brasileira De Teses E Dissertações (BDTD), relativos à 

Programas de Pós-graduação em Educação  

 
PANORAMA DA BUSCA REALIZADA NA BDTD E DOS TRABALHOS SELECIONADOS EM PPGE 

PERÍODO DE BUSCA 2013 -2019 

Termos 

pesquisados 

Resultado 

Da Busca 

/PPGE 

Selecionado 

em PG em 

Educação 

Trabalhos selecionados 

Ano Nível Título Autor Palavras Chaves Temática 

“Professor” 

e 

“Gestor” 

e 

“ensino 

superior” 

130/40 2 

2015 D 

A coordenação pedagógica em uma 

instituição de ensino superior: 

significações constituídas pelo 

coordenador pedagógico sobre o seu 

trabalho 

Jucélia 

Melo 

Psicologia sócio-histórica 

Coordenação pedagógica 

Ensino superior 

Núcleos de significação 

Atuação de um 

coordenador 

pedagógico em 

uma IES 

2016 D 

Os desafios da gestão na educação 

superior privada: um estudo exploratório 

na perspectiva da psicodinâmica do 

trabalho 

Victor 

Gomes 

de Paula 

Ensino superior 

Educação privada 

Psicodinâmica do trabalho 

Gestão educacional 

Atuação de 

docentes como 

gestores em IES 

privadas 

“Gestão 

universitária” 
94/17 4 

2018 T 

A Universidade Estadual de Goiás: 

processos de constituição do habitus 

institucional acadêmico e da gestão 

universitária 

Sylvana 

de 

Oliveira 

Bernardi 

Noleto 

Gestão universitária 

Habitus institucional e acadêmico 

Campo da educação superior 

Institucionalização da UEG 

Universidade Estadual de Goiás 

A constituição da 

gestão universitária 

da UEG 

2013 D 

Política de capacitação profissional: um 

estudo a partir da avaliação do curso de 

Especialização em Gestão Universitária 

da Universidade de Brasília 

Norma 

Sueli 

Jesus de 

Araújo 

Capacitação profissional 

Avaliação de impacto 

Gestão universitária 

Treinamento 

Desenvolvimento 

Educação 

Uma política de 

capacitação 

profissional acerca 

da gestão 

universitária 

2016 T 

Entre Administração E Gestão 

Universitária: Demarcação teórico-

conceitual nas legislações e produções 

bibliográficas 2003-2013. 

Rafael 

Castro 

Rabelo 

Educação 

Administração 

Gestão universitária 

Teoria da atividade 

Estudo teórico-

conceitual sobre 

administração e 

gestão universitária 

2015 T 

Docência no ensino superior: aprendendo a 

ser professor de contabilidade 

 

Marcelo 

Marchine 

Ferreira 

Docência no ensino superior 

Docência em Ciências Contábeis 

Formação de professores de Ciências 

Contábeis 

Bacharéis 

tornando-se 

professores 

 

Fonte: elaborado a partir das informações coletadas na BDTD.    
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A partir desse levantamento da produção dos últimos anos de teses e dissertações 

registradas na BDTD se verifica que há poucas pesquisas desenvolvidas que voltaram seu olhar 

para a temática que definimos – atuação de docentes como gestores universitários. 

Na busca utilizando os descritores “aprendizagem docente”, “gestor universitário”, 

“Professor Gestor no Ensino Superior”, “Professor Gestor na educação Superior”, “Professor 

gestor universitário”, “Gestão Universitária”, “Trabalho Docente” e “Educação Superior” e 

“Professor Gestor”, não encontramos trabalhos que tivessem alguma aproximação com a nossa 

temática.  

Na combinação de busca utilizando os descritores “Professor” e “Gestor” e “ensino 

superior” dos 40 (quarenta) trabalhos em PPGEs, encontramos dois que se aproximam do nosso 

enfoque temático. 

Na dissertação publicada em 2015: A coordenação pedagógica em uma instituição de 

ensino superior: significações constituídas pelo coordenador pedagógico sobre o seu trabalho, 

Melo aborda a atuação de um coordenador pedagógico em uma IES. A autora destaca o 

diferencial do contexto investigado, já que a atuação de coordenadores pedagógicos é 

obrigatória na Educação Básica. O objetivo da pesquisa era apreender as significações que o 

Coordenador Pedagógico (CP) atribui a sua atividade, numa IES no interior de São Paulo. 

Nesse contexto pesquisado, de acordo com a autora o coordenador pedagógico estabelece-se 

como um mediador entre docentes e coordenadores de cursos, salientando-se que para o 

desenvolvimento de seu trabalho como coordenador é indicado como salutar a prática docente 

e a relevância das experiências anteriores, sendo isso o que fornece o substrato para a sua 

atuação. Dentre os resultados do estudo destaca-se que a coordenadora pedagógica expressa 

reconhecer que sua atuação como tal poderia dar suporte para a instituição implementar 

políticas de capacitação aos coordenadores de cursos, assim como configurar-se em um 

mecanismo de apoio e de acompanhamento pedagógico dos docentes e dos coordenadores na 

IES. 

A partir disso, conseguimos identificar que esse trabalho tem similaridade com o nosso 

estudo ao enfocar um lugar de atuação de docentes de ensino superior, para o qual não houve 

preparação-formação prévia, indicando que para a sua atuação o docente utiliza-se dos saberes 

que já traz consigo. Aproxima-se, também, ao indicar a importância de políticas institucionais 

de formação-preparação-qualificação para docentes que atuam como coordenadores de cursos 

e aponta o setor de coordenação pedagógica como uma das possibilidades para esse trabalho. 

Cabe salientarmos, que entendemos que a dimensão pedagógica é uma das abarcadas pelo 
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gestor universitário, vinculando-se à gestão acadêmica, sendo que o professor gestor atua tanto 

em questões pertinentes à gestão acadêmica como à administrativa-burocrática. 

O segundo trabalho selecionado dentre os encontrados nesse descritor é a dissertação de 

Paula, de 2016: Os desafios da gestão na educação superior provada: um estudo exploratório 

na perspectiva da psicodinâmica do trabalho. Selecionamos este estudo, pois entendemos que 

se aproxima do nosso ao trazer para a discussão a atuação de professores como gestores em 

IES. Mesmo que seu contexto investigativo seja IES privadas, consideramos que as discussões 

que o autor traz são inerentes a todas as IES, tanto públicas como privadas. O diferencial nesse 

caso, como o próprio autor salienta, é que no caso das instituições privadas, estas têm a 

possibilidade de contratarem para o cargo de gestor-chefias profissionais que não sejam 

docentes, como, por exemplo, administradores. No caso das IES públicas todos os cargos de 

chefia-gestão (coordenadores de cursos, chefes de departamentos, diretores de unidades, 

reitores...) são ocupados por docentes. Nessa direção, o autor aponta que no contexto das 

instituições privadas as cobranças sobre o professor/gestor têm um peso maior no que condiz 

às metas a serem alcançadas, principalmente, porque na maioria delas está em jogo a 

manutenção da sobrevivência financeira dessa instituição. 

Desse modo, Paula (2016) teve como objetivo em seu trabalho “[...] investigar os 

principais desafios enfrentados por gestores de Instituições de Educação Superior privadas e o 

impacto do modelo vigente de gestão no trabalho docente” (p. 25). Os sujeitos selecionados em 

seu estudo são docentes em cargos de chefia-gestão, sendo todos com formação inicial em 

cursos de bacharelado. A partir dos achados da sua pesquisa, tendo como substrato a perspectiva 

da psicodinâmica do trabalho, o autor definiu três eixos de análise: “[...] o real e o prescrito do 

trabalho, estratégias de defesa individual e sofrimento ético no trabalho” (p. 92). Assim, aborda 

as exigências e os desafios que perpassam e constituem o docente que é levado pela 

contingência a atuar como gestor, especialmente, nesse caso no contexto de IES privadas, nas 

quais, o próprio autor indica o medo que paira pela instabilidade nessas instituições. O que é 

diferente nas instituições públicas, mas o que leva os docentes a assumirem cargos de gestão-

chefia e, muitas vezes, permanecerem nesses lugares por repetidas vezes implica em olhar para 

os motivos e a própria cultura institucional, ou seja, recai naquelas coisas que são vividas e, na 

maioria das vezes, não são ditas, como é o caso das relações de poder. Entendemos que esse 

trabalho nos traz inspirações para qualificarmos e potencializarmos a discussão que estamos 

propondo nesse projeto. 

 Na busca utilizando os descritores “Gestão universitária” dos 13 (treze) trabalhos em 

PPGEs, encontramos 4 (quatro) que se aproximam da nossa temática. 
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Na tese: A Universidade Estadual de Goiás: processos de constituição do habitus 

institucional acadêmico e da gestão universitária, de Noleto, publicada em 2018, aproxima-se 

da nossa temática ao olhar para uma IES e buscar compreender como a gestão universitária 

dessa instituição é constituída. Entendemos que são contextos investigativos diferentes, já que 

a autora elabora um estudo de caso sobre uma IES Estadual e ao longo do trabalho traz os 

tensionamentos existentes entre a mantenedora e a consolidação da autonomia da instituição. 

Essa pesquisa nos impulsiona a pensar acerca do conceito de habitus institucional acadêmico e 

da gestão universitária que a autora traz, pois podemos lançar como hipótese que esse habitus 

é constituído tanto pela cultura institucional como pela cultura docente. A autora também 

aborda a constituição do habitus da gestão e o modus operandi que caracteriza os tempos e 

espaços da gestão na instituição pesquisa.  Logo, estabelece-se mais um enfoque que poderemos 

incorporar em nosso estudo de alguma maneira, visando qualificar e potencializar a nossa 

compreensão acerca do tornar-se professor gestor universitário.   

Já a dissertação: Política de capacitação profissional: um estudo a partir da avaliação 

do curso de Especialização em Gestão universitária da Universidade de Brasília, publicada em 

2013, de autoria de Araújo, chamou a nossa atenção por ser um estudo acerca de uma política 

institucional de uma IES visando a qualificação-capacitação dos gestores universitários, isso 

por meio de um curso de Especialização. Analisando esse trabalho fomos levadas a pensar no 

Lidere – Programa de Formação de Líderes da UFSM (conforme veremos mais adiante), nessas 

duas ações institucionais não há um claro enfoque em atingir também os docentes que atuam 

como gestores nas respectivas universidades. No trabalho de Araújo não fica claro qual o 

percentual de docentes que participaram/participam do curso de Especialização. Entendemos 

que a relevância de falar sobre esse trabalho é o indicador inicial de algumas iniciativas que 

vem sendo empreendidas por algumas IES, visando qualificar e potencializar tanto os processos 

de gestão universitária como o trabalho dos gestores universitários, sejam eles de qual carreira 

forem, mas sendo agentes construtores da gestão de uma universidade precisam ter subsídios e 

substratos adequados às exigências e desafios do seu trabalho. 

Acerca da tese de Rabelo: Entre Administração e Gestão Universitária: demarcação 

teórico-conceitual nas legislações e produções bibliográficas 2003-2013, publicada em 2016, 

identificamos que constitui-se em um estudo teórico-conceitual em que por meio de legislações 

e produções bibliográficas de um período de dez anos o autor elabora um panorama acerca da 

utilização dos conceitos de administração e gestão universitária, elencando os autores/obras que 

mais aparecem nas produções desse período indicando-os como referências teórico-

bibliográficas das produções acerca da gestão universitária no Brasil entre 2003-2013. Assim, 
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uma das aproximações desse estudo é como uma possibilidade de ampliar e qualificar o 

substrato teórico-conceitual sobre a gestão universitária. Cabe salientarmos, também, que um 

dos resultados do seu trabalho é a maior concentração de produções voltadas à Educação 

Básica, aspecto esse que também identificamos na produção desse mapeamento, como no caso 

do descritor “professor gestor” em que a maioria dos trabalhos enfocam a Educação Básica.  

E quanto à tese: Docência no ensino superior: aprendendo a ser professor de 

contabilidade, de Ferreira, publicada em 2015, aborda o processo de bacharéis que se tornam 

professores universitários, no caso contadores que se ingressam na docência universitária. 

Delimitando seu campo investigativo à área da contabilidade, o autor emerge desse campo 

elucidando indicadores que já vem sendo reconhecidos no âmbito da docência na Educação 

Superior: o papel do conhecimento específico e as dimensões de atuação do professor 

universitário.  

Acerca do conhecimento específico o autor destaca que os seus sujeitos de pesquisa se 

reconhecem a partir do seu campo específico, a contabilidade, assim “[...] o ser-professor está 

ancorado, portanto, na auto percepção que tem de serem mais contadores-professores do que 

professores-contadores” (FERREIRA, 2015, p. 09).  

No que tange às dimensões de atuação dos docentes, o autor salienta que quanto ao 

grupo de sujeitos participantes do estudo a maior concentração de carga horária de trabalho é 

no ensino e em seguida nas atividades de gestão universitária. Neste grupo, a pesquisa e a 

extensão têm menor intensidade de tempo ocupado, em relação ao ensino e à gestão. Sobre isso 

(como veremos no capítulo 3), cabe salientarmos, assim como Ferreira também indica, o 

ingresso na Educação Superior é para a atuação como docente no âmbito do ensino, logo a 

pesquisa e a extensão estabelecem-se como atreladas à essa dimensão, especialmente, pelo tripé 

de atuação da universidade – ensino, pesquisa e extensão. No entanto ao pensarmos na atuação 

dos professores universitários constatamos que o seu trabalho vai além desses três elementos, 

abarcando a gestão e a Pós-graduação, e vários estudos vem corroborando com essa 

constatação, como o de Ferreira (2015).   

 Após esse mapeamento e análise dos trabalhos publicados que se aproximam da 

temática-objetivo da nossa pesquisa – atuação de docentes como gestores universitários -, 

elaboramos um novo levantamento organizando os trabalhos encontrados em duas dimensões.  

Na primeira dimensão alocamos aqueles trabalhos que tem alguma proximidade com a 

temática do nosso estudo – correspondendo aos trabalhos apresentados anteriormente. Já na 

segunda dimensão alocamos aqueles trabalhos que durante o processo de leitura e análise, 

chamaram-nos atenção pela quantidade significativa de pesquisas que enfocaram um elemento-
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aspecto que permeia/constitue a gestão universitária. Este agrupamento foi impulsionado, 

especialmente, pelos estudos acerca dos contextos emergentes da/na Educação Superior 

(conforme veremos a seguir no tópico 3.2). Considerando que são trabalhos publicados a partir 

de 2013, logo pesquisas que começaram a partir de 2009 – no caso das teses, as mais “antigas” 

-. Desse modo, entendemos que esses estudos recentes partem de situações/problematizações 

de aspectos e elementos que emergem como problema de pesquisa, logo abordam a realidade 

das IES. Assim, podemos reconhecer esses temas enfocados nessas teses e dissertações como 

indicadores-indícios dos contextos emergentes da/na Educação Superior.  

No quadro que segue apresentamos o panorama desse levantamento a partir das duas 

dimensões7: 

 

Quadro 03 - Distribuição das Teses e Dissertações selecionadas na BDTD – Dimensões 

 
RESULTADOS BUSCA NO REPOSITÓRIO: BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E 

DISSERTAÇÕES (BDTD) 

PERÍODO DE BUSCA 2013 -2019 

Termos pesquisados 
Resultado 

Da Busca 

Origem Após II leitura-análise 

Programa de PG Quant. I dimensão II dimensão 

“Aprendizagem docente” 42 
Educação 15 1 8 

Outros 27 2 12 

“gestor universitário” 16 
Educação 1 0 1 

Outros 15 4 9 

“professor gestor” 91 
Educação 39 0 2 

Outros 52 2 3 

“Trabalho Docente” e “Educação 

Superior” 
79 

Educação 35 0 29 

Outros 44 0 36 

“Trabalho Docente” e “Ensino 

Superior” 
195 

Educação 83 0 55 

Outros 112 2 61 

“Professor” e “Gestor” e 

“educação superior” 
56 

Educação 17 0 13 

Outros 39 0 30 

“Professor” e “Gestor” e “ensino 

superior” 
130 

Educação 40 5 17 

Outros 90 7 35 

“Professor Gestor no Ensino 

Superior” 
1 

Educação 0 0 0 

Outros 1 1 0 

“Professor Gestor na educação 

Superior” 
0 - - - - 

“Professor gestor universitário” 0 - - - - 

“Gestão Universitária” e 

“Professor Gestor” 
0 - - - - 

“Gestão universitária” 94 
Educação 17 5 1 

Outros 77 1 63 

 

Fonte: elaborado a partir das informações coletadas na BDTD.     

 

No que tange às temáticas dos estudos abarcados na II dimensão, evidenciamos o 

expressivo número de trabalhos em PPGs de outras áreas. Dos 375 (trezentos e setenta e cinco) 

                                                 
7 Cabe salientarmos que há trabalhos que não se aproximam de nenhuma das dimensões elencadas.  



54 

trabalhos da II dimensão, 126 (cento e vinte e seis) são de PPGEs, representando 34% (trinta e 

quatro por cento), e 249 (duzentos e quarenta e nove) são de Programa de Pós-graduação (PPG) 

de outras áreas, correspondente a 66% (sessenta e seis por cento). 

Os elementos e aspectos abordados nesses trabalhos, sendo recorrentes tanto em PPGEs 

e PPG de outras áreas, podem ser organizados a partir das temáticas: 

➢ Pesquisas abordando programas e políticas públicas e governamentais e as suas 

repercussões-implicações nos tempos e espaços do Ensino Superior: UAB (Universidade 

Aberta do Brasil), a implementação, a atuação de tutores e professores, a institucionalização 

nas IES públicas, inclusive, uma tese de 2014 de uma PPGE (BARBOSA, 2014) enfocando 

como essa política repercutiu na intensificação da carga horária de trabalho dos docentes que 

atuam nos cursos da UAB, as implicações legais e financeiras de quem trabalha nesses cursos; 

estudos abordando a educação à distância, especialmente, exigências e desafios relativos à essa 

modalidade de ensino; exigências e desafios a partir das políticas de expansão das 

universidades, o que e como isso implica na gestão; inclusão, especialmente, a partir do sistema 

de reserva de vagas/cotas; políticas e ações afirmativas; políticas de acesso e permanência no 

ensino superior; internacionalização; REUNI; implementação de políticas e programas 

governamentais; interiorização das IES; Pibid (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência), entendemos que sendo um programa governamental que é desenvolvido pelas IES 

a sua efetivação está implicado pela dinâmica das IES em como executam essa proposta e as 

repercussões nos processos formativos dos estudantes universitários que atuam nesse programa, 

logo articulando-se às dimensões de atuação da universidade – ensino, pesquisa e extensão-; 

contextos emergentes, um trabalho utilizou esse termo.  

➢ Programas de avaliações em larga escala: ENADE (Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes), abordado, especialmente, articulando ao trabalho de coordenadores de cursos, 

entendemos que isso se deve pela própria especificidade desse programa de avaliar a formação 

dos egressos dos cursos de graduação; SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior). 

➢ Ensino – processos formativos: evasão escolar; alunos da EJA (Educação de Jovens 

e Adultos) que chegam ao ensino superior; alunos – trabalhadores; indisciplina.  

➢ Dinâmica organizacional da instituição: avaliação institucional; educação 

ambiental, abordado como um desafio a ser incorporado no âmbito dos tempos e espaços de 

uma IES; desenvolvimento sustentável de IES; estruturação e efetivação da gestão 

universitária, quais concepções de gestão pautam a estrutura organizacional.   
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➢ Corpo docente da IES: qualidade motivacional para a profissionalidade docente na 

educação superior; a indicação da motivação docente como um dos aspectos a serem pensados 

por quem trabalha na gestão de pessoas nas IES, abordando como isso implica na carreira dos 

docentes; formação continuada; qualificação dos docentes das IES; a qualidade de vida e o 

desenvolvimento emocional do professor universitário; contribuições da área de recursos 

humanos para a seleção de professores; condições de trabalho no ensino superior; gênero – 

mulheres docentes, abordando o impacto nas suas vidas tendo o trabalho da casa e o de 

professora universitária; auto eficácia e síndrome de Bournet; representações sociais do 

trabalho docente no ensino superior, especialmente, ao serem centradas na atuação no ensino; 

trabalho docente no setor público-privado, abordando ar elação público-privado; intensificação 

do trabalho docente de modo geral decorrente dos processos de expansão; processo de 

adoecimento dos professores da pós-graduação; o professor colaborador iniciante do ensino 

superior. Cabe salientarmos, que dentre essas temáticas chama atenção o número de trabalhos 

que abordam a intensificação do trabalho docente e a qualidade de vida, tanto no âmbito 

emocional, psíquico quanto físico, dos professores do ensino superior.  

➢ Sobre as universidades de modo mais geral: tempos de intensa mercantilização do 

Ensino Superior; o financiamento da educação superior, das universidades; a pós-graduação, 

sistemas de avaliação, relações de poder, subjetividades, individualidades, tensões do campo 

da pós-graduação e de um PPG (este um estudo de caso); projetos de pesquisa e extensão e a 

participação de comunidade externa, inserção da universidade na sociedade; gestão dos 

processos formativos, enfocando no ensino, dinâmica pedagógica dos cursos.  

Procuramos ser as mais fiéis possíveis ao elencarmos esses elementos ao modo como 

são apresentados/abordados nas respectivas dissertações e teses. Entendemos que esses 

trabalhos podem vir a se aproximar do nosso, caso os professores/gestores tragam essas 

questões impulsionando-nos a problematizá-las, pois abordam temáticas do cotidiano da gestão 

universitária na atualidade, temas que caracterizam exigências, desafios e possibilidades às 

universidades, consequentemente, aos gestores universitários. 

Nessa direção, identificamos alguns temas que apareceram apenas em PPGs de outras 

áreas, sendo eles: TICs, sistemas de informação e seus usos no âmbito da gestão das IES; 

serviços de manutenção das IES, especialmente, acerca dos bens materiais; administração de 

bibliotecas universitárias; gestão de cursos de ensino superior, especialmente, acerca da 

criação de novos cursos; permanência de docentes novos que ingressaram na IES; repositórios 

institucionais de IES; integração da alfabetização informacional na formação do estudante 

universitário; inovação na educação superior; avaliações de desempenho docente; educação 
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indígena no ensino superior; tecnologia assistiva; professores substitutos; produtividade 

científica; gestão do trabalho docente; significado do trabalho docente, abordando, 

especialmente, acerca dos professores horistas; prazer e sofrimento no trabalho docente; da 

produção ao produtivismo na pós-graduação; contradições e resistências em tempos de 

intensificação e produtivismo acadêmico; interação família e trabalho, abordando a satisfação 

conjugal em docentes do ensino superior; identidade profissional docente no ensino superior; 

os controles internos em uma Universidade federal e a sua contribuição para o processo de 

gestão e para a governança institucional; eficiência do gasto público em educação superior; 

avaliação das IES; gestão acadêmica; retenção discente nos cursos de graduação presencial; 

estudos sobre controles administrativos nas IES; trabalhadores terceirizados nas IES; 

autonomia universitária diante da competência dos órgãos de segurança pública; qualidade 

na educação superior; empreendedorismo; educação continuada na gestão universitária; PDI 

(Plano de Desenvolvimento Institucional); Ouvidoria; competências gerenciais de 

coordenadores de curso de Graduação; democracia, deliberação e processo decisório no 

contexto democrático-colegiado em uma IES pública; indicadores de gestão em conflito com 

indicadores de qualidade; a gestão universitária de projetos de extensão na perspectiva da 

gestão social; educação de surdos; sobre empresas criadas em IES por estudantes nas 

incubadoras; seção de Investigação e Inteligência, SII do Departamento de Segurança 

Institucional de uma IES federal; citações web de universidades dentro dos websites 

pertencentes a outras universidades; identificação das percepções dos docentes sobre a 

avaliação que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

realiza.  

Esse levantamento das temáticas que estão impulsionando a produção de pesquisas em 

nível de Pós-graduação nos fornece indícios de aspectos e elementos que estão permeando e 

constituindo as IES brasileiras, sendo esses originários da dinâmica de funcionamento interno 

das próprias instituições como oriundos externamente às instituições, seja por meio de políticas 

e programas públicos e governamentais, como pela dinâmica sociocultural, de tendências 

oriundas de movimentos globais, novas perspectivas que vão sendo propostas, especialmente, 

pelos organismos internacionais, como a OCDE (Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Econômico) e a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura), especialmente, por meio de programas como o WEI (Programa de 

Indicadores Mundiais da Educação - do inglês, World Education Indicators), criado em 1997 

em uma parceira da OCDE e da UNESCO.  
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Entendemos, também, que esses indicadores nos ajudam a identificar quais são os 

elementos constituidores e caracterizadores dos contextos emergentes da na educação superior. 

Deixamos registrado a relevância de realização de um mapeamento mais detalhado e com 

recorte temporal maior, visando identificar quando essas temáticas começam a aparecer nas 

pesquisas desenvolvidas por alunos de Pós-graduação, comparando com a proposição e 

implementação de programas e políticas públicas e governamentais, bem como de que maneira 

são abordadas nesses estudos. Isso, possibilitará a elaboração de um mapa temporal da 

emergência e da constituição dos contextos emergentes da na educação superior. 

Cabe salientarmos, ainda, que na área da educação não encontramos nenhum trabalho 

que aborde a aprendizagem docente da gestão, nem a construção de saberes da gestão. Em 

vários trabalhos a atuação na gestão é indicada como um elemento intensificador do trabalho 

docente no ensino superior, no então isso não é explorado, aprofundado nos trabalhos. Diante 

disso, reconhecemos o estabelecimento da originalidade do estudo que propomos, pois 

buscamos ir além de apenas indicar e reconhecer a atuação como gestor como um fator de 

intensificação do trabalho de professores universitários, buscamos entender como essa atuação 

se configura no contexto de uma universidade pública e, especialmente, compreender o 

processo de tornar-se professor gestor universitário e as implicações-repercussões disso no 

trabalho docente e no desenvolvimento profissional docente. 

Em PPG de outras áreas encontramos um que nos chamou a atenção por ser o que mais 

se aproximou da nossa temática, abordando na área da saúde e da psicologia do trabalho o 

processo de tornar-se coordenador de curso de enfermeiros-professores. 

Nesse mapeamento constatamos o quão relevante é a identificação clara de quem são os 

sujeitos participantes, pois em alguns trabalhos abordam a atuação de gestores universitários, 

no entanto, mesmo na íntegra do trabalho não é possível identificar se esses gestores são 

servidores técnicos ou docentes. 

A partir desse levantamento, sentimo-nos instigadas a olhar as produções do nosso 

PPGE. Assim, considerando a relevância desse tema às discussões acerca da profissão docente 

no Ensino Superior contemporâneo, constatamos que a nossa proposta de estudo traz uma 

temática ainda pouco pesquisada no Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da 

UFSM. Em verificação realizada na Biblioteca de Teses e Dissertações da UFSM, 

especificamente ao selecionar a opção de pesquisa ‘TDEs por programas de Pós-graduação’, 

analisando os títulos dos trabalhos publicados até outubro de 2018, é constatado que há apenas 

um trabalho defendido, no ano de 2015, em nível de Mestrado, vinculado à LP1 – Formação, 

Saberes e Desenvolvimento Profissional-, que aborda um aspecto da gestão universitária, o 
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docente/gestor, enfocando a iniciação à carreira docente na universidade e a atuação como 

gestor nesse nível de ensino. Ao buscar os descritores professor/gestor e gestão universitária, 

não é encontrada nenhuma tese e/ou dissertação. Já com relação ao descritor trabalho docente 

são encontrados 3 estudos, sendo 2 dissertações (2011 e 2013) e 1 tese (2011). Porém esses três 

estudos já indicam no título que são referentes ao contexto da educação básica. 

Estabelece-se, deste modo, a relevância acadêmica e social da pesquisa aqui 

apresentada. O desenvolvimento desse estudo justifica-se pela possibilidade de evidenciar 

aspectos que poderão contribuir para a qualificação e potencialização da formação e o 

desenvolvimento profissional de docente universitários, especialmente, ao enfocar nos 

contextos emergentes que demandam novas configurações do Ensino Superior brasileiro, bem 

como do próprio trabalho docente neste nível de ensino. 

 

1.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Diante da trajetória que enunciamos e de algumas escolhas teóricas-metodológicas que 

já indicadas, cabe apresentarmos qual é o delineamento da pesquisa construída. Para tal, 

abarcamos as dimensões pessoal, acadêmica e social para elaborar esse delineamento. 

Assim, em consonância com a perspectiva que escolhemos, pautamo-nos, 

principalmente, nos estudos empreendidos por Vygotsky, que os produziu:  

 

[...] fundamentado no materialismo histórico-dialético, propõe-nos a percepção dos 

fenômenos humanos em seu processo de transformação, o que significa dizer, em seu 

aspecto histórico. Daí que o pesquisador deve se preocupar não apenas com o produto 

da investigação, mas com o processo que envolve o evento estudado, o que significa 

ir à gênese da questão, buscando recuperar sua origem e desenvolvimento. (FREITAS 

e RAMOS, 2010, p. 08). 

 

 Desse modo, entendemos que estamos a estudar algo que não está estanque, inerte, em 

algum tempo-espaço. Por tanto, a construção dessa pesquisa foi alicerçada em aspectos e 

elementos que perpassam os tempos e espaços universitários, especialmente, aqueles que 

constituem as dimensões do trabalho docente do professor universitário e, neste contexto, 

enfocamos na atuação na gestão. Desse modo, somos levados a olhar para o desenvolvimento 

profissional docente e o próprio contexto em que estes professores gestores estão inseridos.  

Nessa perspectiva, definimos como temática central desse estudo Trabalho Docente e 

Gestão Universitária: Contextos Emergentes na/da Educação Superior. Entendemos que o 

desafio que se estabeleceu para estudo que desenvolvemos foi compreender a repercussão-
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implicação da atuação como gestor universitário no desenvolvimento profissional docente, 

principalmente, ao considerarmos a inexistência de formação prévia para a atuação como gestor 

em IES, bem como as exigências e os desafios que os contextos emergentes da/na educação 

superior vem demandando aos gestores universitários, assim como aos professores/formadores. 

Nessa conjuntura, elencamos como questão orientadora do estudo: quais as repercussões da 

atuação do professor/gestor no desenvolvimento profissional em contextos emergentes? 

Diante disso, tivemos como objetivo geral compreender o desenvolvimento 

profissional do professor/gestor em contextos emergentes. Como objetivos específicos foram 

elencados: identificar aspectos do perfil dos professores/gestores de uma IES pública federal; 

identificar exigências e desafios do ser professor/gestor em uma universidade federal; 

reconhecer as relações entre e atuação como gestor e o trabalho docente em contextos 

emergentes na universidade e reconhecer concepções dos professores/gestores acerca dos 

contextos emergentes na universidade. 

Desse modo, a pesquisa: Aprendizagem da docência universitária: a gestão em 

contextos emergentes foi elaborada abarcando três dimensões: pessoal, acadêmica e social; 

conceitual e metodológica. Por meio dessas dimensões e com elas enunciamos quais os sentidos 

que viemos produzindo sobre a pesquisa em educação, o ser - constituir-se pesquisadora, sobre 

os fios que temos escolhido para a tessitura da tapeçaria dessa pesquisa, enunciando as escolhas 

que temos feito de modo a construirmos os pilares que dão sustentação à arquitetônica do 

tornar-se pesquisadora e construção do estudo que foi proposto.   
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2 DIMENSÃO METODOLÓGICA: ENUNCIANDO ESCOLHAS8 

 

Não tenho dúvidas. Quando os cientistas compreenderem que pertencem ao mesmo 

clube que os 

Caçadores, pescadores e detetives, 

descobrirão que seu trabalho é muito mais excitante do que pode parecer. Além disso, 

poderão ganhar uma dose extra de sabedoria, paciência e humildade, caçando 

pescando, quando não lendo aventuras de Sherlock Holmes. 

“Teorias são redes; somente aqueles que as lançam pescarão alguma coisa.” 

Não foi por acaso que Karl Popper escolheu esta frase de Novalis como epígrafe do 

seu livro A lógica da investigação científica. O uso de analogias não é gratuito. E, se 

a analogia para a teoria é um instrumento de pescaria, podemos muito bem visualizar 

o cientista como um pescador lançando redes e recolhendo os mais inesperados 

espécimes nesse mar infinito da realidade... 

É evidente que nem as redes dos pescadores nem as dos cientistas caem dos céus. Elas 

têm de ser construídas. 

O pescador faz suas redes com os fios. 

O cientista, com palavras. 

Estas redes construídas com palavras têm o nome de teorias. (ALVES, 2015, p. 103-

104). 

 

As palavras que nos chegam nos impulsionam a pensar, refletir, sobre o que querem 

dizer, o que significam, e nos provocam algo. Assim como as palavras de Bakhtin apresentadas 

no primeiro capítulo, as palavras de outros autores chegam até nós e nos impulsionam a pensar 

sobre a mensagem que transportam em si. As palavras de diversos autores nos ajudam e 

entender aspectos e elementos que perpassam e constituem o campo investigativo em que 

adentramos (como veremos, especialmente, no capítulo 3). Todas essas palavras que nos 

chegam impulsionam-nos na construção da nossa própria rede de compreensões alicerçados em 

todas essas palavras-teorias. Novamente, escolhas são feitas. Nesse sentido, neste capítulo 

apresentamos mais algumas das escolhas que fizemos, especificamente, acerca do caminho 

metodológico que escolhemos seguir.  

A dimensão metodológica de uma pesquisa é a apresentação da rede de palavras que o 

autor construiu para dar sustentação à construção do estudo almejado, bem como enuncia a 

maneira como irá trabalhar. Para tal, sua primeira escolha é qual a perspectiva de investigação 

dentre a gama de possibilidades existentes, isso, especialmente, ao pensarmos no campo das 

Ciências Humanas. Como Alves enuncia nas palavras que abrem este capítulo, o pesquisador é 

alguém que busca em meio ao universo de possibilidades aquela teoria que lhe chame a atenção, 

que lhe possibilite produzir sentidos para o que faz ou irá fazer. Afinal, retomamos as reflexões 

do primeiro capítulo sobre o ato responsivo dos pesquisadores, da constituição de uma 

                                                 
8 Texto parcial do Projeto de Pesquisa Aprendizagem da docência universitária: a gestão em contextos emergentes, 

registrado no GAP/CE sob o número 050808, o qual deu suporte para a realização da pesquisa que é apresentada 

nessa Dissertação. 
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arquitetônica de pesquisador. Os pilares são construídos com as teorias, conceitos já produzidos 

por Outros no âmbito da área em que estamos, e, de certo modo, as teorias metodológicas 

também são pilares, pois trazem estruturas organizacionais que nos ajudam a elaborar um 

estudo de acordo com os parâmetros que são esperados na construção do conhecimento 

científico-acadêmico. No entanto, entendemos também que a dimensão metodológica está 

atrelada ao sujeito-pesquisador, afinal traz a maneira como ele enxerga o mundo, quais lentes 

escolhe para olhar e imergir no campo de investigação, quais e como construiu as redes para a 

produção dos achados do estudo que empreendeu. A rede do pesquisador é construída e tramada 

com os seus fios de sentidos.      

Alves (2015) ajudamo-nos a entender que: 

 

[...] teorias são enunciados acerca do comportamento dos objetos de interesse do 

cientista. Daí termos teorias relativas ao universo, aos átomos, às combinações entre 

os elementos, à vida, à sociedade, às emoções, à educação: cada uma é um conjunto 

de conhecimentos acerca dos hábitos comportamentais das entidades a serem caçadas, 

sem o que o cientista não poderia preparar-lhes armadilhas. Um cientista é uma pessoa 

que sabe usar as redes teóricas para apanhar as entidades que lhe interessam. Observe 

que o valor da rede muito tem a ver com o tamanho das malhas. Se você só deseja 

peixes grandes, mas usa uma rede que traz tudo, sua rede não é adequada. Essa é a 

razão por que, frequentemente, os cientistas preferem anzóis em vez de redes. [....]. 

Uma rede vale não só pelo que pega, mas também pelo que deixa passar. (p. 105-106. 

Grifos do autor). 

 

 Nesse sentido, no âmbito das Ciências Humanas precisamos ter presente o entendimento 

de que não há como estudarmos um todo, precisamos fazer escolhas, delimitar o campo 

investigativo para que consigamos produzir o estudo que almejamos sobre aquilo a que nos 

propomos pesquisar. É essencial se ter consciência sobre as possíveis limitações e as 

possibilidades da pesquisa que pretendemos desenvolver. E que, principalmente, não há 

maneira certa ou errada, melhor ou pior, o que há são maneiras diferentes de olhar/pesquisar 

algo; e mesmo que se escolha uma abordagem metodológica já reconhecida e referendada, cada 

pesquisador imprimi a sua marca em sua pesquisa, cada pesquisa tem a assinatura de quem a 

construiu. Até porque, como já dissemos, a arquitetônica de cada pesquisa tem como eixo 

central o sujeito-pesquisador. 

 Nessa direção, cabe demarcamos a partir de quais teorias escolhemos olhar para o campo 

investigativo que elegemos, qual a perspectiva de compreensão do mundo, da sociedade e do 

homem que utilizamos como substrato.  

Assim, a abordagem metodológica que escolhemos – qualitativa narrativa sociocultural 

– tem seus preceitos iniciais pautados na base do materialismo histórico.  
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 Diante disso, buscamos estudar/pesquisar os fenômenos no seu processo de 

desenvolvimento. Fenômenos aqui entendidos como aqueles relativos e originários da 

sociedade constituída pelos homens e, consequentemente, as relações que se estabelecem a 

partir desses agrupamentos.  

Acerca disso Vygotsky (2007) chama de formação social da mente, ou seja, como o 

homem se torna um ser social, cultural e histórico, repercutindo no seu processo de 

desenvolvimento como indivíduo e sujeito de um determinado tempo-espaço, ou seja, um lugar 

no tempo histórico da humanidade. Desse modo, apresentando como uma solução à crise da 

psicologia naquela época, o que Vygotsky enfatiza é a maneira como se entende o sujeito, ou 

seja, conservado “[...] a concretude do fenômeno estudado, sem ficar nos limites da mera 

descrição, ou sem perder a riqueza da descrição e avançar para a explicação, [e isso] deve ser 

também uma das metas da pesquisa” (FREITAS, 2002, p. 23). Lançam-se, assim, novos 

preceitos tanto no que tange à compreensão do mundo e dos sujeitos, como acerca de como 

empreender estudos sobre isso. 

 Estudar/pesquisar/buscar compreender fenômenos sociais implica em considerar como 

essa sociedade está sendo organizada, quais ideologias, concepções, significados, tem pautado 

a maneira como a sua organização e sua manutenção tem acontecido. Assim, não há como olhar 

para qualquer sujeito e querer entendê-lo sem considerar o contexto em que se encontra 

inserido. 

 O materialismo histórico vem na esteira desse novo tipo de perspectiva com o qual se 

passa a olhar para os processos da humanidade, as ciências passam a indicar que não há como 

olhar para o homem e querer estudá-lo, entendê-lo, deslocando de seu contexto ‘original’, 

daquilo que é o substrato para a existência, aquilo que impulsiona o seu desenvolvimento. 

 É nessa perspectiva que Vygotsky encontra substrato para tentar “superar os 

reducionismos das concepções empiristas e idealistas”, assim o que empreende é “[...] construir 

o que chama de uma nova psicologia que deve refletir o indivíduo em sua totalidade, articulando 

dialeticamente os aspectos externos com os internos, considerando a relação do sujeito com a 

sociedade à qual pertence” (FREITAS, 2002, p. 22). 

 Desse modo, conforme Freitas, et. al., (2015) destacam: 

 

[...] falar de sujeito em Vigotski é tratar de um ser em constante metamorfose. Apoiado 

na carga genética inerente a cada um, o ser se torna único em contato com o outro. É 

na coletividade, no acesso aos costumes, informações, valores e objetos presentes e 

disponibilizados por cada sociedade que o ser humano vai construindo sua concepção 

de mundo e de si próprio, se (re)criando enquanto sujeito humano. (p. 51). 
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 Nessa perspectiva, a preocupação central não é em formatar/definir uma concepção de 

sujeito e de educação, o que essas teorias nos oferecem são possibilidades para 

compreendermos a nós mesmos e o mundo em que vivemos (FREITAS, et. al., 2015). 

Compreensão essa que implica em reconhecer-se em um movimento dialético. 

 Segundo Freitas, et. al. (2015): 

 

[...] na constituição do sujeito na perspectiva histórico-cultural, percebemos o 

movimento dialético do individual e do social: sem os outros não há um eu e sem eu 

não há um outro. São muitas e diferentes as relações que o sujeito estabelece com 

outros sujeitos, mas nelas ele se altera, se constitui, sem deixar de ser ele mesmo. 

Nesse processo que é experimentado participativamente se forma o sujeito 

responsável, único, sempre em formação. Um sujeito responsivo que em suas relações 

sociais e históricas com os outros sujeitos é um elemento constitutivo da sociedade 

sem a qual ele próprio não existe. (p. 54-55). 

 

 Retomamos, assim, a ideia do ato responsivo. Pensar no ato responsivo em um processo 

dialógico implica em se reconhecer e reconhecer o outro como necessários para a construção 

de uma relação dialética.  

 A dialética redirecionado ao diálogo e o diálogo à linguagem. Conforme Fiorin (2014) 

indica: 

  

[...] os homens não têm acesso direto à realidade, pois nossa relação ela é sempre 

mediada pela linguagem. [...]. Isso quer dizer que o real se apresenta a nós 

semioticamente, o que implica que que nosso discurso não se relaciona diretamente 

com as coisas, mas com outros discursos, que semiotizam o mundo. Essa relação entre 

os discursos é o dialogismo. Como se vê, não temos relações com as coisas, mas com 

os discursos que lhes dão sentido, o dialogismo é o modo de funcionamento real da 

linguagem. (p. 167).  

 

 Nessa conjuntura a linguagem é [re]significada e sua importância passa a ser 

reconhecida para além de meio para a interação/comunicação entre os indivíduos, passa-se a 

entendê-la como mecanismo-ferramenta para o homem interagir com o mundo e, 

principalmente, apreendê-lo. 

 Esses novos entendimentos abrem um novo universo de possibilidades no que tange à 

compreensão dos processos humanos. 

 Impulsionado por essa conjuntura retorna aos campos de discussão a dialética resultando 

em um novo conceito: o materialismo dialético.  

 A construção desse entendimento é resultado desse diálogo que foi sendo estabelecido 

entre os diversos Outros que se dispunham a pensar sobre isso e a elaborar dissertações sobre o 

que estudavam, mas, especialmente, sobre o que viviam. Pois a própria dialética, quando 

retomamos relatos sobre as sociedades antigas, de modo viviam, identifica-se que viviam a 
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dialética, antes mesmo de conseguirem lhe dar esse nome. Ou seja, a partir de suas experiências 

e vivências foram em busca de construir uma compreensão que fosse satisfatória e que de algum 

modo conseguisse se aproximar mais da amplitude e da complexidade do viver em sociedade e 

do tornar-se um sujeito integrante desse contexto.  

 Diante disso e tomando como substrato essas teorias, Bakhtin amplia seus estudos e nos 

ajuda a entender melhor o que significa essa dialogia. Nas palavras do autor:  

 

Por palavra do outro (enunciado, produção verbal) entendo qualquer palavra de 

qualquer outra pessoa, pronunciada ou escrita em minha língua (minha língua 

materna), ou em qualquer outra língua, ou seja: qualquer palavra que não seja a minha. 

Nesse sentido, todas aas palavras (os enunciados, as produções verbais, assim como a 

literatura), com a exceção de minhas próprias palavras, são palavras do outro. Vivo 

no universo das palavras do outro. E toda a minha vida consiste em conduzir-me nesse 

universo, em reagir às palavras do outro (as reações podem variar infimamente), a 

começar pela minha assimilação delas (durante o andamento do processo do domínio 

original da fala), para terminar pela assimilação das riquezas da cultura humana 

((verbal ou outra). A palavra do outro impõe ao homem a tarefa de compreender esta 

palavra (tarefa esta que não existe quando se trata da palavra própria, ou então existe 

uma acepção muito diferente). Essa redistribuição de tudo o que está expresso na 

palavra, e que dota cada ser humano do pequeno mundo constituído de suas palavras 

(p. 383) pessoais (percebidas como pessoais), representa o fato primário da 

consciência humana e da vida humana que, como tudo que é primário e evidente, até 

agora foi pouco estudado (pouco conscientizado), ou, pelo menos, não se 

conscientizou a enorme importância desse princípio. Enorme importância desses fatos 

parta a pessoa, para o eu do homem (em sua irreprodutibilidade). A complexa relação 

do outro, em todas as esferas da cultura e da atividade, impregna toda a vida do 

homem. (BAKHTIN, 1997, p. 384. Grifos do autor).     

 

 Nessa perspectiva, para além de apenas seguir uma vertente teórica, pautamos a 

construção da pesquisa por um viés de compreensão do mundo e do ser no mundo como o 

estabelecimento de diálogos entre eu e o outro. Um outro que, de certo modo, me perpassa e 

me constitui, afinal como seres sociais, culturais construídos historicamente, somos produto 

desse processo dialógico.  

 

2.1 LINHA METODOLÓGICA: DELINEANDO ESCOLHAS 

 

A partir dos enunciados que apresentamos aqui até, apresentamos neste tópico o 

delineamento das escolhas que fizemos e a maneira como as utilizamos como substrato para a 

construção da pesquisa. Nessa direção, o estudo proposto caracteriza-se como qualitativo 

narrativo sociocultural (BOLZAN, 2001, 2002, 2009).  

Configura-se como um estudo qualitativo por condizer com os pressupostos de 

investigações dessa abordagem. De acordo com Creswell (2014), a pesquisa qualitativa “[...] é 
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um processo de investigação da compreensão baseada em uma abordagem metodológica 

distinta de investigação, que exporá um problema social ou humano” (p. 229). 

Considerando os pressupostos que já enunciamos, corroboramos com Freitas e Ramos 

(2010), ao indicarem que “[...] em uma abordagem histórico-cultural, o intuito da pesquisa 

qualitativa é a compreensão dos sentidos que são construídos e compartilhados por indivíduos 

socialmente relacionados” (p. 08). 

Desse modo, entendemos que para compreender o processo de aprendizagem docente 

da gestão universitária precisamos conhecer os sentidos que os professores gestores produzem, 

conhecer suas trajetórias, conhecer as suas percepções e concepções para a partir disso 

debruçarmo-nos sobre essa experiência que é compartilhada pelos docentes que assumem 

cargos de gestão em IES. 

De acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013):  

 

[...] o foco da pesquisa qualitativa é compreender e aprofundar os fenômenos, que são 

explorados a partir da perspectiva dos participantes em um ambiente natural e em 

relação ao contexto. O enfoque qualitativo é selecionado quando buscamos 

compreender a perspectiva dos participantes (indivíduos ou grupos pequenos de 

pessoas que serão pesquisados) sobre os fenômenos que os rodeiam, aprofundar em 

suas experiências, pontos de vista, opiniões e significados, isto é, a forma como os 

participantes percebem subjetivamente sua realidade. Também é recomendável 

selecionar o enfoque qualitativo quando o tema do estudo foi pouco explorado, ou que 

não tenha sido realizada pesquisa sobre ele em algum grupo social específico. (p. 376). 

 

Assim, a perspectiva qualitativa perpassa e constitui a pesquisa que estamos 

empreendendo, pois como apresentamos no tópico da inserção temática o tema escolhido e o 

delineamento que elaboramos é pouco estudado até o momento. Impulsionados, também, por 

isso em um primeiro momento trabalhamos com uma abordagem metodológica de caráter 

exploratório, por se tratar de tema ainda pouco explorado. Mesmo com uma coleta de 

informações quantitativas (como veremos adiante), o que buscamos é conhecer o campo de 

investigação a partir da perspectiva qualitativa.  

Nessa direção, a proposta de pesquisa configura-se, ainda, como narrativa ao abarcar a 

perspectiva de compreensão, pois destaca o fenômeno narrativo favorecendo a compreensão da 

atividade discursiva do sujeito. A perspectiva investigativa narrativa corrobora à abordagem de 

cunho sociocultural, a qual foi cunhada por Bolzan (2001), alicerçada em estudos da vertente 

histórico-cultural de Vygotsky (1993, 1994, 2007), Bakhtin (1997, 2010, 2011), Freitas (2002, 

2009), dentre outros.  

A partir dessa denominação cunhada por Bolzan (2001), a compreensão sobre esse 

conceito vem sendo aprimorado e qualificado por meio de pesquisas desenvolvidas pela autora, 
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assim como em pesquisas realizadas sob a sua orientação (em nível de graduação, 

especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado). Desse modo, essa abordagem 

metodológica é utilizada há mais de quinze anos, principalmente, no âmbito do Grupo de 

Pesquisa Formação de Professores e Práticas Educativas: Educação Básica e Superior 

(GPFOPE). 

De acordo com Bolzan (2009) uma pesquisa de cunho sociocultural configura-se como 

“[...] um estudo qualitativo que comporta uma análise que centra sua atenção nos processos de 

construção coletiva, a partir da realidade sociocultural dos sujeitos participantes do processo”, 

sendo que “[...] por meio da análise da atividade discursiva/ narrativa entre os professores é 

possível fazer uma leitura dos significados das atividades dos docentes”, assim, o pesquisar a 

partir dessa abordagem “[...] implica a compreensão do processo de transformação no qual os 

participantes da investigação explicitam suas ideias revelando a subjetividade/objetividade das 

relações sociais vividas na docência” (p. 386). 

Nessa perspectiva, buscamos conhecer os contextos e os sujeitos escolhidos de modo a 

conseguirmos identificar e compreender as articulações e interlocuções destes a partir das 

experiências vivenciadas. Nessa direção, Souza e Freitas (2009) salientam que “[...] o ponto 

central do método materialista-histórico-dialético é que todos os fenômenos devem ser 

estudados como processos em movimento e mudança. A tarefa do pesquisador é reconstruir a 

origem e o curso do desenvolvimento do comportamento e da consciência” (p. 124). Desse 

modo, ao estarmos no campo investigativo da educação enfocamos nas experiências e vivências 

relativas aos processos formativos, entendendo que esses contextos e sujeitos estão em 

constante e contínuo processo de [re]formulação.  

Assim, compreender os contextos emergentes e o modo como eles implicam no trabalho 

docente, bem como a maneira como o professor/gestor reflete sobre seu trabalho requer 

considerar a dialogicidade dos processos sociais, culturais e históricos que configuram a 

sociedade e a vida nela. Para Vygotski (2007) “[...] estudar alguma coisa historicamente 

significa estudá-la no processo de mudança” (p. 68). Diante disso, há de se considerar a 

dialeticidade entre o individual e o social. 

Entendemos que conhecer os dizeres dos professores/gestores nos possibilitará 

compreender indicadores do processo de aprendizagem docente da-na gestão universitária, no 

âmbito da instituição pesquisada. Pois, conforme Clot (2014) destaca é “[...], por intermédio de 

seus “dizeres” e de seus “retoques” comuns e graças também às regras implícitas que o tramam, 

um gênero social de atividade retém a memória impessoal de um meio” (p. 229). A partir das 

narrativas dos professores/gestores conheceremos não apenas os seus sentidos produzidos 
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acerca da atuação como gestores, mas também como a atividade de gestores é entendida por 

esses docentes. Desse modo, também, entendemos que a atuação de professores universitários 

como gestores é um gênero social de atividade no âmbito do Ensino Superior. 

Nessa direção, corroboramos com os dizeres de Brait (2017) ao indicar que “[...] não se 

trata de testar determinados conceitos ou determinada teoria, mas discutir a construção de 

sentidos, a produção de sentidos desses discursos” (p. 97). Assim, buscamos construir uma 

compreensão acerca do processo de aprendizagem docente da gestão universitária, sem o intuito 

de ‘comprovar’ alguma teoria, alguma hipótese. Partindo do que já estudamos e conhecemos 

sobre o campo investigativo queremos conhecer o que os professores gestores pensam sobre 

isso. 

 Nesse sentido, falando acerca das especificidades das Ciências Humanas, Freitas (2002) 

salienta que:  

 

[...] seu objeto de estudo é o homem, “ser expressivo e falante”. Diante dele, o 

pesquisador não pode se limitar ao ato contemplativo, pois encontra-se perante um 

sujeito que tem voz, e não pode apenas contemplá-lo, mas tem de falar com ele, 

estabelecer um diálogo com ele. Inverte-se, desta maneira, toda a situação, que passa 

de uma interação sujeito-objeto para uma relação entre sujeitos. De uma orientação 

monológica passa-se a uma perspectiva dialógica. Isso muda tudo em relação à 

pesquisa, uma vez que investigador e investigado são dois sujeitos em interação. O 

homem não pode ser apenas objeto de uma explicação, produto de uma só consciência, 

de um só sujeito, mas deve ser também compreendido, processo esse que supõe duas 

consciências, dois sujeitos, portanto, dialógico. (p. 24-25). 

 

 Diante desse entendimento, compreendemos que o constituir-se pesquisador acontece 

simultaneamente ao processo de construção de uma pesquisa. Do mesmo modo o sujeito ao se 

dispor a participar de um estudo estará suscetível aos efeitos da relação dialógica que poderá se 

estabelecer. Assim, pesquisador e pesquisado, ao compartilharem suas palavras-enunciados 

estarão se [trans]formando. Logo, não há como se falar em neutralidade na pesquisa. Conforme 

Freitas (2002) diz, o pesquisador “[...] se ressignifica [sic] no campo. O mesmo acontece com 

o pesquisado que, não sendo um mero objeto, também tem oportunidade de refletir, aprender e 

ressignificar-se no processo de pesquisa” (p. 25-26). 

 Nessa perspectiva, as narrativas afinam-se no entendimento de que é por meio do dito 

do outro, das palavras que enuncia, da sua fala, que podemos conhecer de modo mais genuíno 

as concepções e percepções dele sobre o mundo, sobre a vida, sobre si próprio, sobre os outros; 

isto é, como se vê e se entende a partir das suas experiências e vivências. E eu ao ter contato 
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com a sua fala-dito-palavra9 não tenho como sair ileso, pois alguma coisa certamente irá me 

tocar e de algum modo, cedo ou tarde, provocar algo em mim. 

 Acerca disso Connelly e Clandinin (1995) enfatizam que "[…] la investigación narrativa 

transcurre dentro de una relación entre los investigadores y los practicantes que está construida 

como una comunidad de atención mutua”10 (p. 19). O narrador/participante que se dispõem a 

colaborar com o estudo por meio da disponibilização da sua fala/narrativa sobre o vivido utiliza-

se da sua atenção para escolher o que dizer a quem o ouve, nesse caso, o pesquisador. E nessa 

relação o ouvinte/pesquisador também utiliza sua atenção para ouvir o que o narrador está a 

contar e, especialmente, identificar quando intervir e que dispositivo usar visando estabelecer 

um diálogo. 

 Nesse sentido, Connelly e Clandinin (1995) ajudem-nos a entender que: 

  

[…] la investigación narrativa es un proceso de colaboración que conlleva una mutua 

explicación y re-explicación des historias a medida que la investigación avanza. En el 

proceso de empezar a vivir la historia compartida de la investigación narrativa, el 

investigador tiene que ser consciente de estar construyendo una relación en la que 

ambas voces puedan ser oídas. Lo anterior enfatiza la importancia de la construcción 

mutua de la relación de investigación, una relación en la que ambos, practicantes e 

investigadores, se sientan concernidos por sus relatos y tengan voz con la que contar 

sus historias11. (p 21-22). 

  

Dispor-se a pesquisar narrativamente é dispor-se a apreender a voz/palavra do Outro e 

a partir dela e com ela construir uma pesquisa. Também os autores enfatizam que “[…] la 

investigación narrativa en las ciencias sociales es una forma de narrativa empírica en la que los 

datos empíricos son centrales para el trabajo”12 (p. 23). Podemos dizer que a palavra do Outro 

é a essência de uma pesquisa narrativa. Sem ela não há como produzir uma pesquisa narrativa. 

Cabe salientarmos que também entendemos que a construção de uma pesquisa é uma 

construção dialógica, pois, como já dissemos, compreendemos que não há uma voz unívoca, 

toda voz é constituída a partir de outras vozes. Acerca dessa constituição das vozes da mente, 

Wertsch (1993) apresenta esse entendimento de que a construção de uma voz acontece a partir 

                                                 
9 Os termos voz, dito, palavra, enunciado, discurso e narrativa para nós possuem o mesmo sentido, pois 

caracterizam o enunciado do outro, o que ele diz, expressa por meio da sua fala. 
10 Tradução nossa: "[...] a pesquisa narrativa acontece dentro de uma relação entre pesquisadores e profissionais 

que é construída como uma comunidade de atenção mútua”.  
11 Tradução nossa: “A pesquisa narrativa é um processo colaborativo que envolve uma explicação mútua e uma 

nova explicação das histórias à medida que a pesquisa progride. No processo de começar a viver a história 

compartilhada da pesquisa narrativa, o pesquisador deve estar consciente que está construindo uma relação na qual 

ambos possam ser ouvidos. O que foi dito enfatiza a importância da construção mútua da relação de pesquisa, uma 

relação na qual ambos, participantes e pesquisadores, se sentem mobilizados por seus relatos e tem a intenção de 

contar suas histórias”.  
12 Tradução nossa: “a pesquisa narrativa nas ciências sociais é uma forma de narrativa empírica em que dados 

empíricos são centrais para o trabalho”.  
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da interação-mediação com outras vozes. Como seres socioculturais constituímo-nos na 

interação/mediação com os outros. 

Na escrita de um texto de pesquisa estabelece-se uma relação dialógica assíncrona entre 

o autor e os autores-conceitos que traz para conversar no texto. No caso da investigação 

narrativa, o pesquisador tem a possibilidade de estabelecer relações dialógicas síncronas, na 

ocasião de realização das entrevistas. Desse modo, podemos entender que se estabelecem, 

também, distintas relações de múltiplos níveis, como Connelly e Clandinin (1995) aponta:  

 

Lo que debe quedar claro […] es que hay que entender el curso de la investigación 

narrativa como un proceso en el que continuamente estamos intentando dar cuenta de 

los múltiples niveles (temporalmente simultáneos y socialmente interactivos) en los 

que procede el estudio. La tarea central es evidente cuando se comprende que la gente 

está viviendo sus historias en un continuo contexto experiencial y, al mismo tiempo, 

está contando sus historias con palabras mientras reflexionan sobre sus vivencias y se 

explican a los demás. Para el investigador esto es parte de la complejidad de la 

narrativa porque una vida es también una cuestión de crecimiento hacia un futuro 

imaginario y, por lo tanto, implica recontar historias e intentar revivirlas. Una misma 

persona está ocupada, al mismo tiempo, en vivir, en explicar, en re-explicar y en re-

vivir historias.13 (p. 22). 

 

 Acerca disso que precisamos considerar também que uma situação de entrevista desse 

tipo pode tornar-se um momento delicado, em que memórias saudosas podem vir à tona, 

influenciando nas emoções e sentimentos tanto de que está a narrar, o participante/colaborador 

do estudo, como do próprio ouvinte/pesquisador.  

Também, há que se levar em conta, uma dialeticidade que se estabelece entre passado, 

presente e futuro, tanto para o narrador como para o ouvinte, pois para ambos há elementos do 

que viveram e do vivem interagindo e, especialmente, para o pesquisador o invocamento do 

futuro quanto à continuidade da construção do seu estudo. Mesmo que não queira, em algum 

momento em que está a ouvir o outro algum detalhe pode lhe levar a pensar em como aquilo 

adensa-se ou não ao seu estudo, ao delineamento a que se propôs seguir. Por isso, inclusive, 

que não há como elencar categorias analíticas a priori, pois mesmo que se tenha alguma ideia, 

principalmente, considerando os tópicos guia, somente a partir e com as narrativas que se 

conseguirá identificar e definir o que irá emergir do corpus construído.    

                                                 
13 Tradução nossa: “O que deve ficar claro é [...] que devemos entender o curso da pesquisa narrativa como um 

processo no qual estamos continuamente buscando explicar os múltiplos níveis (temporariamente simultâneos e 

socialmente interativos) nos quais o estudo prossegue. A tarefa central é evidente quando se entende que as pessoas 

estão vivendo suas histórias em um contexto experiencial contínuo e, ao mesmo tempo, estão contando suas 

histórias com palavras enquanto refletem sobre suas experiências e explicam aos outros. Para o pesquisador, isso 

faz parte da complexidade da narrativa, porque uma vida é também uma questão de crescimento em direção a um 

futuro imaginário e, portanto, envolve recontar histórias e buscar revivê-las. A mesma pessoa está ocupada, ao 

mesmo tempo, em viver, em explicar, em reexplicar e em reviver histórias”. 
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Nesse sentido, novamente, somos levados às ideias de Bakhtin e a perspectiva que elas 

nos incutem. Como Brait (2010) salienta, o pesquisador narrativo tem em si o desafio de “[...] 

não aplicar conceitos a fim de compreender um discurso, mas deixar que os discursos revelem 

sua forma de produzir sentido, a partir de ponto de vista dialógico, num embate” (p. 24). Embate 

de palavras, embate de ideias, de pensamentos. É a relação dialógica que se estabelece. A minha 

voz e a voz do outro, ambas produzidas a partir de tantas outras vozes. Em algum lugar do 

tempo e do espaço hão de se encontrar, reencontrar. E ao serem proferidas deixam um pouco 

de si e levam um pouco do outro. Assim, estão em contínuo processo de metamorfose. 

Nas palavras de Bakhtin (1997): 

 

Não há uma palavra que seja a primeira ou a última, e não há limites para o contexto 

dialógico (este se perde num passado ilimitado e num futuro ilimitado). Mesmo os 

sentidos passados, aqueles que nasceram do diálogo com os séculos passados, nunca 

estão estabilizados (encerrados, acabados de uma vez por todas). Sempre se 

modificarão (renovando-se) no desenrolar do diálogo subseqüente [sic], futuro. Em 

cada um dos pontos do diálogo que se desenrola, existe uma multiplicidade 

inumerável, ilimitada de sentidos esquecidos, porém, num determinado ponto, no 

desenrolar do diálogo, ao sabor de sua evolução, eles serão rememorados e renascerão 

numa forma renovada (num contexto novo). Não há nada morto de maneira absoluta. 

Todo sentido festejará um dia seu renascimento. O problema da grande 

temporalidade. (p. 413-414. Grifos do autor). 

 

 Diante disso, emerge a consciência de que o texto da pesquisa é a produção de um 

sentido sobre o que foi dito, é o registrado, a gravura no papel, dos sentidos produzidos durante 

a construção do estudo, bem como do que esse processo possibilitou elaborar de sentidos. Nessa 

direção, cada leitor irá produzir novos sentidos, a partir do seu lugar no tempo-espaço, das 

coisas vividas por ele, ou seja, do que é capaz de olhar e enxergar e de quais palavras irão lhe 

tocar e como irão soar a ele. Aí recai ao pesquisador o desafio de pensar e produzir um texto 

que tenha sentido para ele, mas também possa ter sentido para o outro. Desafio este que se 

estabelece a todos os pesquisadores, independente da perspectiva teórica-metodológica 

escolhida.   

 Sobre isso, Marchezan (2014) salienta que:  

 

[...] o ponto de vista dialógico não cria um objeto ideal, de sujeito ausente, a ser tratado 

a distância: orienta, antes, o estudioso a participar do jogo, a considerar o enunciado, 

o texto, como vozes a compreender, com as quais dialogar. O texto não se dirige, ele 

também, a um outro ausente, reificado. O esforço do diálogo do estudioso com o texto 

é, então, de se aproximar, compreender as forças vivas que surge e em que atua, de 

vivenciá-las, para, depois – de volta ao seu cronótopo, ao presente e às fronteiras da 

reflexão teórica, sem confundir seus posicionamentos e a especificidade de sua 

atividade -, examinar o texto de fora, com a visão de um todo. (p. 128-129).   
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 Pode até soar repetitivo, mas novamente retomamos um aspecto/elemento importante 

da arquitetônica de construção de uma pesquisa narrativa, a dialeticidade com que as palavras 

e sentidos, nossas e do outro, vão dialogando. Nada simples conseguir compreender as 

implicações do que é dito/escrito, pois, ao “jogar” as palavras ao universo elas deixam de ser 

propriedade. Levam uma assinatura, mas como elas chegarão ao outro e o que ele fará com elas, 

isso está fora do nosso alcance.  

Pensando no posicionamento de um pesquisador implica a ele a ética com a palavra do 

outro. Principalmente, em uma pesquisa narrativa, o que e como lidar com o dito, a fala, a 

palavra do outro. Sobre isso Brait já nos deu indícios de deixar que a palavra do outro diga, seja 

o fio condutor para conhecermos os sentidos do outro, sem tentar enquadrá-la em conceitos, 

teorias e hipóteses. 

É nessa perspectiva que Brait (2014) enfatiza que:    

 

[...] as contribuições bakhtinianas para uma teoria/análise dialógica do discurso, sem 

configurar uma proposta fechada e linearmente organizada, constituem de fato um 

corpo de conceitos, noções e categorias que especificam a postura dialógica diante 

do corpus discursivo, da metodologia e do pesquisador. A pertinência de uma 

perspectiva dialógica se dá pela análise das especificidades discursivas constitutivas 

de situações em que a linguagem e determinadas atividades se interpenetram e se 

interdefinem, e do compromisso ético do pesquisador com o objeto, que, dessa 

perspectiva, é um sujeito histórico. (p. 29).   

 

 Desse modo, entendemos que o cabe é estabelecer um diálogo entre as narrativas-ditos 

do narrador-participante-colaborador do estudo com os autores-teorias-conceitos e a partir disso 

produzir a voz do pesquisador. É a partir dessa conversa que se produzirão os sentidos para o 

pesquisador e, posteriormente, para os leitores do texto. E, novamente, então, não se terá mais 

qualquer controle sobre os registros, sejam orais ou escritos. Serão do universo. E quem em 

contato com eles entrar receberá-apreenderá de um modo particular, a partir da sua constituição 

como sujeito histórico. 

 De acordo com Bakhtin (1997):  

  

[...] de fato, o ouvinte que recebe e compreende a significação (lingüística [sic]) de 

um discurso adota simultaneamente, para com este discurso, uma atitude responsiva 

ativa: ele concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se 

para executar, etc., e esta atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo 

o processo de audição e de compreensão desde o início do discurso, às vezes já nas 

primeiras palavras emitidas pelo locutor. A compreensão da fala viva, de um 

enunciado vivo é sempre acompanhada de uma atitude responsiva ativa (conquanto o 

grau dessa atividade seja muito variável); toda compreensão é prenhe de resposta e, 

de uma forma ou de outra, forçosamente a produz: o ouvinte torna-se o locutor. A 

compreensão passiva das significações do discurso ouvido é apenas o elemento 

abstrato de um fato real que é o todo constituído pela compreensão responsiva ativa 

e que se materializa no ato real da resposta fônica subseqüente [sic]. Uma resposta 
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fônica, claro, não sucede infalivelmente ao enunciado fônico que a suscita: a 

compreensão responsiva ativa do que foi ouvido (por exemplo, no caso de uma ordem 

dada) pode realizar-se diretamente como um ato (a execução da ordem compreendida 

e acatada), pode permanecer, por certo lapso de tempo, compreensão responsiva muda 

(certos gêneros do discurso fundamentam-se apenas nesse tipo de compreensão, 

como, por exemplo, os gêneros líricos), mas neste caso trata-se, poderíamos dizer, de 

uma compreensão responsiva de ação retardada: cedo ou tarde, o que foi ouvido e 

compreendido de modo ativo encontrará um eco no discurso ou no comportamento 

subseqüente [sic] do ouvinte.  (p. 290-291. Grifos do autor). 

 

 Nessa perspectiva, entendemos que no âmbito da pesquisa narrativa o investigador terá 

uma compreensão responsiva de ação retardada, pois seu ato sobre o discurso de outro, em 

maior parte, acontecerá quando for para o processo analítico, trabalhar sobre e a partir das 

narrativas-ditos-falas-enunciados-discursos do outro, que se configura como participante do 

estudo, afinal a sua palavra também irá constituir o texto de pesquisa; de modo direto, por meio 

de excertos narrativos; como indireto, como constituidora da palavra/escrito do pesquisador. O 

pesquisador narrativo não produz o texto da pesquisa apenas com as suas próprias palavras, até 

porque estas já são constituídas pela palavra do outro, mas, especialmente, elabora o relatório 

de pesquisa com a palavra do outro. Por isso, compreendemos que o sujeito é um 

participante/colaborador da pesquisa. 

 Nesse sentido, Amorin (2014) destaca que: 

 

[...] o conceito de exotopia é também muito importante para o trabalho de pesquisa 

em Ciências Humanas. As Ciências Humanas são entendidas por Bakhtin como 

ciências do texto, pois o que há de fundamentalmente humano no homem é o fato de 

ser um sujeito falante, produtor de textos. Pesquisador e sujeito pesquisado são ambos 

produtores de texto, o que confere às Ciências Humanas um caráter dialógico. Uma 

primeira consequência disto é que o texto do pesquisador não deve emudecer o texto 

do pesquisado, deve restituir as condições de enunciação e de circulação que lhe 

conferem as múltiplas possibilidades de sentido. Mas o texto do pesquisado não pode 

fazer desaparecer o texto do pesquisador, como se este se eximisse de qualquer 

afirmação que se distinguia do que diz o pesquisado. O fundamental é que a pesquisa 

não realiza nenhum tipo de fusão dos dois pontos de vista, mas que mantenha o caráter 

de diálogo, revelando sempre as diferenças e a tensão entre elas. Importante ressaltar 

que esse diálogo não é simétrico e aqui reaparece o conceito de exotopia. O 

pesquisador deve fazer intervir sua posição exterior: sua problemática, suas teorias, 

seus valores, seu conceito sócio-histórico, para revelar do sujeito algo que ele mesmo 

não pode ver. (p. 98-100). 

  

 A busca por enxergar com os olhos do outro, por meio da sua fala/dito/palavra, uma 

imersão no vivido pelo outro e, após uma emersão, voltando à exterioridade para com os seus 

olhos de pesquisador elaborar um entendimento a partir dos sentidos que consegue identificar 

na narração do outro. Construir uma compreensão da realidade a partir e com o olhar do outro, 

elaborando e [re]elaborando as suas próprias concepções e percepções sobre o campo 

investigado. Nesse processo, o pesquisador imprime em seu texto a sua assinatura, entendida 
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em Bakhtin como sendo “[...] algo que designa a singularidade do autor em relação de alteridade 

colocada por um dado contexto social. Ela é, ao mesmo tempo, originalidade e 

responsabilidade” (AMORIN, 2014, p. 101). Segundo a autora, caracteriza a sua posição 

singular, particular, única, em um dado contexto e, consequentemente, traz imbricado os valores 

que o constituem e que na sua escrita/assinatura são afirmados.  

 Segundo Arnaus (1995): 

 

[…] las personas nos diferenciamos unas de otras por la forma y el contenido con que 

valoramos, sentimos y apreciamos las diferentes actividades humanas porque no 

percibimos las actuaciones sobre la realidad de la misma manera. Al presentarme 

como autora del texto, y asumir el protagonismo, […], me reconozco como persono 

que no puede desvincular las interpretaciones de mi propia concepción, de mis 

creencias, de mi propia ideología, de mis preocupaciones Y por tanto, tampoco podía 

desvincularas de mis valores éticos y morales que de alguna manera son referente 

importante a la hora de aproximarme a comprender una determinada realidad.14 (p. 

68-69).  

 

Nesse sentido, articulando com a perspectiva bakhtiniana, a palavra do outro, que narra 

suas vivências, em interação com os demais, pessoas-indivíduos, é que possibilitarão a 

construção de um corpus analítico/interpretativo, tendo como substrato a investigação 

narrativa.  

Nessa perspectiva, compreendemos a atividade discursiva como o ato daquele que se 

dispõem a narrar a outro sobre o vivido, a sua apreensão do mundo e do seu viver em uma 

determinada realidade social, cultural e histórica. Acerca disso, Sobral (2009) aponta que:  

 

[...] para Bakhtin, o sensível (o mundo dado) e o inteligível (a apreensão do mundo) 

estão necessariamente integrados: a apreensão do mundo envolve a unidade dos atos 

humanos, ou seja, a junção entre, de um lado, o processo de realização concreta dos 

atos – em seu aqui e agora no mundo dado – e, do outro, a organização do conteúdo 

dos atos mediante categorias. Esta última só faz sentido à luz da realização concreta, 

mas em contrapartida constitui o plano de apreensão do resultado do ato, que é o 

material por meio do qual reconstituímos o processo. Esse resultado não se restringe 

ao conteúdo do ato, porque se o fizesse não veria a especificidade de cada ato, e 

envolve em vez disso também a forma, ou o modo de organização desse conteúdo, 

unidos no processo do ato, que os dota de sentido a partir da avaliação do ato por seus 

“autores” e “interlocutores”. Assim, cada apreensão do mundo por um ser humano é 

concebida como um ato, um processo, de cunho irrepetível quanto à sua composição 

ou realização, mas que gera um produto segundo formas repetíveis, embora sempre 

mutáveis, sem prejuízo de seu projeto arquitetônico de realização (de onde vem a 

especificidade de cada ato ao unir produto e processo em termos da avaliação do 

agente). Essa repetibilidade é o que permite generalizações no estudo dos atos 

                                                 
14 Tradução nossa: “Nós nos diferenciamos uns dos outros pela forma e conteúdo com os quais valorizamos, 

sentimos e valorizamos diferentes atividades humanas, porque não percebemos as ações da realidade da mesma 

maneira. Ao me apresentar como autor do texto, e assumindo o papel de protagonista, [...] me reconheço como 

uma pessoa que não pode dissociar as interpretações de minha própria concepção, minhas crenças, minha própria 

ideologia, minhas preocupações e, portanto, não podia desvincula-los dos meus valores éticos e morais que são, 

de maneira um referente importante, quando se trata me aproximar para compreender uma determinada realidade”.  
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concebidos como uni-ocorrentes, ou seja, como não repetíveis. Logo, é a junção entre 

esses dois planos constitutivamente necessários – o de cada ato como algo ímpar e o 

de todos os atos como membros da classe dos atos – que gera a unidade de sentido da 

apreensão do mundo, evitando a dissociação entre conteúdo (produto) e forma 

(processo). (p. 122). 

 

 Nessa direção, podemos retomar a questão de escolher uma abordagem teórico-

metodológica já reconhecida e referendada, que mesmo tendo sido utilizada inúmeras vezes 

como substrato para outros estudos, em cada um há o singular, o específico, o particular, o 

sentido que é assinado por cada autor-pesquisador. Mesmo que o mesmo autor/pesquisador já 

tiver desenvolvido estudos anteriores, a sua localização espaço-tempo lhe imprimi novos 

sentidos, afinal já teve contato com inúmeras outras palavras/ditos, logo já [re]produziu seus 

sentidos, sua própria palavra/voz está imbricada de tantas outras novas agregadas no intervalo 

entre uma pesquisa e outra.  

  Podemos, também, entender que cada vez que se olha para uma narrativa novos sentidos 

poderão ser produzidos, pois a apreensão do mundo, do vivido, do que lemos/ouvimos está em 

constante processo de [trans]formação, suscetível a cada novidade que nos chega, seja uma 

nova palavra, uma nova narração, um novo pensamento... 

 E essa conjuntura nos leva de volta aos atos, ao agir no mundo sem álibis. Sobre isso 

Sobral (2009) falando acerca dos estudos de Bakhtin, diz que são substratos para:  

 

[...] propostas de uma filosofia em que o sujeito pode ter justificativas, mas nunca um 

álibi que o isente de sua responsabilidade perante o outro, podem igualmente 

contribuir para esclarecer outras tantas facetas da relação entre moral e ética, entre 

princípios universais e situações particulares, entre atos específicos dos sujeitos e 

parâmetros aplicáveis a todos os sujeitos (p. 125). 

 

 Tem-se, assim, substratos para pensar e tentar compreender o mundo em que vivemos, 

a maneira como vivemos e, especialmente, como vamos nos constituindo como sujeitos na 

conjuntura histórica. A tomada de consciência sobre a condição de sujeitos que somos implica 

na compreensão sobre si neste mundo. Desse modo, ao compreender-se o outro também, de 

certo modo, somos capazes de nos compreender.  

 Retomando o ato responsivo do pesquisador que escreve seu texto narrativo, a relação 

que se estabelece e que é necessária para a construção do estudo é pautada por um processo de 

compreensão dialógica, conforme Cerveró (1995) aponta: 

 

[…] el sujeto que escribe pide comprenderse comprendiendo el mundo, y 

comprendiéndose comprende lo otro, el otro. La comprensión es un acto dialógico; la 

explicación en cambio no. Dentro de una explicación actúa una solo conciencia y un 

solo sujeto; dentro de una comprensión actúan dos conciencias y dos sujetos. Es por 
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ello que la explicación carece de momentos dialógicos (aparte del momento retórico-

formal). La comprensión siempre es dialógica en cierta medida…15 (p. 168). 

 

 O autor nos remete à sua consonância com os preceitos bakhtinianos, afinal se a 

palavra/fala é constituída a partir da palavra/fala do outro, a construção de uma compreensão 

também está imbricada nesse processo de apreensão do mundo e das relações dialógicas que se 

estabelecem e dão impulso à elaboração de sentidos e compreensões sobre o vivido e o viver.  

Retomando os preceitos que o materialismo-histórico fornece, entendemos que a 

escolha pela narrativa em uma investigação é pautada pela condição humana, pois, como 

Connelly e Clandinin (1995) apontam “somos organismos contadores de historias, organismos 

que, individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. El estudio de la narrativa, por lo tanto, 

es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo”16 (p. 11). 

 Connelly e Clandinin (1995) enfatizam que: 

 

[...] las historias se encuentran entre lo general y lo particular, mediano las demandas 

generales de la ciencia con las demandas personales, prácticas y concretas de la vida. 

Las historias funcionan como argumentos en los cuales aprendemos algo 

esencialmente humano comprendiendo una vida concreta o una comunidad particular 

tal como están vividas. El investigador narrativo emprende esta mediación desde el 

principio hasta el fin de su trabajo, e incorpora a la narración escrita todas estas 

dimensiones lo mejor que puede.17 (p. 34-35). 

  

Nesse sentido, utilizamos instrumentos e procedimentos de investigação que 

possibilitassem compreender a interlocução entre a temática da pesquisa e os achados 

decorrentes das narrativas. A partir delas conhecemos a realidade que buscamos compreender 

a partir da perspectiva de quem a vive.  

Para a coleta de dados, trabalhamos com o mapeamento dos professores/gestores e de 

questionários com perguntas fechadas e abertas elaboradas a partir do substrato teórico e das 

pesquisas anteriores das quais essa proposta se origina.  

                                                 
15 Tradução nossa: “o sujeito que escreve pede para se compreender entendendo o mundo e compreender a si 

mesmo compreende o outro, o outro. Compreensão é um ato dialógico; a explicação em vez disso não. Dentro de 

uma explicação atua uma única consciência e um único sujeito; Dentro de um ato de compreensão, duas 

consciências e dois sujeitos. É por isso que a explicação carece de momentos dialógicos (além do momento 

retórico-formal). A compreensão é sempre dialógica em certa medida...”.  
16 Tradução nossa: “somos organismos narrativos, organismos que, individual e socialmente, vivem vidas 

relatadas. O estudo da narrativa, portanto, é o estudo da maneira pela qual os seres humanos experimentam o 

mundo”.  
17 Tradução nossa: “[...] as histórias se encontram entre o geral e o particular, mediando as demandas gerais da 

ciência com as exigências pessoais, práticas e concretas da vida. As histórias funcionam como argumentos nos 

quais aprendemos algo essencialmente humano, compreendendo uma vida concreta ou uma comunidade particular, 

tal como estão vividas. O pesquisador narrativo empreende essa mediação do começo ao fim de seu trabalho e 

incorpora todas essas dimensões na narrativa escrita da melhor maneira possível.”. 
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Por meio das narrativas dos gestores, foi possível reconhecer as vivências acerca das 

suas trajetórias pessoais e profissionais, contribuindo para a compreensão sobre o processo de 

construção de conhecimento, formação e desenvolvimento profissional de docentes 

universitários. Bem como, a interlocução dos processos formativos com os contextos 

emergentes e a vivência como gestor.  

Desse modo, teremos presente, como Connelly e Clandinin (1995) dizem, que “[…] lo 

escrito finalmente en el papel […], el ensayo o el libro de la investigación, es un documento 

colaborativo, una historia construida y creada a partir de las vidas tanto del investigador como 

del participante”18 (p. 51). Assim, apresentamos os enunciados e as escolhas que permearam e 

constituíram a construção da pesquisa que propomos e, consequentemente, o processo de 

constituir-se pesquisador, ambos com assinatura dialógica.  

 

2.2 TEMÁTICA 

 

A organização e o desenvolvimento deste estudo estiveram alicerçados em elementos e 

aspectos que permeiam o trabalho docente do professor universitário, levando em conta as 

dimensões de atuação: ensino, pesquisa, extensão e, principalmente, a gestão, 

consequentemente, o desenvolvimento profissional docente e o contexto contemporâneo do 

ensino superior, considerando os contextos emergentes da/na educação superior. Partindo disso, 

definimos como tema central da pesquisa: 

 

Trabalho Docente e Gestão Universitária: 

Contextos Emergentes na/da Educação Superior 

 

2.3 CONTEXTOS E SUJEITOS DE PESQUISA 

 

O contexto desta investigação é a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), uma 

Instituição de Ensino Superior (IES) pertencente à autarquia do sistema federal de ensino, uma 

IES pública federal. A instituição está localizada no centro do Estado do Rio Grande do Sul 

                                                 
18 Tradução nossa: “o escrito finalmente no papel, [...] o ensaio ou o livro de pesquisa, é um documento 

colaborativo, uma história construída e criada a partir da vida tanto do pesquisador como do participante”.  
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(RS), na cidade de Santa Maria. Neste estudo abarcamos todos os seus campi19 e Unidades 

Universitárias.  

No primeiro momento da pesquisa - Primeira imersão no campo de investigação: 

Mapeamento dos Professores/gestores20 - os sujeitos de pesquisa correspondem a todos os 

docentes efetivos da UFSM que em março de 2018 estavam em cargos de chefia na instituição 

(de acordo com definição disponível no site da universidade, correspondem a estes cargos de 

chefia: chefe de departamento didático, coordenador de curso médio/pós/médio/técnico, 

coordenador de curso de graduação, coordenador de curso de pós-graduação, vice-diretor de 

unidade universitária, diretor, chefia de órgãos suplementares, reitor, vice-reitor, pró-reitor, 

órgãos suplementares da reitoria) 21. Desse modo, o conjunto de sujeitos nessa fase corresponde 

a 353 (trezentos e cinquenta e três) professores/gestores.   

A partir do mapeamento geral dos contextos e sujeitos desta pesquisa, definimos como 

sujeitos de pesquisa para aplicação do questionário exploratório – Segunda imersão no campo 

de investigação: questionário - os professores que ocupavam cargos de chefia em março de 

2018 como coordenadores de cursos de graduação, de pós-graduação e chefes de departamentos 

didáticos– das diversas unidades acadêmicas do campus Camobi da UFSM, de acordo com a 

listagem disponibilizada no Portal da instituição. Assim, o quantitativo de sujeitos que 

correspondem a esse grupo de chefias/gestores é de 217 (duzentos e dezessete); sendo que deste 

grupo que recebeu o questionário 17 (dezessete) responderam-no. Do total de respondentes 41% 

(quarenta e um por cento), correspondendo a 7 (sete) docentes, eram coordenadores de curso 

de Pós-graduação; 35% (trinta e cinco por cento), o que corresponde a 6 (seis), eram chefes de 

departamentos didáticos e 24% (vinte e quatro por cento), correspondendo a 4 (quatro) 

professores/gestores, eram coordenadores de curso de graduação.    

Na primeira imersão no campo de investigação escolhemos mapear os aspectos do perfil 

de todos os professores/gestores, pois entendemos que pareando/analisando os dados e os 

indicadores acerca do panorama da instituição conseguiríamos identificar quem são os 

professores/gestores da UFSM e relações da atuação como gestor no trabalho docente.  

                                                 
19 Maiores detalhamentos no capítulo 03. 
20 O detalhamento dos momentos/imersões no campo de investigação é apresentado no tópico construção da 

pesquisa, a seguir. 
21 Compreendemos como chefias aqueles ocupantes de cargos denominados: funções gratificadas das instituições 

federais de ensino (FG), cargos de direção das instituições federais de ensino (CD) e função comissionada de 

coordenador de curso (FCC). A identificação destes como chefias é feita assim na página da instituição, por isso 

seguimos referindo-nos a eles como chefias, mesmo entendendo que há distinções no tipo de atividades e 

abrangência de cada cargo. Considerando as mais recentes definições acerca da administração universitária que 

foram propostas pelo atual governo, entendemos que não cabe nos debruçarmos sobre essas denominações, 

reconhecemo-las importantes indicadores das compreensões da instituição sobre cada cargo de chefia/gestão, no 

entanto as denominações não influenciam no enfoque do nosso estudo. 
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Já acerca da segunda imersão selecionamos os três cargos com maior concentração de 

professores/gestores. 

 

2.4 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O desafio deste estudo foi identificar as repercussões no desenvolvimento profissional 

docente da atuação como gestor universitário, considerando o quadripé da atuação do professor 

universitário - ensino, pesquisa, extensão e gestão -, levando em conta a inexistência de 

formação prévia para a atuação como gestor em IES, bem como os contextos emergentes da/na 

educação superior. Diante disso, definimos como questão orientadora do estudo: quais as 

repercussões da atuação do professor/gestor no desenvolvimento profissional em contextos 

emergentes? 

 

2.5 OBJETIVOS 

 

2.5.1 Objetivo Geral 

 

Compreender o desenvolvimento profissional do professor/gestor em contextos 

emergentes. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar aspectos do perfil dos professores/gestores de uma IES pública federal.  

- Identificar exigências e desafios do ser professor/gestor em uma universidade federal. 

- Reconhecer as relações entre e atuação como gestor e o trabalho docente em contextos 

emergentes na universidade. 

 - Reconhecer concepções dos professores/gestores acerca dos contextos emergentes na 

universidade. 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES ACERCA DE ASPECTOS ÉTICOS RELATIVOS À PESQUISA 

 

 Em consonância e buscando consolidar a perspectiva investigativa que já enunciamos 

acerca dessa pesquisa, cabe demarcarmos algumas considerações que tangem ao caráter ética 

da pesquisa.  
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 De acordo com Sobral (2017): 

  

[...] o pesquisador não nega, naturalmente, sua inserção social e histórica, mas tem a 

obrigação de manter com relação a ela e ao seu objeto (que podem ser “sujeitos”!) 

uma atitude exotópica. Por outro lado, não age eticamente o pesquisador que, ao 

elaborar seu texto de pesquisa, escamoteia as hipóteses refutadas ou as elimina 

cuidadosamente para manter seu arcabouço, teórico ou de outra natureza. Não se trata, 

como se vê claramente, de uma ética abstrata, mas de um proceder ético assentado no 

ser instável do pesquisador, em seu posicionamento sempre renegociado, ou seja, a 

isenção é uma construção realizada a partir da soma total de relações sociais que 

constituem o sujeito pesquisador, o que no entanto não significa que essa soma deva 

servir de justificativa a desvios éticos. Pelo contrário! Ela é antes a marca do peso da 

responsabilidade do que o álibi. (p. 117). 

 

Nesse sentido, reconhecemos o nosso papel como investigadores/pesquisadores e que 

adentrando no campo das Ciências Humanas, especialmente, na área da Educação temos que 

ter sempre presentes os preceitos éticos que nos orientam na construção de uma pesquisa. Como 

delineamos no capítulo 1, a constituição da arquitetônica de uma pesquisa e, consequentemente 

de um pesquisador é pautado pelo seu agir e, nessa perspectiva, um agir que tem como substrato 

a responsividade por cada ato realizado. Desse modo, declaramo-nos cientes da 

responsabilidade inerente ao pesquisar. 

Acerca do caráter ético da pesquisa proposta, esclarecemos que esta seguiu todas as 

orientações disponibilizadas pelo Comitê de ética da UFSM22, como, a adequação e organização 

do texto do projeto de acordo com as diretrizes e normativas do respectivo Comitê, registro do 

projeto no Gabinete de Projetos do Centro de Ensino a qual autora e pesquisadora estão 

vinculadas, elaboração de documentos que foram utilizados no desenvolvimento da pesquisa 

(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o Termo de Confidencialidade, a Autorização 

Institucional, bem como os instrumentos que foram utilizados para a coleta e produção de 

dados)23. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994): 
 

[...] a ética é uma palavra com uma forte carga emocional e plena de significados 

ocultos. Nada pode ser mais devastador para um profissional do que ser acusado de 

uma prática pouco ética. Ainda que a palavra sugira imagens de uma autoridade 

suprema, em investigação, a ética consiste nas normas relativas aos procedimentos 

considerados correctos e incorrectos por determinado grupo. (p. 75). 

 

 Desse modo, a identificação dos aspectos do caráter ético relativos à pesquisa visa a 

consolidação da credibilidade e confiabilidade da investigação realizada. 

                                                 
22 Site oficial: http://www.ufsm.br/cep.   
23 Os respectivos estão na íntegra no item Anexos.   
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 O sigilo e o anonimato serão respeitados e mantidos em caráter confidencial, abarcando 

todas as informações coletadas, principalmente, aquelas relativas à identificação de sujeitos, 

envolvidos direta ou indiretamente no objeto/temática de estudo. Mesmo aquelas informações 

e dados disponíveis abertamente na página oficial da instituição, especialmente, no Portal 

UFSM em Números, serão manuseados apenas pela autora e pela pesquisadora responsável, 

preservando a garantia do anonimato. Para tal, também, a discriminação do conteúdo dos 

instrumentos de coleta de dados será pautada na manutenção do sigilo e anonimato dos sujeitos.   

 A indicação e descrição dos cuidados éticos acerca de uma pesquisa são necessárias, 

pois conforme Creswell (2010) aponta, “[...] as práticas éticas envolvem muito mais do que 

apenas seguir um conjunto de diretrizes estáticas [...] os escritores precisam prever e abordar 

quaisquer dilemas éticos que possam surgir em sua pesquisa”, desse modo, estabelece-se a 

necessidade de que “[...] os autores das propostas precisam prevê-las e abordá-las em seus 

planos de pesquisa” (p. 116-117).  

Quanto ao manuseio dos arquivos e materiais - em formatos digitais e/ou impressos – 

que contenham a identificação dos sujeitos e/ou aqueles que de algum modo possibilitem a 

identificação destes, será realizado somente pela autora e pela pesquisadora responsável. Assim 

como, esses materiais serão manuseados nos computadores da autora e da pesquisadora e 

aqueles que venham a ser impressos, após sua utilização serão inutilizados, por meio de 

incineração.  

Outro aspecto que precisa ser considerado condiz à especificidade do tipo de pesquisa a 

ser realizado, ou seja, os dados coletado/produzidos são oriundos de pessoas e são sobre 

pessoas. Acerca disso, Creswell (2010) falando sobre os cuidados éticos na proposição de uma 

pesquisa, indica que esses constituem-se em uma maneira de:  

 

[...] proteger os participantes de sua pesquisa, desenvolver uma relação de confiança, 

promover a integridade da pesquisa, proteger-se contra conduta inadequada e 

impropriedades que possam refletir em suas organizações ou instituições, e enfrentar 

problemas novos e desafiadores”, especialmente, ao envolver coleta de dados das 

pessoas e sobre as pessoas (p. 116). 

 

 Nesse sentido, cabe elencarmos possíveis riscos e benefícios que a participação na 

pesquisa poderia acarretar aos sujeitos que aceitaram participar do estudo.  

Assim, a participação, nesta pesquisa, tem como riscos à pessoa participante a 

possibilidade de surgimento de algum sentimento saudosista ou de desconforto, tendo em vista 

a lembrança infeliz de algum evento de sua trajetória. Se no decorrer da pesquisa o(a) 
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participante resolvesse não mais continuar teve toda a liberdade de fazê-lo, sem que isso lhe 

acarretasse qualquer prejuízo.  

Quanto aos benefícios da participação no estudo elencamos a possibilidade de 

contribuir com a construção de conhecimento científico acerca do objeto/temática da pesquisa. 

Desse modo, contribui na elaboração de discussões e propostas que visam qualificar e 

potencializar os tempos e espaços do trabalho docente na Educação Superior, especialmente, 

no que tange à atuação na gestão universitária, como, por exemplo, na construção de propostas 

formativas de preparação/qualificação do professor universitário que ocupa/poderá vir a ocupar 

cargos de chefia/gestão. Assim, poderemos contribuir com a qualificação dos processos de 

gestão em Instituições de Ensino Superior.     

 A participação no estudo também podia desencadear no professor-participante um 

processo de análise e reflexão acerca da sua trajetória profissional, possibilitando-lhe um 

momento de autoavaliação.  

No que diz respeito à coleta e produção de dados, considerando as etapas de imersão no 

campo investigativo, no que tange à aplicação dos questionários, estes foram disponibilizados 

via sistema de questionários da UFSM, contendo um esboço do projeto de pesquisa explicitando 

a importância da participação deles no estudo, bem como sobre os objetivos do estudo e a 

relevância social e acadêmica do referido.  

De acordo com Creswell (2010), é importante que haja compreensão sobre o propósito 

da pesquisa, bem como da participação-colaboração dos sujeitos convidados, tanto para os 

pesquisadores como para os sujeitos. O autor salienta que “[...] a decepção ocorre quando os 

participantes entendem um propósito, mas o pesquisador tem em mente um propósito diferente” 

(p. 117-118). Desse modo, a clareza e compreensão coerentes sobre os objetivos da pesquisa 

foram bases para o estabelecimento de confiança e credibilidade sobre o estudo proposto. 

Nessa direção, ressaltaremos a liberdade de opção em participar ou não da pesquisa, 

bem como a possibilidade de deixar de participar da pesquisa em qualquer tempo, se assim o 

desejar, sem qualquer prejuízo/dano moral e/ou material.  

Acerca da análise e interpretação dos achados da pesquisa, bem como no que tange à 

redação e divulgação dos resultados, ressaltamos que o anonimato dos sujeitos é e será 

preservado em qualquer circunstância, sendo utilizados pseudônimos para cada indivíduo, 

abarcando todos os materiais e/ou atividades escritos e orais oriundos. A utilização das 

informações obtidas por meio do levantamento e mapeamento no site oficial da instituição 

(especialmente, no Portal UFSM em Números) e nos currículos Lattes e dos questionários será 

de exclusividade para o estudo a que se destina e estas estarão sob a responsabilidade da 
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pesquisadora responsável e da acadêmica autora da pesquisa, sendo o eventual extravio e/ou 

vazamento de informações confidenciais suas responsabilidades. 

A autora e a pesquisadora responsável pela pesquisa manterão sob a sua 

responsabilidade os dados coletados e produzidos, principalmente, aqueles por meio do 

mapeamento realizado do site oficial da instituição, nos currículos Lattes dos 

professores/gestores e dos questionários. Sendo esses dados organizados em arquivos digitais 

guardados em HD externo, sendo estes arquivos guardados por cinco anos, a contar da 

publicação dos resultados. 

O relatório final da pesquisa será apresentado à banca examinadora como requisito 

parcial à obtenção do título de Mestre em Educação. Após a incorporação das 

contribuições/indicações da referida banca o relatório configurado como Dissertação será 

encaminhado ao Programa de Pós-graduação em Educação, à biblioteca da instituição para 

incorporação no repositório de Teses e Dissertações – repositório que possibilita que o acesso 

à pesquisa produzida, sendo um meio de divulgação do conhecimento produzido - e  ao 

Gabinete de Projetos no qual o projeto foi registrado. Articulando-se a isso, como maneira de 

divulgar os conhecimentos elaborados e ao processo de socialização acadêmico científico, a 

partir dos achados deste estudo serão produzidos trabalhos e artigos para divulgação e 

publicação tanto no âmbito de eventos científicos como em periódicos.    

 

2.8 A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

 

Os dados, os fatos! Eis aquilo que é simples. 

Da mesma forma como as notas do piano se oferecem 

a qualquer um, sem que isso nos torne compositores; 

Da mesma forma como as palavras se oferecem a todos 

nós, sem que isso nos torne poetas; 

Da mesma forma como as tintas se oferecem a quem 

quer que as deseje, sem que isso os torne pintores. 

Falta uma capacidade criadora, 

um poder de síntese e organização, uma imaginação 

que traz à existência coisas que não existiam, um poder 

para pular e saltar… 

Também na ciência: os dados, sem a centelha que 

lhes dá arquitetura e os põe em movimento, são inertes, 

mortos, mudos… (ALVES, 2015, p. 157). 

 

 A estruturação das etapas e das fases de uma pesquisa é um mapa do caminho que 

construímos de modo a nos possibilitar produzir o estudo a que nos propusemos. Coleta, 

tabulação, mensuração, refinamento, indicadores, quadros, tabelas, listas, gráficos, notas de 

campo, registros do que vai sendo feito e do que ainda precisa ser feito. Dar arquitetura aos 
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dados é possibilitar a emersão dos achados da pesquisa, conhecidos também como resultados, 

conclusões, ou seja, a partir dos “dados brutos”, identificar os significados e produzir sentidos 

sobre eles, em consonância com o substrato teórico do estudo, de modo a emergir os achados 

do estudo, bem como as discussões destes, possibilitando a identificação e consolidação das 

categorias de análise e das conclusões produzidas. Os dados por si só não sustentam a 

arquitetônica de uma pesquisa. O olhar para eles, colocá-los em movimento é o que impulsiona 

a produção dos achados, a elaboração de conclusões a partir do estudo construído. Colocar os 

dados em movimento é apreender os seus significados e, então, produzir sentidos sobre eles.   

 Nessa perspectiva, como evidenciamos no mapeamento dos trabalhos já realizados 

(apresentado no tópico da inserção temática) estabelecendo-se como um tema ainda pouco 

explorado, principalmente, a partir da área da Educação, entendemos que antes de ir às 

narrativas dos professores/gestores da UFSM precisávamos conhecer esse campo de 

investigação. Nesse sentido, organizamos a construção desse estudo por meio de dois 

momentos que chamamos de imersões no campo de investigação.  

 De acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013): 

 

[...] o pesquisador deve realizar uma imersão completa no ambiente. A primeira coisa 

a fazer é decidir em quais lugares específicos os dados serão coletados e quem serão 

os participantes (a amostra). Mas esse trabalho, diferentemente do processo 

quantitativo, não é sequencial, vai acontecendo e, na verdade, a coleta de dados e a 

análise já́ começaram. (p. 385). 

 

 As imersões de um pesquisador no campo que pretende investigar implicam-lhe 

movimentos de imersão e emersão. Na imersão entendemos ser o momento de adentrar ao 

campo de investigação, retomando a analogia de Alves, é o momento de lançar as redes e as 

recolhermos e, então, afastando-se da proximidade das águas da realidade 

avaliarmos/analisarmos o que pescamos/os dados coletados. Movimento de aproximação e a 

seguir de distanciamento da realidade, buscando analisar/avaliar os dados coletados. Também 

compreendemos que esse distanciamento se faz necessário para que o pescador/pesquisador 

consiga trabalhar sobre os dados coletados da realidade/do campo investigado, apreendendo os 

significados e, a partir disso produzir sentidos, produzindo os achados da pescaria/pesquisa.   

 Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2013): 

 

[...] a mente do pesquisador ao entrar no campo tem de ser inquisitiva. Em cada 

observação deve se perguntar: O que significa isso que observei? O que significa para 

o marco do estudo? Como se relaciona com a formulação? O que acontece ou 

aconteceu? Por quê? Também é necessário avaliar as observações a partir de diversos 

ângulos e das perspectivas de diferentes participantes. (p. 386). 
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Esse é o desafio que se estabelece em cada imersão. Para cada uma das imersões fomos 

refinando as redes, que foram lançadas de modo a favorecer o refinamento dos dados, de acordo 

com os objetivos do estudo.  

A primeira imersão teve uma abordagem metodológica de caráter exploratório, visando 

identificarmos indicadores que subsidiaram a segunda imersão. Nesta imersão fomos mais 

restritos na amplitude de sujeitos abarcados e mais profundos na análise do campo investigativo. 

No que condiz às pesquisas exploratórias, Gil (2008) destaca que: 
 

[...] são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado 

especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele 

formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. Muitas vezes as pesquisas 

exploratórias constituem a primeira etapa de uma investigação mais ampla. Quando o 

tema escolhido é bastante genérico, tornam- se necessários seu esclarecimento e 

delimitação, o que exige revisão da literatura, discussão com especialistas e outros 

procedimentos. O produto final deste processo passa a ser um problema mais 

esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais sistematizados. 

(p. 27). 

 

Nessa direção, na primeira imersão no campo de investigação buscamos conhecer o 

cenário de investigação – panorama geral da instituição, detalhamentos, até identificar quem 

são os professores/gestores e conhecer alguns dos aspectos do perfil deles. 

A partir disso, distanciamo-nos, olhamos para os dados e então elaboramos as questões 

para o questionário exploratório utilizado na segunda imersão no campo de investigação.  

Após a segunda imersão, analisamos as informações coletadas de modo a qualificar o 

mapeamento dos aspectos do perfil dos professores/gestores da UFSM, bem como buscamos 

indicadores e subsídios que possibilitassem a qualificação e o aprofundamento da compreensão 

do processo de aprendizagem docente da/na gestão. 

E, como produto do distanciamento do campo investigativo, após a segunda imersão, 

resulta o relatório final da pesquisa, a dissertação. 

Desse modo, essas imersões também são subsídios para futuras pesquisas, fornecendo 

um maior conhecimento acerca da realidade investigada e do objeto de estudo. 

A seguir detalhamos os instrumentos e procedimentos em cada uma das imersões-etapas 

no campo de investigação: 

 

2.8.1 Primeira imersão no campo de investigação: mapeamento dos professores/gestores 

 

Na primeira imersão no campo de investigação buscamos conhecer o cenário de 

investigação: panorama geral da instituição pesquisada, detalhamentos acerca da sua estrutura 
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organizacional, até conseguirmos identificar quem são os professores/gestores da UFSM e 

conhecer alguns dos aspectos de seus perfis.  

Acerca de mapeamentos do estilo levantamento, Gil (2008) indica que: 

 

[...] quando o levantamento recolhe informações de todos os integrantes do universo 

pesquisado, tem-se um censo. Pelas dificuldades materiais que envolvem sua 

realização, os censos só podem ser desenvolvidos pelos governos ou por instituições 

de amplos recursos. São extremamente úteis, pois proporcionam informações gerais 

acerca das populações, que são indispensáveis em boa parte das investigações sociais. 

Na maioria dos levantamentos, não são pesquisados todos os integrantes da população 

estudada. Antes seleciona-se, mediante procedimentos estatísticos, uma amostra 

significativa de todo o universo, que é tomada como objeto de investigação. As 

conclusões obtidas a partir desta amostra são projetadas para a totalidade do universo, 

levando em consideração a margem de erro, que é obtida mediante cálculos 

estatísticos. (p. 55). 

 

 A partir disso entendemos que nessa primeira imersão no campo de investigação 

realizamos um censo sobre os professores/gestores da UFSM, pois conseguimos coletar 

informações/dados sobre todos eles. 

 Essa imersão iniciou com um objetivo exploratório de verificar se havia alguma 

informação no site oficial da instituição sobre os gestores universitários, especialmente, os 

professores/gestores. Pensamos que talvez uma possibilidade seria ir em todos os sites das 

Unidades Universitárias e identificar manualmente uma listagem dos cargos/chefias e de quem 

os estava ocupando, inclusive, cogitamos entrar em contato com cada setor/Unidade para 

conseguirmos essas informações preliminares.  

Os documentos oficiais da instituição também foram cogitados como um meio para 

identificar quais cargos/chefias são ocupados por docentes. Essa possibilidade foi elencada, 

pois entendemos os documentos oficiais na perspectiva de Bogdan e Biklen (1994), como sendo 

registros oficiais das instituições educativas produzidos por elas. Também compreendemos que, 

conforme os autores apontam:   

  

[...] a maior parte das pessoas fala depreciativamente destes montes de papel e pode 

olhar-nos de soslaio por chamarmos a estes documentos oficiais "dados". Estamos a 

falar de coisas como memorandos, minutas de encontros, boletins informativos, 

documentos sobre políticas, propostas, códigos de ética, dossiers, registos dos 

estudantes, declarações de filosofia, comunicados à imprensa e coisas semelhantes. 

Estes materiais têm sido encarados por muitos investigadores como extremamente 

subjectivos, representando os enviesamentos dos seus promotores e, quando escritos 

para consumo externo, apresentando um retrato brilhante e irrealista de como funciona 

a organização. Por esta razão, muitos investigadores não os consideram importantes, 

excluindo-os da categoria de "dados". É exactamente por estas propriedades (e outras) 

que os investigadores qualitativos os vêem de forma favorável. Lembre-se que os 

investigadores não estão interessados na "verdade" como é convencionalmente 

concebida. Eles não estão à procura do "verdadeiro retrato" de qualquer escola. O seu 

interesse na compreensão de como a escola é definida por várias pessoas impele-os 
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para a literatura oficial. Nesses documentos os investigadores podem ter acesso à 

"perspectiva oficial", bem como às várias maneiras como o pessoal da escola 

comunica. Muito do que chamamos documentos oficiais está facilmente disponível 

para o investigador, embora alguns estejam protegidos por serem privados ou secretos. 

(p. 180. Grifos dos autores). 

 

 Como os autores se referem tanto à escola como às organizações burocráticas, 

entendemos que as IES também são abarcadas pelas ponderações que os autores fazem. E isso 

fica evidente (aprofundamos esse aspecto no capítulo 3) quando olhamos para as informações 

disponibilizadas/informadas no site da instituição, tabulamo-las, e analisando identificamos 

concepções da gestão sobre os cargos de chefia – quais cargos são considerados de chefia, 

quanto aos encargos que estar em um cargo de gestão representa/implica na carga horária do 

professor universitário, entre outros aspectos. Então, por um lado, conhecemos o panorama 

oficial e de outro o panorama real – este último conseguimos conhecer melhor e de modo mais 

aprofundado por meio da próxima imersão no campo de investigação, ou seja, através dos 

questionários. 

Cabe salientarmos ainda, quanto a um aspecto que os autores trazem acerca da 

disponibilidade/acesso a esses documentos, que nos sentimos contempladas pela Lei de Acesso 

à Informação24, pois temos como hipótese que seja a partir dela que essas informações passaram 

a ser disponibilizadas. 

Assim, inicialmente acreditávamos que elaborar esse mapeamento seria bem 

complicado, principalmente, para conseguir a listagem dos docentes em cargos de chefia. No 

entanto, fomos surpreendidas quando navegando pelo site da instituição “descobrimentos o pote 

de ouro”: o Portal UFSM em Números.  

O Portal UFSM em números é uma plataforma de dados disponibilizados que “são 

provenientes da base de dados institucional, mantida pelo Centro de Processamento de Dados 

– CPD, através do SIE – Sistema de Informação para o Ensino”, ressaltando que “os dados 

apresentados são homologados pelos órgãos competentes para área do sistema” (Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), 201825, s/p). De acordo com a página inicial do referido Portal: 

 

[...] a UFSM disponibiliza para a comunidade o novo Portal UFSM em Números, 

espaço que contém informações sobre os principais números da Instituição. Essas 

estatísticas tratam sobre indicadores relativos a estudantes, servidores, cursos, 

                                                 
24 Em 16 de maior de 2012 entrou em vigor visando regulamentar e assegurar o direito constitucional de acesso às 

informações públicas acerca da “parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das 

prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas” (BRASIL, 2011, s/p). Desse modo instituições públicas 

e privadas que receberem recursos públicos devem publicitar informações acerca de como esses recursos foram 

utilizados.   
25 Portal UFSM em Números. Disponível em: < https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html>. 

Acesso em: 22 mar. 2018.  

https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html
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diplomados, acervo bibliográfico, bolsas, projetos e ações, entre outros. Novos 

indicadores poderão ser definidos a partir das necessidades identificadas pelas 

diversas áreas da Instituição. A Coordenadoria de Planejamento Informacional, da 

Pró-reitoria de Planejamento é o órgão responsável pelo encaminhamento do processo 

de publicação das informações institucionais demandadas pela comunidade, em 

conjunto com o Centro de Processamento de Dados. Os dados são apresentados em 

forma de gráficos com vários níveis de navegação. (UFSM, 2018, s/p). 

 

 Desse modo, neste espaço estão disponibilizadas diversas informações apresentadas em 

formato de tabelas e gráficos, sendo que há a possibilidade de serem exportados, impressos e 

realizado download em formato PNG (Portable Network Graphics), JPEG (Joint Photographic 

Experts Group), SVG (Scalable Vector Graphics) e PDF (Portable Document Format). Em 

todas as informações apresentadas consta a data a que se referem, ou seja, a última vez em que 

foram atualizadas, sendo que na maioria das telas as informações são atualizadas diariamente. 

Em cada tela há a opção “atualizar” que faz com que as informações nas telas sejam atualizadas. 

O Portal conta com seis abas e respectivos subníveis em cada: 

- Ensino: alunos e cursos. 

- Biblioteca: acervo e empréstimo. 

- Pesquisa: Projetos e Produção institucional. 

- Extensão: Projetos. 

- Gestão de Pessoas: Servidores, Afastamentos, Capacitações, Progressões, Folha de 

Pagamento e Chefias.  

- Ouvidoria: nesta aba não há subníveis, ao clicar nela é apresentado um painel com 

gráficos apresentando o quantitativo de manifestações dos últimos cinco anos. 

A maioria das telas apresentadas são bem interativas, sendo que na maior parte delas 

clicando sobre parte dos gráficos e tabelas eles produzem novas imagens apresentando 

informações detalhadas sobre aquele aspecto apresentado anteriormente. 

Este momento foi constituído pela imersão no site oficial da instituição no qual 

conseguimos identificar e coletar várias informações e dados sobre a estrutura organizacional 

da instituição, especialmente, no que tange aos gestores universitários.  

Na aba Gestão de Pessoas detemo-nos na subnível “chefias”. A primeira tela 

apresentada mostra um panorama geral do quantitativo de chefias por Centro/Departamento. 

Para cada Centro/Departamento quando se clica sobre ele são gerados nos gráficos detalhando 

os tipos26 de Funções Gratificadas (FG) e o respectivo quantitativo de cada. Clicando-se sobre 

                                                 
26 De acordo com informações do site da instituição há os seguintes tipos de FG: CD (Cargos De Direção Das 

Instituições Federais De Ensino), sendo CD1 a CD4; FCC (Função Comissionada De Coordenador De Curso); FG 

(Funções Gratificadas Das Instituições Federais De Ensino) sendo da FG1 a FG9. (Disponível: 

<http://progep.ufsm.br/images/TABELAS_FG_E_CD_ATUAL.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2018). 

http://progep.ufsm.br/images/TABELAS_FG_E_CD_ATUAL.pdf
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cada FG aparece o detalhamento da localização daquela FG dentro daquele 

Centro/Departamento. Ou seja, é possível identificar em qual Departamento Didático, Curso, 

órgão suplementar ou mesmo Direção e Vice-direção em que está alocada cada FG em cada 

Unidade Universitária. 

Podemos considerar que o Portal UFSM em Números fornece as peças do mapa do 

quebra-cabeça da instituição. Considerando o objetivo do nosso estudo precisávamos ir além 

do quantitativo de chefias, necessitávamos identificar quem do grupo de chefias era docente, 

para, então, conseguirmos identificar quem eram os professores/gestores da UFSM. 

Explorando o Portal, vasculhando cada aba e subnível dentro de cada aba 

“descobrimentos” mais um “pote de ouro” quando “encontramos” uma listagem completa dos 

servidores da instituição com FG.  

No subnível “chefias” especificamente no ícone que possibilita exportar, imprimir e 

realizar o download das tabelas e gráficos havíamos em momento anterior testado cada opção, 

no entanto decidimos por não as utilizar, pois alguns caracteres ficam desconfigurados, por isso 

optamos por utilizarmos o recurso de captura de tela para a coleta das tabelas e gráficos. Em 

um momento posterior de exploração novamente testamos todas as opções disponíveis e 

resolvemos olhar com mais atenção o que constava na tabela gerada ao clicarmos sobre a opção 

“exportar tabela”. Desse modo, identificamos que era a relação completa dos servidores que 

ocupavam cargos de FG, com a indicação do Centro, a sigla do Centro, o Departamento, a 

matrícula externa, o nome do funcionário e a sigla da chefia – indicando o tipo de FG.    

Assim, conseguimos a listagem dos servidores em cargos de chefia e com ela “em mão” 

tivemos certeza de que conseguiríamos produzir o mapeamento. A listagem com os 823 

servidores com FG lançou-nos o desafio de identificar quais eram docentes e, então, elaborar 

uma nova listagem contendo apenas os professores em cargos de chefia.  

Nos vimos diante de um mar de informações, do qual em alguns momentos parecíamos 

não conseguir mais emergir.  

Voltando à analogia do pescador e da rede de Alves, tínhamos usado uma rede com 

malhas grossas demais. Lançamos a rede pela primeira vez em janeiro e considerando os 

‘pescados’, entendemos que precisaríamos rever a rede escolhida, o que nos exigiu outra 

organização para realizar uma nova imersão, especialmente, seguindo algumas 

definições/padronizações, visando dar fidedignidade aos dados que coletaríamos. Isso foi 

impulsionado pelo fato de as informações serem atualizadas diariamente de maneira automática 

pelo sistema integrado de informações da instituição.  
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Diante disso, exploramos todas as abas e informações do Portal e elencamos em quais 

abas iriamos coletar as informações e quais seriam essas informações. Assim, no mês de março 

de 2018 definimos um dia para realizarmos a coleta de todas as informações, principalmente, 

das tabelas e gráficos do Portal do UFSM em números, por meio da utilização do recurso de 

capturas de tela, salvando as imagens em respectivas pastas em arquivos digitais.  

Desse modo, conforme Creswell (2010) aponta, realizamos um levantamento de “[...] 

corte transversal, com os dados coletados em um momento do tempo” (p. 179).  

Com uma malha mais apropriada, tivemos uma farta pescaria impulsionando-nos, ao 

trabalhar sobre os dados coletados. Distanciamo-nos do campo de investigação e, então, 

tabulamos os dados, organizarmos e sistematizamos, de modo a conseguirmos reconhecer quem 

são os professores/gestores da UFSM.  

 Segundo Bogdan e Biklen (1994): 

 

[...] ao conduzir estudos o investigador qualitativo encontra muitas vezes dados 

quantitativos que outras pessoas compilaram. [...]. Em certas alturas o investigador 

qualitativo acha útil gerar os seus próprios dados numéricos. O que é que um 

investigador qualitativo pensa e faz com esse material? Os dados quantitativos podem 

ter utilizações convencionais em investigação qualitativa. Podem sugerir tendências 

num local [...]. Podem também fornecer informação descritiva (idade, raça, sexo, 

estatuto socioeconómico) [...]. Estes tipos de dados podem abrir novos caminhos a 

explorar e questões a responder. Os dados quantitativos são muitas vezes incluídos na 

escrita qualitativa sob a forma de estatística descritiva. Os dados estatísticos podem 

também servir como verificação para as ideias que desenvolveu durante a 

investigação. (p. 194). 

 

 Com o quantitativo de professores/gestores em mãos, com a listagem dos nomes 

entendemos que para saber mais sobre eles e minimamente ter um panorama de quem são esses 

sujeitos definimos que realizar um levantamento de determinadas informações nos currículos 

Lattes, desses docentes, nos possibilitaria elaborar esse mapeamento. Na etapa seguinte fizemos 

um levantamento de aspectos dos perfis dos professores/gestores. A coleta de informações 

abarcou aspectos acerca da formação/titulação, sobre as atuações profissionais, tanto na 

Educação Básica como na Educação Superior, a atuação na pesquisa, extensão e Pós-graduação, 

a participação no Lidere – Programa de Formação de Líderes da UFSM e/ou em outras 

formações complementares relacionadas à gestão/gestão universitária, bem como a atuação 

anterior em cargos de gestão na UFSM.  

 A partir dessa recolha de informações fomos organizando um quadro, que foi sendo 

reformulado durante esse processo. Sua elaboração começou pela lista dos professores/gestores 

que tínhamos conseguido organizar a partir das informações coletadas no Portal UFSM em 
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Números. A partir da tabulação dos dados organizamos os professores/gestores em suas 

respectivas Unidades Universitárias e o cargo que ocupavam. 

 Com determinada quantia de currículos já mapeados chamou a nossa atenção o fato de 

haver vários docentes com bolsa produtividade (PQ), decidimos, então, incluir esse aspecto no 

quadro. Também durante a coleta das informações entendemos que seria importante coletar não 

apenas se os professores haviam atuado anteriormente, ao ingresso na UFSM como efetivos, 

como docentes, mas qual o tempo de experiência profissional. Assim, incluímos no quadro27 as 

informações de quantos anos tinham de atuações anteriores (nessa contagem consideramos o 

período completo por anos, desconsiderando os meses). Na sequência apresentamos um 

demonstrativo do quadro elaborado: 

                                                 
27 Salientamos que algumas das informações apresentadas não condizem com a da Unidade Universitária indicada, 

nem mesmo com o cargo. As apresentamos para que se possa visualizar a organização e preenchimento da tabela 

e “distorcemos” as informações apresentadas visando a manutenção do sigilo e do anonimato dos docentes. 
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Quadro 04 – Demonstrativo do quadro elaborado para mapeamento dos currículos Lattes 

 
Aspectos do perfil dos professores gestores UFSM 

Docente Sexo 

Formação/Titulação Atuação UFSM  
Atuação 

anterior/docente 

Curso/ Formação 

Gestão 

Atuação anterior 

na gestão 
Formação 

Inicial 
Especialização Mestrado Doutorado 

Pós-

Doutorado 

Ano ingresso 

/DE 
Tempo Pesquisa Extensão PG Pq 

Ed. 

Básica 

Ed.  

Superior 

Unidade Universitária CAL– Diretor e Vice-diretor 

Xx F Direito - Direito Direito - 
2012 

- 
6 sim sim sim - - 

Privada 

(14 anos) 

Não 

Não  

Xx M 
Engenharia 

Química 

Docência na 

Educação 
Superior 

Engenharia 

Química 

Engenharia 

de 
Produção 

- 
2011 

DE 
7 sim não sim - - 

Pública 
(3 anos) 

Privada 

(12 anos) 

Aperfeiçoamento da 
Gestão com Foco no 

Planejamento (2008) 

Sim  

CAL - Chefe de Departamento Didático 

Xx M Agronomia Drenagem Fitotecnia Agronomia - 
1989 

DE 
29 sim não sim - - - 

Não 

Sim 

Xx M Geografia - Geografia Geografia - 
2011 
DE 

7 sim sim sim - - - 
Lidere (2017) 

Não 

Xx F 
Ciências 

Biológicas 
- 

Biociências 

(Zoologia) 

Biociências 

(Zoologia) 
- 

1990 

DE 
28 sim sim sim 1b - 

Privada 

(2 anos) 

Não 

Sim 

CAL - Coordenador Curso de Graduação 

Xx M Química - Química Química sim 
2010 

DE 
8 sim sim sim 2 - 

Pública 

(2 anos) 

Privada 
(3 anos) 

Não 

Não 

Xx M Matemática - Física Física - 
2009 

DE 
9 sim não sim 2 - 

Pública 

(3 anos) 

Não 

Não 

CAL - Coordenador Curso/Programa PG 

Xx F Física - Física Física - 
2005 

DE 
13 sim não sim 2 - - 

Não 

Não 

xx F 

Comunicação 

Social 
Jornalismo 

- 

Ciência do 

Movimento 
Humano 

Ciências da 

Comunica
ção 

sim 
2010 

DE 
8 sim sim sim - - 

Privada 

(7 anos) 

Lidere 2017 
Administração de 

Conflitos (2016) 

Sim  

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Dos 353 (trezentos e cinquenta e três) professores/gestores foram mapeados os 

currículos de 351 (trezentos e cinquenta e um), pois de dois não foi localizado currículo 

cadastrado na Plataforma Lattes. Outro aspecto que chamou nossa atenção foram os currículos 

atualizados pela última vez há mais de cinco anos e mais de dez anos, além da falta de inúmeras 

informações a serem disponibilizadas pelos docentes nos seus respectivos currículos.  

A partir desse quadro passamos para a tabulação desses achados, organizando novas 

tabelas, gráficos, quadros, agrupando informações de modo a conseguirmos os dados 

quantitativos de cada aspecto levantado. 

Essa identificação de quem são os professores/gestores da UFSM contribuiu para 

conhecer minimamente o panorama de docentes da instituição envolvidos em cargos de gestão, 

bem como aspectos que auxiliem a entender quem são os professores/gestores da UFSM, 

elencando indicadores para a elaboração do questionário exploratório.   

Considerando os aspectos elencados acerca das informações disponibilizadas pelos 

docentes nos seus currículos cadastrados na Plataformas Lattes e a falta de atualização de 

vários, compreendemos que alguns aspectos terão que ser retomados nos questionários para que 

consigamos ter um panorama mais realista possível.    

Pensamos e elaboramos esse mapeamento em consonância com a perspectiva defendida 

por Bogdan e Biklen (1994): “[...] esta discussão dos dados quantitativos com que um 

investigador depara no curso de um estudo foi realizada para o sensibilizar para uma perspectiva 

qualitativa sobre os "dados brutos"” (p. 199). Para além do quantitativo de docentes em cargos 

de gestão, dos percentuais quanto aos elementos mapeados, o que almejamos foi conhecer, 

minimamente, quem são os professores/gestores da UFSM. 

A partir desse mapeamento, olhando para os dados coletados e para a construção 

preliminar sobre o campo de investigação – um ensaio descritivo, explicativo e analítico sobre 

essa primeira imersão foi apresentado no capítulo 4 do projeto de dissertação28 -, foi possível 

esboçarmos as questões para o questionário exploratório, utilizado na segunda imersão no 

campo de investigação.  

  

2.8.2 Segunda imersão no campo de investigação: questionário exploratório 

 

 Após a primeira imersão, distanciamento e exame dos dados coletados, entendemos que 

um questionário se estabelecia como instrumento necessário, visando qualificar nosso 

                                                 
28 Projeto de Pesquisa Aprendizagem da docência universitária: a gestão em contextos emergentes, registrado no 

GAP/CE sob o número 050808. 
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conhecimento sobre a realidade que objetivávamos estudar. Especialmente, ao considerarmos 

que em vários currículos disponíveis na Plataforma Lattes identificamos defasagem na 

atualização dos mesmos, bem como informações não disponibilizadas pelos docentes.   

 De acordo com Gil (2008):  

 

[...] construir um questionário consiste basicamente em traduzir objetivos da pesquisa 

em questões específicas. As respostas a essas questões é que irão proporcionar os 

dados requeridos para descrever as características da população pesquisada ou testar 

as hipóteses que foram construídas durante o planejamento da pesquisa. (p. 121). 

 

 Nessa direção, a disponibilização de um questionário aos professores/gestores 

possibilitou ampliar e qualificar o mapeamento de aspectos de seus perfis. Para tal, olhamos 

para os achados da primeira imersão e do ensaio de análise produzido, a fim de elaboramos 

questões para o questionário exploratório, utilizado na segunda imersão no campo de 

investigação29.  

 A elaboração do questionário seguiu orientações acerca da produção de um instrumento 

dessa natureza, visando facilitar e estimular que os professores/gestores o respondessem. Nesse 

sentido, também, procuramos elaborar perguntas o mais sucintas e diretas possíveis, de modo 

a não tornar cansativo e desestimulante a participação. 

 Elaboramos uma explicação prévia acerca da natureza e objetivo da pesquisa, indicando, 

inclusive, o motivo pelo qual estavam recebendo o convite para participar do estudo, neste 

momento, por meio do questionário. As perguntas elaboradas na sua maioria foram perguntas 

assertivas, o que, de certo modo, dinamiza a atividade de responder o questionário. Também, 

sempre que entendemos convir disponibilizamos espaço para respostas dissertativas, caso o 

docente quisesse expressar-se dessa maneira. 

 O questionário foi disponibilizado por meio de sistema próprio da UFSM, no qual temos 

acesso apenas às respostas, ou seja, a identificação dos respondentes não é conhecida e/ou 

identificada, o que favorece o anonimato dos participantes. Após a finalização da edição do 

instrumento no sistema, buscamos identificar ajustes necessários à dinamicidade e organização 

do layout de acordo com especificidades do próprio sistema. Inicialmente foi disponibilizado 

por 15 (quinze) dias, sendo realizada notificação/convite via e-mail pelo próprio sistema aos 

docentes. Acompanhando o quantitativo de respondentes, verificamos que 12 (doze) docentes 

haviam respondido. Diante disso, prorrogamos por mais 8 (oito) dias e enviamos nova 

                                                 
29 Em Apêndice A consta o questionário completo. 
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notificação/convite via e-mail àqueles que ainda não haviam respondido. Resultando ao final 

desse período em 17 (dezessete) participantes30. 

 Conforme já dissemos, as questões elaboradas foram pensadas a partir do mapeamento 

realizado na primeira imersão no campo investigativo, contemplando as seis dimensões que o 

configuram: 

➢ formação: abarca questões relativas à formação inicial e continuada do docente, 

incluindo formações complementares relacionadas à gestão/gestão universitária, bem como 

participação no Lidere – Programa de Desenvolvimento de Gestores da UFSM; 

➢ atuação anterior ao ingresso na universidade: compreende perguntas relacionadas à 

experiência profissional como docente tanto na educação básica como superior, anteriores ao 

ingresso na universidade;  

➢ vínculo institucional: questões relativas ao vínculo institucional com a universidade – 

regime de trabalho, unidade universitária de lotação;  

➢ dimensões da atuação do docente: perguntas visando identificar qual é a inserção do 

docente nas distintas dimensões que compõem o campo de trabalho do docente universitário: 

ensino, pesquisa, extensão, pós-graduação e gestão;  

➢ gestão: questões buscando identificar qual o envolvimento do docente com as atividades 

de gestão, se já atuou anteriormente em cargos de chefia, quais instâncias 

deliberativas/consultivas participa na instituição; 

➢ contextos emergentes: identificar se o docente reconhece algum dos elementos 

constituidores dos contextos emergentes da/na educação superior, como, por exemplo, 

internacionalização, ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, inclusão, sistema de cotas.   

Na figura que segue apresentamos uma representação das dimensões constituidoras do 

questionário:  

 

                                                 
30 Salientamos que ao longo do texto utilizaremos a sigla P/G para identificar cada sujeito, assim utilizando P/G 

01 a P/G 17 para referirmo-nos a cada professor/gestor que respondeu o questionário. 
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Figura 01 - Dimensões do questionário 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Nessa perspectiva, cabe salientarmos que compreendemos esses estudos exploratórios 

constituídos em maior parte por dados quantitativos como uma maneira de olharmos e 

conhecermos a realidade em que nos dispomos a adentrar e investigar sobre. Bogdan e Biklen 

(1994) chamam a atenção para como investigadores qualitativos devem olhar para dados 

quantitativos e que devem sim utilizar-se deles sempre que possível como meios para ampliar 

seu conhecimento e compreensão sobre a organização da realidade que pretendem investigar, 

bem como salientam que os dados quantitativos são uma representação do que aqueles que os 

produziram entendem sobre aquela realidade.  

Nesse sentido, após a segunda imersão no campo de investigação, por meio dos 

questionários, novamente realizaremos o movimento de distanciamento para produzir e 

organizar os achados.  
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2.8.2 Identificação e triangulação dos achados da pesquisa  

 

 O processo explicativo-interpretativo foi sendo construído concomitantemente às 

imersões no campo investigativo. No projeto de dissertação apresentamos um estudo 

exploratório constituído por um primeiro ensaio a partir da recolha de informações até aquele 

momento e algumas discussões que já foram sendo construídas, emergindo dos achados 

parciais/preliminares.  

Após o retorno dos questionários online imergimos, novamente, em um processo 

interpretativo agora com um trabalho caracterizando-se como uma triangulação.  

Segundo Flick (2012):  

 
[...] triangulação significa você assumir diferentes perspectivas sobre um tema que 

você esteja estudando ou no responder às suas questões de pesquisa. Estas 

perspectivas podem ser fundamentadas mediante o uso de vários métodos ou várias 

abordagens teóricas. Além disso, a triangulação pode se referir à combinação de 

diferentes tipos de dados no pano de fundo das perspectivas teóricas que você aplica 

aos dados. Na medida do possível, você deve tratar estas perspectivas em condições 

de igualdade. Ao mesmo tempo, a triangulação (de diferentes métodos ou de tipos de 

dados) deve proporcionar um conhecimento adicional. Por exemplo, a triangulação 

deve produzir conhecimento em diferentes níveis, ou seja, ela vai além do 

conhecimento possibilitado por uma abordagem única e, desse modo, contribui para 

a promoção da qualidade na pesquisa. (p. 183). 

 

 Nesse sentido, elaboramos uma triangulação a partir da utilização de variados 

instrumentos e procedimentos de produção de dados, tendo como pano de fundo a perspectiva 

narrativa sociocultural, ou seja, a triangulação dos achados das duas emersões mais a dimensão 

conceitual resultando na produção do processo explicativo-interpretativo. Desse modo, 

conseguimos além de conhecer a estrutura organizacional do contexto e dos sujeitos 

pesquisados, identificar aspectos da característica desses, bem como ouvi-los por meio de suas 

respostas nos questionários. Assim, reconhecemos na triangulação dessas fontes e dados a 

possibilidade de ampliar nosso conhecimento sobre os contextos e sujeitos investigados. 

Pautamos o processo analítico explicativo-interpretativo na perspectiva de compreender 

como esse contexto foi organizado, a sua dinâmica de funcionamento, para, então, reconhecer 

como os professores assumem atividades de gestão e, consequentemente, que elementos nos 

permitem identificar como essa atuação repercute no desenvolvimento profissional.  

Cabe destacarmos, como já indicado no capítulo inicial, que este estudo se constitui em 

uma continuidade da pesquisa construída para a monografia do curso de Especialização 

(DEWES, 2017). Desse modo, não havia como não considerar os dados que emergirem, 

principalmente, por serem estes impulsionadores para esse novo estudo. Assim, na 
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identificação/definição das categorias reconhecemos elementos que já havíamos encontrado 

naquele momento.  

Nessa direção, organizamos todo o material produzido para o estudo e após a leitura do 

conjunto de materiais passamos à identificação e, posterior organização por temas, identificação 

dos subtemas e, por fim, com os dados organizados definimos como categoria aprendizagem 

da docência universitária que se desdobra em duas dimensões categoriais, a saber: atuação na 

educação superior e produção dos saberes da gestão.  

Na figura a seguir apresentamos uma representação desse processo: 

 

Figura 02 - Categoria e dimensões de análise 

 

Fonte: O esquema organizativo da interpretação das categorias foi construído a partir de Dewes (2017, p. 205). 

 

   Compreendemos a atuação na Educação Superior como uma dimensão constituída 

pelas experiências e vivências nos tempos e espaços da educação superior. Como veremos no 

próximo capítulo, essas fitas de DNA representam as diferentes dimensões de atuação em que 

o docente universitário pode desenvolver seu trabalho – ensino (graduação e pós-graduação), 

pesquisa, extensão e gestão.  

Por meio das narrativas dos professores/gestores identificamos tanto experiências – 

pois, pelas suas falas constatamos que parece haver uma concepção de que a atuação na gestão 

é um conjunto de ações a serem executadas, não há indicativos de existir um processo de 

avaliação/reflexão sobre o que se faz nesse contexto/lugar – como vivências – evidencia-se a 

presença de uma significação e produção de sentidos -, isto levando a tornar-se uma atividade31. 

                                                 
31 Entendemos esses conceitos – experiência, vivência, atividade – pautados na perspectiva vygotskiana, desse 

modo para que uma experiência – tudo aquilo que vivemos – torne-se uma vivência é preciso que essa experiência, 

esse vivido, de alguma maneira afete o sujeito, impulsione-o a produzir sentido sobre o que viveu/experimentou; 
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Sendo que isso é identificado tanto no que tange à atuação como gestor, como quanto aos 

contextos emergentes da/na Educação Superior. Essas diferentes maneiras de experienciar e 

vivenciar caracterizam-se como tensionamentos da atuação na educação superior.  

Nessa perspectiva a produção dos saberes da gestão emerge como uma dimensão e, de 

certo modo, estabelece-se como um elemento de tensionamento, pois considerando as 

aprendizagens que o docente produz quando passa a atuar na gestão - aprendizagens de 

procedimentos, de fatos e comportamentos e aprendizagens sociais, torna-se essencial 

compreender esse processo de constituir-se professor-gestor, bem como as repercussões disso 

no seu desenvolvimento profissional. 

Nessa direção, acerca dessas aprendizagens aproximando-as das aprendizagens que o 

professor constrói, quando passa a atuar como gestor, entendemos que, de acordo com Pozo 

(2002), a aprendizagem de procedimentos corresponde: 

➢ a aprendizagem de técnicas: correspondendo a sequências de ações, operações, 

tarefas, realizadas de modo rotineiro buscando sempre o mesmo resultado. Pensando no 

cotidiano dos professores-gestores  podemos dizer que essas aprendizagens são caracterizadas 

em aprender a lidar com os processos administrativos, com os sistemas institucionais, sistemas 

internos de registro e controle funcionais e acadêmicos, com os processos administrativos, as 

maneiras-normativas de condução de reuniões, assembleias, especialmente, quando 

desempenhando a função de presidir-conduzir as atividades nessas situações;  

➢ a aprendizagem de estratégias: caracterizada pela apreensão de como são conduzidos 

os processos administrativos, as estratégias que são utilizadas pelos gestores-universitários 

diante das demandas que surgem, identificar quais técnicas utilizar e como usá-las, inclusive, 

como adaptá-las ou reformulá-las para suprir essas demandas, que ações e operações executar 

e como fazer isso. 

➢ e a estratégia de aprendizagens: corresponde à identificação de como aprender, o 

reconhecimento de quais mecanismos e estratégias utilizar para construir suas aprendizagens. 

Principalmente, diante de um desafio, o que fazer para superá-lo; o que fazer para atender a 

uma nova demanda; o que fazer diante da implementação de um novo sistema/da atualização 

de um software institucional, por exemplo; ou diante de uma nova legislação a/ou de novas 

diretrizes; o que e como fazer para atender as demandas que emergem, tanto do âmbito micro 

                                                 
já um conjunto de tarefas e ações para que se tornem uma atividade também exige que por meio da 

execução/realização de determinada tarefa/ação o sujeito produza sentido sobre essa sua atuação. Desse modo 

compreendemos que o significado é a definição estabelecida social, cultural e historicamente e o sentido é 

produzido por meio da apropriação desse significado, sendo único a cada sujeito, logo o significado é coletivo e o 

sentido é particular. (VIGOTSKII, LURIA e LEONTIEV, 2012; VYGOTSKI, 1982). 
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da instituição como do macro, especialmente, por meio de políticas públicas. Como, por 

exemplo, no caso de alunos cotistas, como aprender a preparar uma aula para esse aluno? Como 

ajudar um professor, no caso de chefes de Departamentos Didáticos, que tem um aluno incluído 

e também não sabe como organizar as atividades pedagógicas de modo a atender as 

especificidades desse aluno?   

Quando chega à gestão para ser gestor, o docente se depara com um universo novo no 

qual terá que desempenhar o papel de coadjuvante em muitas situações. Assim, torna-se 

exigência aprender os procedimentos, principalmente, as técnicas e as estratégias, inerentes à 

gestão universitária, para corresponder às atribuições cotidianas de um gestor universitário. 

Desse modo, o docente se vê diante do desafio de aprender, além das técnicas e estratégias 

pertinentes aos procedimentos de acordo com cada instância institucional, aprender a 

linguagem inerente aos processos oficiais e formais no âmbito institucional, os protocolos, os 

modos de proceder, as normativas e maneiras de portar-se nas distintas situações inerentes ao 

cargo que ocupa. Apreender esses conhecimentos e produzir essas novas aprendizagens 

impulsiona o docente incorporar isso ao seu modo de ser gestor, assim desenvolve-se o processo 

de constituir-se professor gestor universitário. Afinal, como temos evidenciado em nossos 

estudos (BOLZAN, 2016b; DEWES, 2017; DEWES e BOLZAN, 2018), os docentes não tendo 

formação-preparação para assumirem cargos de gestão, constituem-se professores-gestores 

quando passam a estar imersos na gestão universitária.  

Nessa direção, entendemos que o docente traz consigo ao ingressar na carreira docente 

do ensino superior, para ser professor, os saberes que construiu na sua trajetória formativa. São 

os saberes docentes, de acordo com Gauthier et. al. (2013). Os autores elencam que esses são 

constituídos pelos saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes das ciências da educação, 

saberes da tradição pedagógica, saberes experienciais e saberes da ação pedagógica. 

Assim, constatamos em estudo anterior (DEWES, 2017), que é a partir desse arcabouço 

de saberes, que são os substratos para o desenvolvimento do seu trabalho, que o docente 

mobiliza-os concomitantemente às aprendizagens de procedimentos, técnicas, estratégias, de 

fatos e comportamentos e de aprendizagens sociais inerentes à gestão universitária, 

principalmente, ao trabalho dos professores-gestores e à cultura dessa atividade laboral. Diante 

disso, compreendemos que o docente constrói os saberes da gestão no decorrer da atuação como 

gestor. Pois, como evidenciamos nas narrativas dos próprios professores-gestores, no referido 

estudo, a ausência de formação-preparação para ser gestor, impulsiona-os diante das demandas 

que surgem a acionarem os saberes docentes que trazem consigo. 
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Diante disso, identificamos uma dimensão transversal à aprendizagem da docência 

universitária: dinâmica institucional. Entendemos na como constituída pelas estruturas 

organizacionais e, principalmente, pela maneira como são efetivadas no cotidiano da 

universidade; permeada e constituída por elementos internos e externos à instituição, assim os 

contextos emergentes da/na educação superior também são constituidores dessa dimensão 

transversal; ainda, junto a isso temos a cultura universitária que é particular de cada instituição, 

bem como dentro de cada instituição tem especificidades em cada área e/ou unidades 

administrativas. 

Por meio das narrativas dos professores/gestores e mesmo nos estudo preliminar, há 

várias indicações de como essa dinâmica vem sendo concebida e efetivada na instituição, bem 

como os significados, sentidos, concepções e percepções que os próprios docentes vão 

construindo sobre ela. Nesse sentido, é possível falarmos em uma ausência de presença, tanto 

de iniciativas como de suporte, uma vez que não há suporte para a atuação como gestor, assim 

como com relação aos elementos caracterizadores dos contextos emergentes (como inclusão, 

cotas, tecnologias/AVEA – Ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, modalidades de ensino 

(EaD – Educação a distância)); podemos, nessa direção, inferir que a dinâmica institucional é 

caracterizada pelo individualismo. Há um tensionamento nesse contexto, pois se identifica, por 

meio de suas respostas, que há uma “cultura” de fazer pelo fazer, não há um estimulo a um 

fazer reflexivo, buscando qualificar e potencializar a atuação dos professores/gestores; isso 

pode acontecer quando os docentes se deparam com algum questionamento que os pode levar 

a pensarem sobre isso, como, por exemplo, aqueles que se dispuseram a participar/responder 

ao questionário. Assim, a dinâmica institucional se estabelece como um elemento de 

tensionamento acerca do trabalho docente. 

Nesse sentido, na figura que segue representamos os elementos que constituem a 

dimensão transversal identificada: 
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Figura 03 - Categoria, dimensões categoriais e dimensão transversal 

 

Fonte: esquema organizado a partir do estudo Dewes (2017, p. 205). 

 

 Assim, tendo como substrato os pilares teóricos-metodológicos construídos, articulados 

aos achados produzidos a partir das duas imersões exploratórias, trabalhamos em dimensões de 

explicação, descrição e compreensão, articulando-as de tal forma a elaborar nossa compreensão 

acerca do objeto de estudo proposto. 

De acordo com Freitas (2009):        

 

[...] a arquitetônica dialógica de Bakhtin, o homem não pode ser apenas explicado mas 

sim compreendido. Compreensão que é ativa e acontece no encontro dialógico entre 

dois sujeitos que intercambiam enunciados, buscam respostas, resistem, argumentam. 

São portanto diferentes os sentidos construídos por Vygotsky e Bakhtin em relação 

aos termos descrever e explicar. À primeira vista parece que ambos estão se opondo: 

Vygotsky enfatiza que descrição precisa ser completada pela explicação e Bakhtin 

insiste que o homem não pode ser objeto de explicação mas sim de compreensão. 

Entretanto, ao penetrar mais fundo em seus enunciados, vejo que Vygotsky ao se 

referir ao ato de explicar que vai à gênese das questões e busca a compreensão das 

relações entre os elementos que as constituem pode estar se aproximando do que 

Bakhtin chama de descrever, que para ele, se constitui em um movimento 

compreensivo. O elemento comum entre ambos pode, portanto, ser a preocupação 

com a compreensão em profundidade, aquela que atua a partir do diálogo com o outro 

levando a um movimento transformador. (p. 4-5). 

 

 Diante disso, com as perspectivas enunciadas, com os pilares construídos, nos 

preparamos para identificar elementos que nos ajudem a compreender a aprendizagem docente 

da/na gestão e, também, como a atuação como gestor reflete no desenvolvimento profissional 

docente.  
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3. CONCEPÇÕES E PERSPECTIVAS ACERCA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

PÚBLICA32 

 

 Os pilares que dão sustentação à uma investigação são constituídos pelos substratos 

teóricos, ou seja, as teorias, os autores, os estudos que escolhemos por entender que fornecem 

subsídios para compreendermos o campo investigativo através dos elementos e aspectos que já 

foram estudados-investigados. Podemos, também, os entender como indicadores de 

perspectivas a serem analisadas e de temáticas a serem estudadas. 

 Desse modo, nesse capítulo trabalhamos com a dimensão conceitual do estudo, sendo 

impulsionados a entender o contexto no qual a realidade que investigamos se insere, e 

articulando-se a isso temos os dados produzidos nas imersões no campo investigativo. Logo, 

temos a tessitura formada pela dimensão conceitual e pelos dados resultando na produção dos 

achados da pesquisa, ou seja, a atuação na educação e a produção dos saberes da gestão, 

resultando na compreensão da aprendizagem da docência universitária.  

Nesse sentido, pensar na atualidade nos leva a olhar os tempos e espaços 

contemporâneos da educação superior, no fazer do ensino superior e no ser sujeito integrante e 

compositor desse contexto. Atrelado a isso, está a constituição social, cultural e histórica desse 

lugar. Portanto, é olhar para o ser, estar e, principalmente, fazer dos sujeitos socioculturais, 

sendo que disso resulta a produção de sistemas de organização da vida e do viver em sociedade, 

assim como a compreensão da própria existência. 

De acordo com Pozo (2002) ao compreendermos que o processo de desenvolvimento da 

humanidade está pautado na aprendizagem da cultura, precisamos entender como essa 

aprendizagem acontece. E isso implica em reconhecer os aspectos e elementos que foram 

permeando e constituindo a vida e o viver em sociedade, especialmente, o aprender a viver em 

sociedade, em cada sociedade específica, em determinado tempo e espaço, cada contexto 

sociocultural construído historicamente, chegando à cultura da aprendizagem.  

 A cultura é o que distingue a espécie humana, como Pozo (2002) aponta: 

 

[...] entre todas as espécies, sem dúvida a humana é a que dispõe não só de uma 

imaturidade mais prolongada e de um apoio cultural mais intenso, como também de 

capacidades de aprendizagem mais desenvolvidas e flexíveis, algumas compartilhadas 

com outras espécies e outras especificamente humanas, a ponto de que ainda não 

puderam ser copiadas nem emuladas por nenhum outro sistema, nem orgânico nem 

mecânico. Realmente, um dos processos da psicologia humana mais difíceis de 

                                                 
32 Texto com trechos parciais do Projeto de Pesquisa Aprendizagem da docência universitária: a gestão em 

contextos emergentes, registrado no GAP/CE sob o número 050808, o qual deu suporte para a realização da 

pesquisa que é apresentada nessa Dissertação. 



103 

simular nos sistemas de inteligência artificial é a capacidade de aprendizagem, já que 

aprender é uma propriedade adaptativa inerente aos organismos, não aos sistemas 

mecânicos. [...]. Podemos dizer, sem dúvida, que a capacidade de aprendizagem, junto 

com a linguagem, mas também com o humor, a ironia, a mentira e algumas outras 

virtudes que adornam nossa conduta, constituem o núcleo básico do ser humano, é 

isso que nos diferencia de outras espécies. Essas capacidades cognitivas são 

imprescindíveis para que possamos nos adaptar razoavelmente a nosso ambiente 

imediato, que é a cultura de nossa sociedade. Sem a linguagem, a ironia ou atribuição 

de intenções não poderíamos nos entender com as pessoas que nos rodeiam. Sem essas 

capacidades de aprendizagem não poderíamos adquirir cultura e fazer parte da nossa 

sociedade. A função fundamental da aprendizagem humana é interiorizar ou 

incorporar a cultura, para assim fazer parte dela. Fazemo-nos pessoas à medida que 

personalizamos a cultura. (p. 24-25). 

 

 Desse modo, aprender essa cultura é que nos caracteriza como seres humanos e nos 

possibilita constituirmo-nos como integrantes dessa cultura, e, consequentemente, como 

sujeitos culturais. Esse entendimento, em consonância com os estudos de Vygotski (1991, 1993, 

1994, 2007, 2017), indica que para compreendermos a constituição da sociedade, as maneiras 

de organização que caracterizam o ambiente contextual em que vivemos, precisamos entender 

como os sujeitos que [re]produzem esses contextos são constituídos. Como nos tornamos 

sujeitos culturais, sociais e, consequentemente, históricos. Afinal é necessário considerar a 

esteira da história na qual fomos, como indivíduos que foram se organizando em grupos, 

produzindo as sociedades, as maneiras de viver nessas sociedades, as normas, as convenções, 

as etiquetas comportamentais, para, então, entendermos como chegamos às configurações que 

vivenciamos da vida e do viver em sociedade no século XXI.  

Assim, também, conseguiremos identificar indícios de como poderá vir a ser o futuro, 

logo, se desejamos que algo seja de determinada maneira podemos planejar, elaborar 

estratégias, para que nos aproximemos o máximo de conseguirmos efetivar esse objetivo. Pois, 

entre as tantas coisas que aprendemos inclui-se o aprender a planejar e a executar etapas 

estrategicamente elaboradas.  

 Pensar os processos humanos, as atividades desenvolvidas, a configuração dos tempos 

e espaços em que vivemos, no passado e no presente, nos possibilita construir compreensões, 

especialmente, acerca de como as atividades laborais foram sendo produzidas e significadas 

social e culturalmente. 

 Para Pozo (2002), integrar-se a um ambiente é um processo concomitante de inserção e 

de constituição de si, logo se tornando parte desse contexto social e cultural vai se constituindo 

como sujeito. Assim, estabelecendo-se como mecanismos adaptativos, a programação genética 

e a aprendizagem são os meios do sujeito constituir-se, pois são esses mecanismos que 

possibilitam “resolver o peremptório de se adaptar ao meio” (p. 24). O mesmo autor salienta, 
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que aprendizagem “[...] quer dizer, a possibilidade de modificar ou modelar as pautas de 

comportamento diante das mudanças que se produzem no ambiente”, compreendendo “a 

relevância social da aprendizagem, e, portanto, a importância de seus fracassos” (p. 24). 

A maneira como os grupos sociais vão se organizando está pautada nas suas concepções 

e compreensões. Pois, o aprender se constitui uma prática social, cultural e histórica, a partir 

das distintas concepções construídas acerca do conhecimento, da ciência, da verdade e do 

aprender, e, desse modo, sobre a vida e o viver em sociedade.  

Nesse sentido, as criações humanas vão influenciando e impulsionando a produção de 

novas maneiras de perceber e apreender o ambiente em que se vive e quando se recebe 

informações o suficiente para tal, a própria percepção acerca do mundo e do seu lugar nesse 

universo. Lévy (1996) pontua que os sistemas de comunicação e de transporte são os que 

modificam o:  

 

[...] sistema de proximidades práticas, isto é, o espaço pertinente para as comunidades 

humanas. Quando se constrói uma rede ferroviária, é como se aproximássemos 

fisicamente as cidades ou regiões conectadas pelos trilhos e afastássemos desse grupo 

as cidades não conectadas. Mas, para os que não andam de trem, as antigas distâncias 

ainda são válidas. O mesmo se poderia dizer do automóvel, do transporte aéreo, do 

telefone, etc. Cria-se, portanto, uma situação em que vários sistemas de proximidades 

e vários espaços práticos coexistem. (p. 22). 

 

 A compreensão de espaço, tempo, velocidade vão sendo [re]significadas. A partir das 

experiências e vivências cada indivíduo vai produzindo novos sentidos acerca disso. Desse 

modo, aquele que não experimentar essas novas possibilidades dificilmente conseguirá produzir 

esses novos entendimentos sobre esses meios de vivenciar o mundo.  

 Nessa direção, o autor problematiza as características da vida em sociedade emergentes 

nas últimas décadas, entre as quais, a virtualização do corpo, especialmente, as percepções e 

projeções sobre o corpo; a virtualização do texto; da economia; da linguagem; da arte; da 

inteligência, assim vai lançando elementos para entendermos o que essa nova cultura que está 

sendo produzida – a cibercultura – representa, portanto, as novas configurações, maneiras de 

ser, de estar e de fazer como sujeitos sociais, culturais e históricos.  

 Segundo Lévy (1996): 

 

[...] um movimento geral de virtualização afeta hoje não apenas a informação e a 

comunicação mas também os corpos, o funcionamento econômico, os quadros 

coletivos da sensibilidade ou o exercício da inteligência. A virtualização atinge 

mesmo as modalidades do estar junto, a constituição do “nós”: comunidades virtuais, 

empresas virtuais, democracia virtual... Embora a digitalização de mensagens e a 

extensão do ciberespaço desempenhem um papel capital na mutação em curso, trata-

se de uma onda de profundo que ultrapassa amplamente a informatização. (p. 11). 
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Há uma mistura de sensações, tensionando os sentidos, onde havia pessoas há telas e 

máquinas. As tecnologias e as inovações decorrentes do seu uso nos impulsionam à novas 

experiências e vivências.   

Nessa conjuntura, repleta de luzes, cores, sons, telas flutuantes diante de novos olhos, 

esquecemos de parar e pensar sobre o que estamos fazendo, sobre o porquê estamos fazendo de 

determinado modo, o que mudou? O que não mudou? Por que mudou? O que representa essas 

mudanças? O que implicam essas atualizações? Como essas “modernidades” estão a influenciar 

a maneira como vivemos, o modo como nos relacionamos, o campo de trabalho, as atividades 

profissionais que desenvolvemos, a maneira como as estamos executando... O que estamos 

fazendo e por que estamos fazendo desse jeito? É preciso pensar sobre isso. E, especialmente, 

olhando para a trajetória de evolução da humanidade entender o que isso representa nesse 

processo. 

 Não se trata de substituir o outro, mas é essencial produzir uma coexistência entre 

humanos e tecnologias. 

Nessa direção, percebemos ao mesmo tempo que uma grande parcela da população 

mundial está interconectada, esses sujeitos, cada vez mais, estão isolados fisicamente, diante de 

suas telas. Também temos infoexcluídos que se constituem como características daqueles que 

estão navegando nas ondas da rede mundial de computadores, uma vez que o real e o virtual 

estão se retroalimentando. O que cabe é conseguirmos identificar e compreender como isso 

repercute na nossa vida. Esse entendimento é fundamental para que possamos usufruir das 

potencialidades que essa conjuntura pode gerar.  

  Nessa perspectiva, Morin (2010) aponta que as transformações culturais por meio do 

uso das tecnologias interferem no modo como as relações se estabelecem, deixando em 

evidência os impactos desse processo nas relações e construções inter e intrapessoais.  

Talvez, nunca antes na história da humanidade houvesse uma compreensão tão ampla 

sobre o universo que nos cerca e que somos um micro ponto nesse todo. Essas novas 

ferramentas e mecanismos ampliam e complexificam nossa compreensão sobre nós mesmos, 

sobre o ser e o estar nesse mundo. Consequentemente, sobre as novas ações e atividades, o 

nosso agir nesse mundo. 

 Assim, a cibercultura abarca tanto as novas ferramentas produzidas, as dinâmicas 

organizacionais e de funcionamento desses novos tempos-espaços como os modos de 

experimentar e vivenciar essa conjuntura. 

De acordo com Morin (2010): 
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[...] a revolução atual não é uma simples revolução técnica, mas algo de muito mais 

profundo, comparável ao que foi o aparecimento do alfabeto.  O numérico é uma nova 

língua franca que permite a transparência total entre todas as formas de representação. 

Pode-se também comparar esse fenômeno à invenção da imprensa (Internet é o 

equivalente a uma imprensa universal, pessoal, ubiqüitária [sic], instantânea e de 

baixíssimo custo). Essa revolução cultural vai tão longe que é possível mesmo falar-

se de uma nova “maneira de ser”. “O fato de estar na Net remodela a consciência”, 

costuma-se dizer. (p. 462).  

 

Diante disso, a quantidade de coisas a serem aprendidas é praticamente incalculável. Os 

tempos-espaços educativos, formais e informais, são inundados por essas novidades que 

chegam a todos os recantos da vida. A avalanche de informações que são despejadas cada hora, 

minuto, segundo, vão nos embriagando. Vemo-nos diante do desafio de qual informação 

escolher, e, então, como escolher entre pelo menos algumas dezenas de manchetes, e o que 

fazer com essa informação? Conseguimos nos aprofundar em algum assunto? 

Não restam dúvidas de que são tempos complexos que experimentamos e vivenciamos. 

Assim, as atividades laborais também vão sendo [re]significadas, ganham novas 

perspectivas, consequentemente, emergem novas exigências, novos desafios e novas 

possibilidades. Todos os setores da sociedade, da vida e do viver se veem impulsionados a esse 

novo ritmo, a essas novas tendências.   

Partindo desses pressupostos, brevemente expostos, buscamos suporte que nos 

possibilitasse discutir elementos que permeiam o trabalho docente, a gestão universitária, 

especialmente, no que tange ao professor/gestor, os contextos emergentes da educação superior 

brasileira, delineando as exigências, os desafios e as possibilidades que emergem nesse 

panorama.  

Segundo Isaia, Maciel e Bolzan (2012):  
 

[...] a docência universitária é uma atividade complexa, o que é confirmado a partir de 

algumas assertivas: o exercício da docência universitária é singular, envolvendo uma 

multiplicidade de saberes (inclusive os pedagógicos), competências apropriadas e 

atitudes pertinentes compreendidas em suas relações, configurando-se como um 

trabalho essencialmente interativo; prevê o domínio de um conteúdo especializado e 

orientado para a formação de uma profissão; a atividade docente engloba demandas 

do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. (p. 171). 

 

Neste sentido, configura-se a amplitude da atuação como professor universitário. 

Atrelado à essa gama de espaços possíveis de inserção por parte dos docentes, os contextos 

educativos que compõe o cenário contemporâneo da Educação no Brasil são permeados por 

diversas demandas contínuas que acompanham a própria dinamicidade da sociedade. Logo, 

estabelece-se a interlocução entre o contexto universitário e o da sociedade de modo amplo. 
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Assim, buscamos concomitantemente compreender esses novos tempos-espaços que estão se 

configurando no ensino superior e o trabalho docente nesse nível de ensino, enfocando a 

aprendizagem da docência universitária. 

 

3.1 ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 Qualquer atividade laboral implica o domínio de um conjunto de técnicas, a 

aprendizagem de distintas ações e operações, a apreensão da dinâmica organizacional do lugar 

em que se atua. As funções que se espera que o profissional desenvolva, o papel que se almeja 

que seja desempenhado, implicam aprendizagens construídas em um determinado contexto 

social e histórico.  

Desse modo, o trabalho docente em IES implica conhecer esse lugar, apreender esse 

ambiente. Afinal, se queremos fazer parte de um ambiente precisamos integrar-nos e, como 

vimos anteriormente, aprender a sua cultura. Assim, constituir-se professor universitário é 

aprender a universidade, para além da sua estrutura organizacional, é apreender a sua cultura. 

Diante disso, ao emergirmos em um campo investigativo constituidor do trabalho 

docente em uma IES pública, precisamos compreender que lugar é esse, quem é o professor 

universitário, qual a sua função, o seu papel. Isso, especialmente, no âmbito dos tempos-espaços 

do ensino superior.  

Nessa direção, Marcelo Garcia33 (1999) indica que: 

 

[...] as funções que tradicionalmente se tem atribuído ao professor universitário são as 

de docência e investigação. Não significa que os professores universitários não 

realizem outras tarefas (gestão universitária, desenvolvimento universitário* 

[*funções que os professores universitários realizam para ampliar o âmbito 

universitário: organização de conferências, colóquios, congressos, cursos, etc.], 

organização de congressos, etc.), mas sim que é àquelas que os professores dedicam 

mais tempo e esforço. (p. 243).  

 

O ingresso na carreira docente, em qualquer nível de ensino, pressupõe que a dimensão 

básica em que esse profissional irá atuar é no ensino, planejando e efetivando tempos-espaços 

propícios à construção de aprendizagem por parte dos alunos. E por meio dessa aprendizagem 

promover o desenvolvimento desses sujeitos. Já no âmbito do ensino de nível superior a 

pesquisa se estabelece em quase pé de igualdade com o ensino, tanto pela própria formação 

exigida aos docentes – cursos de Mestrado e Doutorado que tem como foco a formação de 

                                                 
33 O autor Carlos Marcelo Garcia será referenciado como Marcelo Garcia, respeitando a forma de citação que o 

próprio autor utiliza em seus textos. 
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pesquisadores –, como pelo próprio papel das universidades ao longo dos tempos de produzir 

conhecimentos.   

Acerca da docência universitária, Marcelo Garcia (1999), salienta que esta precisa ser 

compreendida em sua amplitude e complexidade, pois não se limita à atividade docente do 

professor em sala de aula. De acordo com o autor, supõe:  

 

[...] um conjunto de actividades pré, inter e pós-activas que os professores têm de 

realizar para assegurar a aprendizagem dos alunos. Conceber a actividade docente a 

partir desta perspectiva tem importantes repercussões tanto para a formação do 

professor como para a sua avaliação, na medida em que os conhecimentos e 

competências que os professores devem dominar e demonstrar não se referem apenas 

à interacção directa com os alunos. (p. 243).     

 

Mesmo se olharmos apenas para a atuação na dimensão do ensino, identificamos uma 

gama de ações e operações que constituem a atividade da docência.  

A partir dos estudos que temos realizado (BOLZAN, 2016b; DEWES, 2015 e 2017) 

compreendemos que a atividade da docência, consequentemente, a aprendizagem da docência 

caracteriza aquelas aprendizagens relativas à atuação no âmbito do ensino, da sala de aula. E 

atividade docente – aprendizagem docente – definimos como a aprendizagem de ser professor 

abarcando o aprender essa profissão, a cultura docente. Assim, a atividade da docência é uma 

das dimensões que constituem a atividade docente. Desse modo, a pesquisa se estabelece como 

outra dimensão da atividade docente.  

Nessa direção, Marcelo Garcia (1999) menciona que: 

 

[...] paralelamente, e além de ensinar, os professores universitários investigam. 

Através da investigação, os professores universitários aprofundam o conhecimento 

específico de sua área específica de estudo. Consequentemente, isso repercute-se no 

facto de os próprios alunos, como futuros profissionais, se familiarizem com os 

problemas e perspectivas da actualidade, rigor e veracidade da disciplina da disciplina 

objecto de estudo. De acordo com esse raciocíno, as relações entre investigação e 

docência, entre a produção de conhecimento e a sua comunicação deveriam, pela boa 

lógica, ser fluídas e estáveis. Contudo, em diferentes perspectivas se verifica um 

divórcio entre investigação e docência que pode ter consequências graves na 

qualidade de ensino que os alunos universitários recebem. [...]. A produtividade do 

professor que tradicionalmente é medida pelo número de artigos, livros, bolsas, 

investigações subsidiadas, etc., não contempla a actividade docente do professor. 

Mais ainda, as relações entre produtividade científica e eficácia docente são escassas. 

(p. 244). 

 

Cada dimensão de atuação do professor universitário é constituída por inúmeras e 

distintas ações e operações, que, por vezes, se articulam, assim como as próprias dimensões. 

Segundo Marcelo Garcia (1999), por vezes essas articulações que se estabelecem não são 

produtivas, deixando de qualificar e potencializar, principalmente, os processos de ensino e, 
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consequentemente, a aprendizagem dos estudantes. O que influi, fortemente, nesse contexto é 

a cultura, ou seja, aquilo que culturalmente é reconhecido por determinado grupo social como 

algo a ser valorado a mais do que outra coisa. No caso, como o autor aponta, a produção de 

artigos é que impulsiona o reconhecimento ou não de um docente dentro do seu grupo, da sua 

área.  

Também acerca disso, o mesmo autor destaca que há uma dicotomia entre as atividades 

do professor universitário, ensinar e pesquisar: 

 

[...] em primeiro lugar, é necessário salientar que o prestígio profissional 

(reconhecimento social, capacidade de influência, recompensas intrínsecas e 

extrínsecas, etc.) lhe é proporcionado exclusivamente pela actividade de investigação 

e pela produção científica. Assim, uma medíocre atitude didáctica pode ser 

compensada se o professor for um bom investigador. O caso contrário – um bom 

professor que não investiga – teria um menor reconhecimento institucional e prestígio 

social (Fernández Pérez, 1989). Em segundo lugar, as preferências pela dedicação à 

investigação por oposição à docência justificam-se na medida em que sobretudo nos 

professores que se iniciam, a investigação implica a procura de estabilidade através 

do doutoramento e o acesso ao funcionalismo público. (p. 244 – 245. Grifos do autor). 

 

Diante disso, consolida-se a compreensão de que essa situação é resultado do que foi 

sendo convencionado pela comunidade acadêmica como relevante e merecedor de prestígio. O 

próprio sistema de seleção de professores foi sendo moldado de modo a alinhavar-se com essas 

convenções, produzindo-se um mecanismo de reprodução do que é ou não é valorado nesse 

meio.  

Acerca disso, Lemos (2011) indica que essa perspectiva coloca em debate a própria 

formação docente, pois a: 

 

[...] controvérsia básica da formação docente gira em torno da dupla orientação: 

ensino e pesquisa. Um maior status tem sido atribuído à pesquisa pela instituição 

universitária, transformando-a num componente básico da identidade e do 

reconhecimento do docente universitário. O que tem sido avaliado nos concursos de 

ingresso e promoção são os méritos das pesquisas, que os professores tendem a 

priorizar, por causa dos efeitos econômicos e de status no campo acadêmico, uma vez 

que, o destino prioritário dos investimentos para a formação do pessoal é orientado 

principalmente para a pesquisa. Isso faz com que, contraditoriamente, a docência 

transforme-se em uma atividade marginal dos docentes. A partir daí, desenvolve-se a 

crença de que, para ser um bom professor universitário, é necessário ser um bom 

pesquisador. (p. 109-110). 

 

Essa cultura produzida reflete já no início da formação de um candidato à docência no 

ensino superior, pois os cursos de pós-graduação valorizam tanto na seleção para o ingresso 

como ao longo do curso, como, por exemplo, na manutenção de bolsas aos estudantes, a 

produção pertinente à pesquisa: produção e publicação de artigos em periódicos, publicação de 

trabalhos em anais de eventos científicos. A própria participação e apresentação de trabalhos 
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nesses eventos tem pontuação mínima considerando a publicação em periódicos. Assim, o 

professor universitário já vem se constituindo nessa cultura desde a sua formação. E, estando 

como docente, sua promoção e reconhecimento dentro da carreira pautados nessa mesma lógica, 

até mesmo pelas agências de fomento, dificilmente conseguirá se desvencilhar dessa cultura. 

Nessa perspectiva, Lemos (2011) destaca que: 

 

[...] na medida em que o Estado orienta a carreira para a pesquisa (através de recursos e 

recompensas), transforma o ensino em algo menos importante, até mesmo aversivo para 

alguns professores. Quando estimula a competição, através do financiamento individual 

externo e do sistema meritocrático, gera o esgarçamento do vínculo social e conflitos 

interpessoais, criando, muitas vezes, um clima de trabalho desfavorável à integração do 

conhecimento. Ao cooptar uma parcela dos professores (os “excelentes”, nota 7), o 

Estado fragiliza a organização coletiva e descaracteriza o papel político do professor, 

que passivamente assume o papel de “observador crítico”; quando intensifica o trabalho 

com demandas periféricas à docência, deixa-o sem tempo para o lazer e para a vida 

cultural, constituindo, assim, uma organização do trabalho que facilita o adoecimento e 

a alienação. (p. 118). 

 

Podemos reconhecer por meio desses apontamentos que parece haver um motivo que 

leva à manutenção desses mecanismos e estratégias, ou seja, a busca por manter essa cultura de 

competição. O que se estabelece como fundamental, diante disso, é que o docente consiga 

compreender essa lógica que está estabelecida e entender qual é o seu papel nessa conjuntura 

e, então, como irá desenvolver o seu trabalho. 

Assim, o professor universitário, conhecendo e compreendendo o contexto dos tempos-

espaços em que atua, reconhecendo as estratégias e mecanismos de manutenção de uma cultura 

produzida anteriormente, se vê diante do desafio de decidir qual será a sua postura nessa 

conjuntura. 

Nesse sentido, Marcelo Garcia (1999) salienta mais alguns aspectos caracterizadores 

dos tempos e espaços universitários que constituem o lócus de atuação dos professores nesse 

nível de ensino. Segundo o autor, considerando a ampla e otimista possibilidades de funções 

que o docente universitário pode desempenar, sobre o ensino nas universidades alguns traços 

negativos são identificados.  

Dentre estes pontua o tensionamento entre o saber/conhecimento a ser transmitido e a 

investigação/descoberta/construção de novos saberes/conhecimentos, indicando que há uma 

predominância da perspectiva de transmissão e reprodução ao invés de evolução desses 

saberes/conhecimentos. Outro aspecto que pontua condiz à uma concepção de que os docentes 

universitários são a elite da carreira docente, por serem os possuidores do saber científico 

máximo, aqueles com maior prestígio social e de valorização econômica. Também elenca a 

característica do tempo livre, aquele não abarcado pelas obrigações/controles acadêmicos. 
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Junto a isso destaca acerca da comunicação professores-alunos determinada carga de frieza no 

processo comunicacional. E, por fim, pontua o individualismo no que tange às relações entre 

colegas universitários.   

Entendemos esses aspectos elencados pelo autor para além de estigmatizar em positivos 

ou negativos, são características que ajudam na compreensão de como o contexto universitário 

é formado, ou seja, pelos significados e sentidos que vão sendo construídos e reconstruídos, 

social e culturalmente, bem como as organizações e dinâmicas pautadas em diretrizes e normas 

institucionais. Entender quem é o professor universitário, o que ele faz implica em considerar 

o seu contexto de atuação, ou seja, a instituição e que atua e, principalmente, quais são as 

diretrizes legais que normatizam o seu trabalho, bem como os significados estabelecidos 

socialmente acerca do que é ser professor no ensino superior. E, então, quais são os sentidos 

que esse profissional produz sobre o que faz e o que ele próprio representa dentro de uma IES. 

Segundo Lemos (2011):  

 

[...] o professor, dentro desse processo, vai ficando progressivamente imprensado por 

uma superposição de tensões, contradições e controles institucionais que chegam até 

o cotidiano do seu trabalho. Ele reage a esse supercontrole isolando-se, reproduzindo 

o modelo autoritário, inserindo-se na corrida pela titulação e publicação, competindo 

com os pares, enfim, criticando algumas dimensões, mas lutando, dirigindo suas 

energias na busca da sua inserção no modelo proposto. Essas contradições se 

superpõem da seguinte maneira: a carreira não o desenvolve como professor, e sim 

como pesquisador; para pesquisar, precisa acionar a habilidade de captador de 

recursos, para a qual não foi habilitado; quando consegue recursos externos, corre o 

risco de ser visto como possuidor de uma “vida dupla”; se não consegue recursos, 

sente-se desprestigiado e revoltado, por possuir uma alta qualificação profissional e 

um retorno salarial incompatível com o seu grau de conhecimento. (p. 118). 

 

Nesse sentido, conforme Marcelo Garcia (1999) salienta, “[...] a universidade, como 

qualquer outra organização humana, possui uma cultura, normas, rituais, símbolos, etc., que 

devem ser conhecidos (ou reconhecidos) por qualquer professor que nela pretenda sobreviver” 

(p. 249). Tornar-se professor universitário é conhecer e reconhecer essa cultura institucional e 

reconhecer-se em um processo de retroalimentação, concomitantemente integrante dessa 

cultura e esta se estabelece como constituidora do seu ser profissional nessa conjuntura. 

Nessa direção, Marcelo Garcia (1999) também destaca que:  

 

[...] possivelmente não será muito adequado falar de cultura da organização 

universitária como se existisse um consenso generalizado entre toda a colectividade 

universitária relativamente ao seu conteúdo (atitudes substantivas, valores, crenças, 

hábitos, pressupostos e formas de fazer as coisas que são partilhadas por um grupo de 

professores) e à sua forma (os padrões de relações e formas de associação entre 

membros destas culturas) [...]. Neste sentido, dever-se-ia falar em culturas da 

organização universitária. (p. 249-250. Grifos do autor). 
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 Nessa perspectiva, é no cotidiano da atuação, nas diversas dimensões do trabalho 

docente, especialmente, na gestão universitária, que os docentes vão colocando em tensão as 

concepções, os significados e os sentidos que já produziram ao longo das suas trajetórias com 

as exigências e os desafios que se deparam, principalmente, ao interagir com essas culturas 

institucionais. Desse tensionamento resulta a construção da sua compreensão sobre o seu papel 

como gestor e a elaboração de saberes específicos sobre o fazer gestão e o ser gestor. 

Considerando as diversas dimensões que constituem o campo de atuação do professor/gestor, 

como, por exemplo, a gestão de pessoas, as demandas burocráticas e administrativas, 

entendemos que as aprendizagens que o docente constrói, quando vivencia os tempos e espaços 

da gestão como gestor, implicam tanto aprendizagens de procedimentos, de fatos e 

comportamentos como aprendizagens sociais. 

Assim como indicamos no tópico acerca da inserção temática e articulando com os 

autores que constituem o substrato para pensarmos e debatermos acerca da atuação de 

professores no ensino superior, a atuação na gestão é reconhecida como uma das dimensões de 

atuação do professor universitário. Como, por exemplo, Marcelo Garcia (1999) indica que “[...] 

parece que a docência e a investigação, juntamente com a gestão, constituem as funções mais 

relevantes do professor universitário” (p. 245). No entanto, precisamos de compreender melhor 

como acontece essa atuação. Afinal, se no âmbito da pesquisa e do ensino, para os quais os 

docentes possuem um mínimo de formação existem tensionamentos, disputas epistemológicas, 

o que pensar sobre a gestão sendo para a qual eles não possuem qualquer formação inicial básica 

quando estão fazendo seus cursos superiores? 

A atuação como gestor implica em conhecer e compreender tanto a dinâmica da própria 

instituição como do seu micro lócus, ou seja, a sua área específica de conhecimento em que 

concentra sua atuação no âmbito da docência. Atrelado a esse conhecimento do contexto de 

atuação há de ter claro que as implicações decorrentes da sua atuação como gestor influenciam 

e permeiam todo o contexto.  Zabalza (2004) destaca que “[...] ninguém pode entender com 

clareza o que ocorre nas universidades e, menos ainda, pode pretender fazer propostas válidas 

para seu aprimoramento sem considerar como estão organizadas e como funcionam” (p. 67). 

Desse modo, é essencial que o professor-gestor conheça as peculiaridades da estrutura e da 

dinâmica da instituição em que atua. 

Acerca da multiplicidade de atividades docentes Lemos (2011) aponta que o:  

 

[...] professor universitário precisa ser um profissional múltiplo. Precisa ser um 

técnico e especialista num campo de trabalho, mas também precisa ser competente 

como pesquisador ou cientista em uma área do conhecimento. Já temos aí duas 
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profissões, mas existem outras exigências: ele precisa ser um professor de nível 

superior capaz de ensinar e preparar profissionais, para realizar as tarefas mais 

complexas da sociedade. E, além disso, precisa estar apto para ser um administrador, 

pois vai defrontar-se com a necessidade de gerenciar projetos de pesquisa e de ensino, 

coordenar grupos de trabalho e órgãos da estrutura administrativa universitária, como 

departamentos, cursos etc. E ainda precisa ser um escritor razoável. Uma das 

consequências das múltiplas atividades do professor, dessa polivalência, é a 

intensificação e a sobrecarga de trabalho, o que, por sua vez, gera a necessidade de 

trabalhar no tempo de lazer, com consequências em termos de desgaste físico e 

psíquico, assim como dificuldades na relação familiar (p. 108). 
  

Nessa perspectiva, é importante discutirmos sobre como se constitui o desenvolvimento 

profissional docente e sua articulação com os processos formativos, entendendo-os como um 

processo que engloba a dimensão pessoal, pedagógica e profissional dos professores, estes 

como seres unitários entretecidos pelo percurso pessoal, ciclo vital, e também pelo profissional, 

os diversos caminhos construídos ao longo da profissão. Tais perspectivas são acrescidas da 

dimensão do assessoramento pedagógico e das estratégias institucionais para a qualificação das 

práticas pedagógicas.  

Nesse sentido, Marcelo Garcia (1999) tendo como substrato estudos de Howey, salienta 

que o desenvolvimento profissional de professores é constituído por um amplo âmbito de 

dimensões: 

  

[...] em primeiro lugar, desenvolvimento pedagógico (aperfeiçoamento do ensino do 

professor através de actividades centradas em determinadas áreas do currículo, ou em 

competências instrucionais ou de gestão de classe). Em segundo lugar, conhecimento 

e compreensão de si mesmo, que pretende conseguir que o professor tenha uma 

imagem equilibrada e de auto-realização de si próprio. A terceira dimensão do 

desenvolvimento profissional dos professores é o desenvolvimento cognitivo e 

refere-se à aquisição de conhecimentos e aperfeiçoamento de estratégias de 

processamento de informações por parte dos professores. A quarta dimensão é o 

desenvolvimento teórico, baseado na reflexão do professor sobre a sua prática 

docente. As últimas dimensões identificadas por Wowey são as de desenvolvimento 

profissional através da investigação e o desenvolvimento da carreira mediante a 

adopção de novos papéis docentes. (p. 138. Grifos do autor).  

 

O percurso de constituição da docência precisa levar em conta um conjunto de ideias e 

experiências organizadas institucionalmente, capazes de proporcionar um desenvolvimento 

profissional consistente, envolvendo um processo mediado por espaços institucionais nas quais 

redes de interações e mediações possibilitem aos professores refletir, compartilhar e reconstruir 

experiências e conhecimentos próprios à especificidade da educação superior para desenvolver-

se na profissão. 

Tendo como substrato esses pressupostos, articulando com os dados produzidos por 

meio das imersões no campo investigativo, evidenciamos atuação na educação superior como 

uma das dimensões do processo de aprendizagem da docência universitária, a qual estabelece-
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se como categoria. Compreendemos essa dimensão como a gama de experiências e vivências 

do docente nos tempos e espaços da educação superior, logo abarcando cada dimensão em que 

esse profissional pode atuar, ou seja, o ensino – médio, pós-médio, graduação e pós-graduação 

-, pesquisa, extensão e gestão.    

Desse modo, nessa dimensão enfocamos em que tempos e espaços são esses, como estão 

organizados institucionalmente, qual o lugar dos professores nesse contexto, quais os lugares 

que pode ocupar, a dinâmica que se estabelece visando a manutenção da instituição, bem como 

a qualificação e otimização dos tempos/espaços da gestão universitária. Estes são os elementos 

e aspectos que buscamos conhecer acerca da instituição pesquisada, a UFSM, reconhecendo a 

constituição dos seus contextos e sujeitos.  

 

3.1.1 A UFSM: contextos e sujeitos 

 

A Universidade Federal de Santa Maria foi criada em 14 de dezembro de 1960, por meio 

da Lei n. 3.834-C, sendo em 18 de março de 1961 a sua instalação solene. O projeto de criação 

teve como idealizador e fundador o professor José Mariano da Rocha Filho, sendo inicialmente 

denominada Universidade de Santa Maria. De acordo com páginas oficiais da instituição 

(UFSM34, 2018, s/p) nas quais é disponibilizado um panorama da história da instituição, seu 

surgimento aconteceu por meio da agregação de faculdades que já existiam na cidade 

(Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Imaculada Conceição, Escola de Enfermagem Nossa 

Senhora Medianeira – que pertencia à Sociedade Literária e Caritativa São Francisco de Assis-

, as Faculdades de Direito e de Ciências Políticas e Econômicas – que pertenciam aos Irmãos 

Maristas e a Faculdade de Farmácia). Em 1965 por meio da sua federalização passa a ser 

Universidade Federal de Santa Maria.  

Cabe salientarmos que a instituição desempenhou e segue desempenhando função 

importante no processo de expansão do Ensino Superior público no Brasil. Sua inserção na 

história é marcada como a primeira universidade pública federal instalada fora de uma capital, 

ou seja, nos seus primórdios já abarcava a demanda de expansão e interiorização da formação 

em nível superior. Destaca-se, também, que desde os anos 60 a sua atuação que é expandida a 

outros Estados, especialmente, para Roraima e Rondônia, bem como o interior do RS (UFSM, 

2018, s/p). 

                                                 
34 Disponível em: < http://coral.ufsm.br/ppgh/index.php/2015-08-25-15-15-54/historico> e em: < 

http://coral.ufsm.br/revista/numero05/cronologia2.html>. Acesso em: 19 jun. 2018. 
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Desde os primeiros tempos marca presença em âmbito internacional ao possuir desde 

sua origem “a Faculdade Interamericana que reunia uma significativa parcela de alunos 

oriundos da maioria dos países latinos (principalmente da América do Sul), em que aqui 

realizaram sua Graduação e a Pós-graduação (destacando-se as áreas das Rurais, Exatas e 

Educação)” (UFSM, 2018, s/p). 

No decorrer dos anos a UFSM foi se consolidando, bem como a sua atuação, inserção e 

reconhecimento em níveis nacional e internacional, construindo sua credibilidade e tradição em 

ensino superior público de qualidade. No século XXI, impulsionada pelas políticas públicas e 

governamentais, manteve sua atuação em prol da expansão da oferta e manutenção de ensino 

superior público de qualidade. Participou diretamente do processo de criação e implementação 

de nova IES pública no interior do Estado, a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), 

assim como expandiu-se para novos campis em outras regiões do RS (em 2005 com a criação 

do Centro de Educação Superior Norte RS/UFSM CESNORS (com campis nas cidades de 

Frederico Westphalen/RS e Palmeira das Missões/RS); em 2008 com a criação da Unidade 

Descentralizada de Educação Superior de Silveira Martins/UFSM UDESSM (na cidade de 

Silveira Martins/RS); em 2013 com a aprovação da criação do Campus de Cachoeira do Sul, 

com início da implementação em 2014) e, também, expandiu-se sua atuação nacional e 

internacional, como, por exemplo, ações e atividades formativas em Cabo Verde na África. 

Constitui também a estrutura da UFSM Escolas de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - o 

Colégio Politécnico da UFSM, o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria e a Unidade de 

Educação infantil Ipê Amarelo (pensada desde a criação da universidade, teve sua instalação 

efetivada em 1989) (UFSM, 2018, s/p). 

Diante disso, consolida-se a sua importância no fomento de formação de novos 

profissionais nas diversas áreas do conhecimento, bem como sua atuação em prol do 

desenvolvimento das áreas em que se insere e atua.    

No primeiro semestre de 2018 a estrutura da universidade quanto aos cursos oferecidos 

e aos Departamentos didáticos– aos quais a maioria dos professores são vinculados é 

apresentada no quadro que segue: 

 

Quadro 05 - Relação de cursos oferecidos e dos departamentos didáticos 

(continua) 

Unidade Universitária/Setor 

Cursos 

Médio e 

Pós-médio 

Cursos 

Graduação 

Cursos Pós-

graduação 

Departamento 

Didático 

Centro de Artes e Letras - CAL - 17 (2) 3 (1) 7 

Centro de Ciências Naturais e Exatas - CCNE - 17 (2) 19 (1) 8 

Centro de Ciências Rurais - CCR - 6 (2) 18 11 
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Quadro 05 - Relação de cursos oferecidos e dos departamentos didáticos 

 (conclusão) 

Centro de Ciências da Saúde - CCS - 7 16 18 

Centro de Ciências Sociais e Humanas - CCSH - 24 (1) 14 (4) 12 

Centro de Educação - CE - 5 (4) 6 (1) 4 

Centro de Educação Física e Desportos - CEFD - 3 3 3 

Centro de Tecnologia - CT - 14 10 (2) 13 

Campus de Cachoeira do Sul - Cachoeira - 5 - - 

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria - 

CTISM 
11 (4) 3 1 - 

Centro de Educação Superior Norte RS/UFSM 

CESNORS – Campus Palmeira 
- 7 (1) 1 (1) 5 

Centro de Educação Superior Norte RS/UFSM 

CESNORS – Campus Frederico 
- 6 (1) 1 5 

Colégio Politécnico da UFSM - 

POLITÉCNICO 
17 4 2 - 

Unidade de Educação infantil Ipê Amarelo - 

IPÊ 
- - - - 

REITORIA - - 1 - 

Unidade Descentralizada de Educação 

Superior de Silveira Martins - UDESM 
- 1 - - 

Total 28 (4) 119 (13) 95 (10) 86 

 

Fonte: elaborado a partir de informações disponíveis no Portal UFSM em Números (2018). 

 

A estrutura da UFSM constituiu-se de oito Centros de Ensino, organizados de acordo 

com as áreas de conhecimento: Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE) (ofertando cursos 

de Graduação - 17 na modalidade de ensino presencial e 2 na modalidade a distância-,  de Pós-

graduação 19 na modalidade presencial e 1 na modalidade EaD, e possui 8 Departamentos 

Didáticos), Centro de Ciências Rurais (CCR) (com 6 cursos de Graduação presenciais e 2 na 

EaD, 18 de Pós-graduação e 11 Departamentos Didáticos), Centro de Ciências da Saúde (CCS) 

(com 7 cursos de Graduação, 16 de Pós-graduação e 18 Departamentos Didáticos), Centro de 

Educação (CE) (com 5 cursos de Graduação presenciais e 4 na EaD, 6 de Pós-graduação 

presenciais e 1 na EaD e 4 Departamentos Didáticos), Centro de Ciências Sociais e Humanas 

(CCSH) (com 24 cursos de Graduação presenciais e 1 na EaD, 14 de Pós-graduação presenciais 

e 4 na EaD, e 12 Departamentos Didáticos), Centro de Tecnologia (CT) (com 14 cursos de 

Graduação, 10 de Pós-graduação na modalidade presencial e 2 na EaD, e 13 Departamentos 

Didáticos), Centro de Artes e Letras (CAL) (com 17 cursos de Graduação presenciais e 2 na 

EaD, 3 de Pós-graduação presencias e 1 na EaD, e 7 Departamentos Didáticos) e Centro de 

Educação Física e Desportos (CEFD) (com 3 cursos de Graduação, 3 de Pós-graduação e 3 

Departamentos Didáticos). Compõe também a sua estrutura o Colégio Politécnico da UFSM 

(com 17 cursos de nível médio e técnico, 4 cursos de Graduação, 2 de Pós-graduação, todos na 

modalidade presencial), o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (com 11 cursos na 

modalidade presencial e 4 na EaD de nível Médio e Pós-médio, 3 cursos de Graduação, 1 de 
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Pós-graduação) e a Unidade de Educação infantil Ipê Amarelo (que atende o público da 

Educação Infantil – três a seis anos).  

O Centro de Educação Superior Norte RS/UFSM CESNORS é formado pelo campus 

de Palmeira (com 7 cursos de Graduação na modalidade presencial e 1 na EaD, 1 de Pós-

graduação presencial e 1 na EaD e 5 Departamentos Didáticos) e pelo campus de Frederico 

(com 6 cursos de Graduação presenciais e 1 à distância, 1 de Pós-graduação presencial e 1 à 

distância e 5 Departamentos Didáticos). Já o Campus de Cachoeira do Sul oferta cinco cursos 

de Graduação na modalidade presencial e está organizado com a vinculação dos docentes aos 

cursos e não a Departamentos Didáticos.  

Há na estrutura organizacional da IES a oferta de um curso de Pós-graduação que é 

vinculado à Reitoria, o Programa de Pós-Doutorado da UFSM. 

Desse modo, a estrutura da UFSM é composta por cursos de nível Médio – 5 cursos 

ofertados na modalidade presencial-, cursos de nível Pós-médio – 23 na modalidade de ensino 

presencial e 4 na modalidade EaD-, cursos de Graduação – 119 na modalidade de ensino 

presencial e 13 na modalidade EaD-,  cursos de Pós-graduação – 95 na modalidade presencial 

e 10 na EaD -, e 86 Departamentos Didáticos.  

Quanto ao local de oferta a maioria está no Campus Camobi – UFSM com 212 (duzentos 

e doze) cursos, a seguir aparecem os Polos EaD com 27 (vinte e sete) cursos (CAL 3, CCNE 3, 

CCR 2, CCSH 5, CE 5, CT 2, CTISM 4, Frederico 1 e Palmeira 2), o Campus Centro – UFSM 

oferta 10 (dez) cursos, o Campus Palmeira das Missões oferta 8 (oito) cursos, o Campus 

Frederico Westphalen 7 (sete) cursos e o Campus Cachoeira 5 (cinco) cursos35. 

Diante disso, considerando toda essa estrutura é fundamental uma gestão que mantenha 

tudo em funcionamento e um quadro de funcionários/servidores para garantir a manutenção de 

todos os processos do âmbito organizacional/funcional de uma instituição desse porte. Para tal, 

a instituição conta com um quantitativo considerável de servidores que trabalham nos diversos 

âmbitos da IES. Sobre esse aspecto da arquitetura institucional no gráfico que segue 

evidenciamos que no que tange ao panorama dos últimos anos36 o número de docentes 

aumentou. Quanto ao número de Técnico-Administrativo em Educação, em 19 de julho de 

2018, há uma diminuição de 90 (noventa) servidores em comparação com 2014.  

                                                 
35Disponível em: <https://portal.ufsm.br/ufsm-em-

numeros/publico/painel.html;jsessionid=516c11980d38e3c29d247b9e7212?categoria=102>. Acesso em: 19 jul. 

2018. 
36 As informações disponíveis no Portal são atualizadas diariamente, considerando o montante de dados que 

precisávamos coletar, principalmente, acerca do mapeamento dos professores/gestores vamos utilizar como 

parâmetro para as análises neste projeto o quantitativo de docentes (2729) e das FGs de 15 de março de 2018.  
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Gráfico 1 - Panorama de servidores na instituição  
 

 

 

Fonte: Portal UFSM em Números - disponível em: <https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/painel.html?categoria=501>.  



119 

 Diante disso, evidenciamos que o número total de servidores oscila acompanhando a 

dinâmica da vida funcional de um servidor público (como, por exemplo, aposentadorias, novas 

vagas, redistribuição...), bem como a demanda da própria instituição no que condiz ao quadro 

de servidores. 

 Ao explorarmos o Portal UFSM em números entramos na aba “Gestão de Pessoas” e 

após “Chefias”, nesta o primeiro gráfico que é apresentado informa o quantitativo geral de 

“Chefias por Centro/Departamento”, na qual aparecem 14 (quatorze) Unidades Universitárias 

(Cachoeira, CAFW (Colégio Agrícola de Frederico Westphalen), CAL, CCNE, CCR, CCS, 

CCSH, CE, CEFD, CT, CTISM, Frederico, Ipê, Palmeira, Politécnico, Reitoria37). O portal 

permite navegar entre cada gráfico, assim, ao clicar em uma das Unidades surge um novo 

gráfico com informações mais detalhadas sobre a distribuição dos cargos de chefia organizadas 

de acordo com cada tipo de Função Gratificada (FG). 

 No quadro que segue apresentamos o panorama das funções gratificadas na UFSM por 

Unidade Universitária/Setor e o respectivo tipo: 

 

Quadro 06 - Panorama das FG na UFSM por Unidade Universitária e por tipo de FG 

 
Março 2018 

Unidade 

Universitária/

Setor 

FG  

CD1 CD2 CD3 CD4 FCC FG1 FG2 FG3 FG4 FG5 FG6 FG7 FG8 FG9 Total 

Cachoeira - - 1 1 5 3 5 3 - - - - - - 18 

CAFW - -  - - 1 - - - - - - - - 1 

CAL - - 1 1 11 10 - 1 8 - 1 14 - - 47 

CCNE - - 1 1 20 12 - 3 8 - 3 15 - - 63 

CCR - - 1 2 15 15 - - 7 - - 23 - - 63 

CCS - - 1 1 13 22 - 1 6 1 1 13 - - 59 

CCSH - - 1 1 31 14 - - 15 - - 31 - - 93 

CE - - 1 1 9 7 - - 7 - - 15 - - 40 

CEFD - - - 1 5 7 - - 6 - - 5 - - 24 

CT - - 1 1 21 15 - 1 17 2 2 15 - - 75 

CTISM - - 1 2 8 11 2 3 4 - - 1 - - 32 

Frederico - - 1 1 7 7 2 - 1 - - - - - 19 

Ipê - -  2 - - - 2 2 - - - - - 6 

Palmeira - - 1 1 8 7 - 4 4 1 - - - - 26 

Politécnico - - 1 2 15 8 2 4 4 - 2 - - - 38 

Reitoria 1 8 25 41 - 74 7 28 39 2 - 3 - - 228 

Total 1 8 37 59 168 213 18 50 128 6 9 135 0 0 832 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas no Portal UFSM em números (UFSM, 2018). 

 

                                                 
37 Utilizaremos essa mesma nomenclatura para cada Unidade Universitária. Na lista de Siglas constam os nomes 

completos de cada Unidade. 
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 Cabe salientarmos que evidenciamos que essa organização quanto ao quantitativo de 

funções gratificadas está sujeito a reorganizações, isso fica evidente ao compararmos o 

panorama geral de chefias por Centro/Departamento com diferença inferior a três meses. No 

quadro que segue é possível identificar essas mudanças: 

 

Quadro 07 - Panorama Chefias por Centro/Departamento: janeiro e março 

 
Janeiro 2018  Março 2018 

Chefias por Centro/Departamento  Chefias por Centro/Departamento 

Auditoria 01  - - 

Cachoeira 17  Cachoeira 18 

CAFW 01  CAFW 01 

CAL 49  CAL 47 

CCNE 65  CCNE 63 

CCR 63  CCR 63 

CCS 61  CCS 59 

CCSH 94  CCSH 93 

CE 38  CE 40 

CEFD 25  CEFD 24 

CT 75  CT 75 

CTISM 30  CTISM 32 

Frederico 19  Frederico 19 

Ipê 06  Ipê 06 

Palmeira 26  Palmeira 26 

Politécnico 35  Politécnico 38 

Reitoria 212  Reitoria 228 

Total 817  Total 832 

 

Fonte: elaborado a partir de informações disponíveis no Portal UFSM em números (2018). 

 

 No panorama geral constatamos que o número de chefias aumentou, de 817 (oitocentos 

e dezessete) para 832 (oitocentos e trinta e dois) cargos de chefias. Ao analisarmos os dados de 

janeiro e os de março identificamos que a nas Unidades Universitárias CAFW, CCS, CCSH, 

CT, Frederico, Ipê e Palmeira não houve mudanças. Já as Unidades de Cachoeira (+1), CCR 

(+1), CE (+2), CTISM (+1), Politécnico (+3) e Reitoria (+14) tiveram aumento no número de 

chefias. E nas Unidades CAL (-2), CCNE (-3) e CEFD (-1) houve diminuição no quantitativo 

de chefias. Salientando-se que em março o setor Auditoria não constava mais na lista de 

setor/unidade com FG.  

Assim, constatamos que em menos de 60 (sessenta) dias o número de chefias teve um 

aumento de 15 (quinze) cargos. Acreditamos que essa reorganização da distribuição de chefias 

tenha sido impulsionada pelo fato de em janeiro ter tomado posse uma nova gestão da 

instituição.  

Partindo desse panorama geral da distribuição das chefias por Centro/Departamento, 

tendo como base as informações coletadas no mês de março de 2018, refinamos a nossa busca 
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identificando quais das 832 (oitocentos e trinta e duas) chefias são ocupadas por docentes. Para 

tal realizamos um levantamento listando e organizando as informações disponíveis de modo a 

identificarmos todos os Centro/Departamento/Unidade Universitária, a quantia de chefias em 

cada, o tipo de FG, o setor interno de cada Unidade e a quantia de FG em cada.  

A partir deste detalhamento conseguimos identificar quais chefias são ocupadas por 

professores. No quadro a seguir apresentamos o resultado deste refinamento que nos 

possibilitou identificar o quantitativo de chefias ocupadas por professores: 

 

Quadro 08 - Chefias UFSM: chefias totais por Unidade e chefias ocupadas por docentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas no Portal UFSM em números (2018). 

 

 Diante deste panorama constatamos que é expressivo o quantitativo de chefias ocupadas 

por docentes; estes ocupam 42% (quarenta e dois por cento) das chefias da IES.  

No gráfico a seguir apresentamos o panorama dessa distribuição acerca da ocupação das 

chefias destacando as ocupadas por docentes e por outros servidores:

Março 2018 

Chefias por Unidade 
Chefias ocupadas por 

professores* 

Cachoeira 18 09 

CAFW 01 0 

CAL 47 21 

CCNE 63 32 

CCR 63 31 

CCS 59 39 

CCSH 93 45 

CE 40 15 

CEFD 24 11 

CT 75 41 

CTISM 32 19 

Frederico 19 14 

Ipê 06 03 

Palmeira 26 14 

Politécnico 38 27 

Reitoria 228 32 

Total 832 353 
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Gráfico 2 – Panorama ocupação das chefias: por docentes e por outros servidores 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas no Portal UFSM em números. 
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Em duas Unidades há percentagem igualitária: Cachoeira dos 18 cargos de chefia 9 são 

ocupados por docentes (50%) e 9 por outros servidores (50%); Ipê dos 6 cargos de chefia 3 são 

ocupados por professor (50%) e 3 por outros servidores (50%). 

Em sete Unidades Universitárias a ocupação dos cargos de chefia é maior por 

professores. A predominância aparece em Frederico onde 74% dos cargos de chefia são 

ocupados por docentes, sendo 26% ocupados por outros servidores. A seguir o Politécnico 

aparece com 71% dos seus cargos de chefia ocupados por professores e 29% ocupados por 

outros servidores. O CCS tem 66% dos cargos de chefias ocupados por docentes sendo 34% 

ocupados por outros servidores. Já no CTISM 59% das chefias são professores e 41% outros 

servidores. No CT 55% são ocupadas por docentes e 45% por outros servidores. No campus de 

Palmeira das Missões 54% das chefias são ocupadas por professores e 46% por outros 

servidores. E no CCNE 51% dos cargos são ocupados por docentes, sendo os demais 49% 

ocupados por outros servidores. 

Já nas outras cinco Unidades Universitárias a predominância na ocupação dos cargos de 

chefia é de outros servidores: na Reitoria 86% dos cargos de chefia é ocupado por outros 

servidores, sendo 14% por docentes; no CE 63% das chefias são ocupadas por outros servidores 

e 37% por professores; no CEFD 54% são ocupadas por outros servidores e 46% por docentes; 

no CCR 51% são ocupadas por outros servidores e 49% por professores e no CCSH 52% por 

outros servidores e 48% por docentes.  

Ao analisarmos a ocupação dos cargos de chefia considerando a Unidade Universitária 

constatamos que no CAFW o cargo de chefia existente é ocupado por outro servidor. 

 A partir desse mapeamento apresentamos no gráfico que segue com o panorama da 

ocupação dos cargos de chefia na UFSM: 

 

Gráfico 3 - Panorama da ocupação dos cargos de chefias na instituição 
 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas no Portal UFSM em números. 
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 Dos 832 (oitocentos e trinta e dois) cargos de chefias da instituição, 353 (trezentos e 

cinquenta e três) são ocupados por professores, representando 42% (quarenta e dois por cento), 

e 479 (quatrocentos e setenta e nove) por outros servidores, representando 58% (cinquenta e 

oito por cento). 

 Refinando o mapeamento elencamos a distribuição desses 353 (trezentos e cinquenta e 

três) professores/gestores nas respectivas Unidades Universitárias. Assim, no gráfico que segue, 

apresentamos o panorama desse mapeamento: 

 

Gráfico 4 - Panorama das chefias ocupadas por professores/gestores - por Unidades 

Universitárias 

 

 
 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas no Portal UFSM em números. 
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respectivamente. O CEFD abarca 3%, com 11 professores/gestores. Já Cachoeira com 09 

docentes representa 2%. E com 03 professores em cargos de chefia está o IPÊ representando 

1%.  

Considerando o panorama dos docentes da instituição constatamos que dos 2.729 (dois 

mil setecentos e vinte e nove) docentes 353 (trezentos e cinquenta e três) estão em cargos de 

gestão, assim, 11% (onze por cento) dos docentes da IES estão envolvidos em cargos de chefia, 

conforme gráfico que segue: 

 

Gráfico 5 - Panorama dos docentes da IES 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas no Portal UFSM em números. 
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professores na função de coordenadores substitutos, ou seja, 54 (cinquenta e quatro) professores 

em atividades de gestão/chefia. 
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De acordo com a Resolução N. 007/2018 (UFSM, 2018), que dispõe sobre as atividades 

do Magistério Federal da Universidade Federal de Santa Maria” no §4º elenca o que é 

considerado como encargos administrativos: 

 

I – as atividades em cargo de direção;  

II – a coordenação de Cursos Presenciais;  

III – a chefia de Departamento;  

IV – as atividades em cargo ou função de direção de Órgãos Suplementares;  

V – as atividades de assessoramento ou executivas exercidas em órgãos da 

Universidade ou da Administração Pública;  

VI – a participação em Conselhos, Comissões e Colegiados;  

VII – a participação em mandatos eletivos de representação de categoria e em 

sociedades técnico-científicas; e  

VIII – participação em comissão examinadora de concurso público. (p. 02). 

 

Constatamos divergência entre o que a instituição considera como professores/gestores 

e o que na realidade é o quantitativo de docentes envolvidos diretamente em atividades de 

chefia/gestão.  

A indicação do que a IES entende como encargos administrativos que incidem na carga 

horária de trabalho dos docentes da instituição é explicitada no Art. 4º da referida Resolução. 

Nesta acerca do “tempo a ser computado no regime de trabalho do docente para o exercício de 

encargos administrativos” é definido que será:  

 

a) de até quarenta horas semanais para o cargo de Reitor, Vice-reitor, Coordenador da 

Educação Básica, Técnico e Tecnológica, Pró-reitor e Diretor das Unidades 

Universitárias; e 

b) de até vinte horas semanais para o cargo de Vice-diretor de Centro, Vice-diretor de 

Unidade de Educação Básica, Técnica e Tecnológica, Coordenador de Curso Técnico, 

de Graduação, de Especialização, Mestrado ou Doutorado, Chefe de Departamento e 

Diretor de Órgãos Suplementares de Centro e Unidade e Coordenadores 

Administrativos da Administração Central. (UFSM, 2018, p. 03). 

 

Para a instituição os chefes substitutos de Departamentos Didáticos, coordenadores 

substitutos de Cursos (nos diferentes níveis de ensino) e, especialmente, coordenadores e 

coordenadores substitutos dos cursos da modalidade EaD não tem incidência do envolvimento 

nestas atividades sobre o seu tempo/encargo de trabalho docente na IES.  

Cabe destacar que essa Resolução (UFSM, 2018) também define no Art. 1º que:  

 

[...] são consideradas atividades acadêmicas do profissional docente, devidamente 

registradas no Sistema de Informações para o Ensino (SIE): 

I – as pertinentes ao ensino, pesquisa e extensão que visem à aprendizagem, à 

produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura; e 

II – as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e 

assistência na própria instituição, além de outras previstas na legislação vigente. (p. 

1-2). 
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Então, retomando o gráfico apresentado, entendemos que o panorama real quanto ao 

quantitativo de docentes envolvidos em atividades de gestão é o que segue: 

 

Gráfico 6 - Panorama dos docentes da UFSM que estão em cargos de chefia 

 

 
 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas no Portal UFSM em números. 

 

Desse modo, evidenciamos que considerando o panorama dos docentes da IES dos 

2.729 (dois mil setecentos e vinte e nove) docentes 640 (seiscentos e quarenta) estão envolvidos 

diretamente em cargos de gestão, assim, a implicação não é em 11% (onze por cento) dos 

docentes da IES, mas em 19% (dezanove por cento) de professores que estão envolvidos de 

fato em cargos de chefia. 

Buscando conhecermos melhor esse contexto e os sujeitos que o compõem, partindo 

desse panorama geral as chefias, aproveitamos as informações, as quais nos possibilitaram 

elaborar o mapeamento apresentado até aqui, incluindo-se a lista com os servidores em cada 

FG naquela data. Diante disso, identificamos e elencamos os professores que estavam em cada 

cargo de chefia/gestão naquela data. A partir desse levantamento, organizamos a relação de 

docentes por cargo/setor e, então, fizemos uma pesquisa no Currículo Lattes de cada um. Nesta 

busca procuramos as seguintes informações: gênero, titulação, regime de trabalho, tempo de 

atuação na instituição como docente, tempo de atuação como docente anterior ao ingresso na 

IES atual (distinguindo experiências na Educação Básica e no Ensino Superior), atuação na 

Pesquisa, na Extensão e na Pós-graduação, atuação anterior como gestor, participação no 

Programa Lidere38, participação em outras formações complementares sobre gestão. Um 

aspecto que não estava na busca inicialmente, mas que acabou chamando a atenção e foi 

                                                 
38 Sobre o Lidere veremos mais no tópico 4.3, os professores/gestores: gestão universitária. 
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incorporada é acerca do professor ser bolsista Pq/CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico).  

Desse modo, por meio da tabulação dos dados obtidos, conseguimos mapear aspectos 

do perfil dos professores/gestores da instituição, elaborando um panorama dos professores em 

cargos de gestão/chefia e dos aspectos dos perfis organizados por setor/cargo39.  

A partir desse mapeamento pudemos identificar que no que tange aos professores em 

cargos de chefia por setor/cargo temos o panorama que é apresentado no gráfico que segue: 

 

Gráfico 7 - Panorama de professores em cargos de chefia por setor/cargo 

 

 
 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Identificamos que dos 353 (trezentos e cinquenta e três) professores/gestores a maioria 

atua na coordenação de curso de Graduação, 99 (noventa e nove) docentes representando 28% 

(vinte e oito por cento). A segunda maior concentração é na chefia de Departamentos didáticos 

com 86 (oitenta a seis) professores representando 24% (vinte e quatro por cento). O terceiro 

                                                 
39 Tabela completa em Apêndice C - Panorama Dos Professores Em Cargos De Gestão: Aspectos Do Perfil Por 

Setor/Cargo. 

Chefe de 

Departamento 

Didático

24%

Coordenador Curso 

Médio/Técnico

6%

Coordenador Curso 

Graduação

28%

Coordenador Curso 

PG

18%

Diretor Unidade

4%

Vice-Diretor Unidade

4%

Órgãos 

suplementares

7%

Reitor

0%

Vice-Reitor

0%

Pró-Reitor

2%

Órgãos 

suplementares 

Reitoria

7%



129 

maior grupo está concentrado na coordenação de Curso/Programa de Pós-graduação, sendo 63 

(sessenta e três) docentes representando 18% (dezoito por cento).  

 Cabe salientarmos, conforme já abordamos anteriormente, nesse panorama não estão 

incluídos os coordenadores substitutos dos cursos, os coordenadores e coordenadores 

substitutos dos cursos EaD e nem os chefes substitutos dos Departamentos Didáticos.  

 Por meio do mapeamento identificamos que há predominância masculina nos cargos de 

chefias é evidente, pois dos 353 (trezentos e cinquenta e três) professores/gestores 150 (cento e 

cinquenta) são mulheres e 203 (duzentos e três) são homens.  

No gráfico a seguir apresentamos o panorama acerca da percentagem do gênero dos 

professores/gestores da IES: 

 

Gráfico 8 - Chefias ocupadas por professores: por gênero 
 

 
 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Constatamos que 58% (cinquenta e oito por cento) dos professores/gestores são homens 

e 42% (quarenta e dois por cento) são mulheres.   

No gráfico a seguir, constatamos que o único setor/cargo em que há maioria feminina é 

na coordenação de cursos de Pós-graduação, sendo 33 (trinta e três) mulheres, representando 

52% (cinquenta e dois por cento), e 30 (trinta) homens, representando 48% (quarenta e oito por 

cento). O setor/cargo em que maior aproximação do quantitativo feminino e do masculino é em 

coordenação de cursos de Graduação, com 51 (cinquenta e um) homens, 52% (cinquenta e dois 

por cento), e 48 (quarenta e oito) mulheres, 48% (quarenta e oito por cento).  

Nos demais setores/cargos predominam homens ocupando os cargos de chefia: Reitor e 

Vice-reitor 100% (cem por cento) homens; Pró-reitoria 80% (oitenta por cento) homens e 20% 
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(vinte por cento) mulheres; Diretor de Unidade 79% (setenta e nove por cento) homens e 21% 

(vinte e um por cento) mulheres; Órgãos suplementares/Reitoria – 72% (setenta e dois por 

cento) homens e 28% (vinte e oito por cento) mulheres; Coordenador curso Médio/Técnico 

67% (sessenta e sete por cento) homens e 33% (trinta e três por cento) mulheres; Vice-diretor 

de Unidade 64% (sessenta e quatro por cento) homens e 36% (trinta e seis por cento) mulheres; 

Chefe de Departamento Didático e Órgãos suplementares/Centros de Ensino aparecem com 

58% (cinquenta e oito por cento) homens e 42% (quarenta e dois por cento) mulheres, em cada. 

Agora olhando pela perspectiva de distribuição por Unidade Universitária, gráfico a 

seguir, constatamos que a maior diferença aparece no CTISM com 84% (oitenta e quadro por 

cento) das chefias ocupadas por homens. Na sequência aparece a Reitoria com 75% (setenta e 

cinco por cento) das chefias ocupadas por homens; no CT 68% (sessenta e oito por cento) são 

ocupadas por homens; no campi Cachoeira 67% (sessenta e sete por cento) são ocupadas por 

homens; no CCR 65% (sessenta e cinco por cento) são ocupadas por homens; campi Palmeira 

64% (sessenta e quatro por cento) por homens; CCNE 63% (sessenta e três por cento) por 

homens; CCSH 58% (cinquenta e oito por cento) por homens; Politécnico 56% (cinquenta e 

seis por cento) por homens; no campi Frederico a ocupação é igualitária, 50% (cinquenta por 

cento) homens e 50% (cinquenta por cento) mulheres. Já no CCS 54% (cinquenta e quatro por 

cento) são ocupadas por mulheres. No CEFD 55% (cinquenta e cinco por cento) por mulheres; 

no CE 73% (setenta e três por cento) por mulheres; no CAL 76% (setenta e seis por cento) por 

mulheres e no Ipê todos os cargos de chefia são ocupados por mulheres. Assim, na maioria das 

Unidades Universitárias, 9 (nove) representando 60% (sessenta por cento) das Unidades, 

predomina a ocupação masculina em cargos de chefia.  
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Gráfico 9 – Professores/gestores por setor/cargo e por gênero 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores e do Portal UFSM em números. 

86

21

99

63

14 14

24

1 1
5

25

36

7

48

33

3 5
10

0 0 1
7

50

14

51

30

11 9
14

1 1
4

18

0

20

40

60

80

100

120

Professores em cargos de chefia por setor/cargo Feminino Masculino



132 

Gráfico 10 – Professores/gestores por Unidade Universitária e por gênero 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores e do Portal UFSM em números. 
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Entendemos que conhecermos o panorama dos professores/gestores por Unidade 

Universitária é pertinente e fornece mais uma perspectiva qualificando esse mapeamento e o 

conhecimento sobre aspectos do perfil dos professores/gestores, bem como sobre a arquitetura 

organizacional, até mesmo sobre a cultura organizacional da instituição. Para tal, tabulamos os 

dados sobre os aspectos pesquisados e os organizamos também por Unidade Universitária – 

conforme apresentamos na próxima tabela.    

 Na perspectiva de distribuição por Unidade Universitária, conforme gráfico que segue, 

evidenciamos que a maior contração de professores/gestores é no CCSH, com 13% (treze por 

cento) dos professores/gestores da UFSM. Este Centro tem o segundo maior contingente de 

chefias da instituição, das 93 (noventa e três) há 45 (quarenta e cinco) ocupadas por docentes.  

A segunda maior concentração de professores/gestores é no CT, 12% (doze por cento) 

que representam 41 (quarenta e um) docentes, sendo nesta Unidade a terceira maior 

concentração de chefias da instituição, com 75 (setenta e cinco) das quais 45 (quarenta e cinco) 

são ocupadas por docentes, representando 60% (sessenta por cento).  

Na sequência aparecem CCS com 11% 9onze por cento); CCR, CCNE e Reitoria com 

9% (nove por cento) cada; Politécnico com 8% (oito por cento); CAL com 6% (seis por cento); 

CTISM com 5% (cinco por cento); CE, Palmeira e Frederico com 4% (quatro por cento) cada; 

CEFD com 3% (três por cento) e o Ipê com 1% (um por cento) dos professores/gestores da 

instituição. 

 

Gráfico 11 - Panorama professores/gestores por Unidade Universitária 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 
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Tabela 01 - Panorama geral aspectos do perfil dos professores/gestores por Unidade Universitária - Março 2018 

Unidade Cach. CAFW CAL CCNE CCR CCS CCSH CE CEFD CT CTISM Fred. Ipê Palm. Poli. Reit. Total 

Chefias - Total 18 1 47 63 63 59 93 40 24 75 32 19 6 26 38 228 832 

Chefias ocupadas por professores 9 0 21 32 31 39 45 15 11 41 19 14 3 14 27 32 353 

F 3 - 16 12 11 21 19 11 6 13 3 7 3 5 12 8 150 

M 6 - 5 20 20 18 26 4 5 28 16 7 - 9 15 24 203 

Mestrado 8 - 21 29 31 36 44 15 10 37 18 13 3 14 26 30 335 

Doutorado 7 - 18 30 30 35 43 12 11 38 13 14 2 14 21 28 316 

Pós-doutorado 3 - 3 10 7 10 9 4 3 10 2 4 1 1 2 11 80 

PEG - - - 1 1 - - - - 1 3 1 - - - - 7 

Bolsista 1 - 1 12 6 5 2 - 1 6 1 1 - - 1 11 48 

Sem DE - - - - 1 11 2 - 1 - 1 - - - - 2 18 

- 5 anos na UFSM 9 - 5 1 2 8 7 2 1 8 1 1 1 3 1 2 52 

+ 5 anos na UFSM - - 9 12 9 8 19 6 3 15 14 9 1 10 13 8 136 

+ 10 anos na UFSM - - 1 5 8 6 7 2 2 4 2 4 1 1 4 2 49 

+ 15 anos na UFSM - - 1 2 1 2 2 - - 1 - - - - 3 1 13 

+ 20 anos na UFSM - - 4 7 6 5 6 3 3 8 - - - - 3 4 49 

+ 25 anos na UFSM - - 1 4 3 5 4 1 - 1 2 - - - 3 7 31 

+ 30 anos na UFSM - - - - 1 2 - 1 - 1 - - - - - 4 9 

+ 35 anos na UFSM - - - - - 3 - - 1 - - - - - - 2 6 

+ 40 anos na UFSM - - - - 1 - - - - 1 - - - - - 1 3 

Atua na Pesquisa 9 - 21 30 28 36 44 14 11 38 14 14 3 13 20 29 324 

Atua na Extensão 8 - 19 19 15 26 35 11 11 21 7 13 3 9 16 22 235 

Atua na Pós-graduação 1 - 10 27 25 25 32 7 6 28 6 6 2 7 4 25 211 

Participação no LIDERE - - 2 3 - - 6 - - 1 - 1 1 4 1 - 19 

Outra formação complementar em 

gestão 
2 - - - 1 - 5 3 - 4 1 3 - 2 4 3 28 

Atuação anterior como gestor 5 - 17 16 24 29 38 15 9 29 9 12 2 11 16 30 262 

Atuação anterior na Educ. Superior 7 - 16 23 22 25 36 13 9 25 15 11 2 11 16 17 248 

Atuação na Educ. Básica 1 - 9 2 2 1 6 9 5 3 4 2 2 4 5 4 59 

-5 anos como docente 3 - - - - 2 1 1 - 3 - - - 2 1 1 14 

+ 5 anos como docente 6 - 6 7 8 5 6 1 1 8 6 5 1 2 4 3 69 

+ 10 anos como docente - - 2 7 3 7 8 1 2 8 4 4 - 5 7 2 60 

+ 15 anos como docente - - 3 2 4 5 11 2 2 6 3 3 - 2 4 5 52 

+ 20 anos como docente - - 5 8 7 6 12 2 2 10 2 1 1 2 6 3 67 

+ 25 anos como docente - - 5 4 7 8 4 - 2 3 2 - 1 1 2 7 46 

+ 30 anos como docente - - 1 1 1 2 1 3 - 1 1 - - - - 5 16 

+ 35 anos como docente - - - - - 3 1 3 1 - 1 - - - 2 3 14 

+ 40 anos como docente - - - - 2 1 1 2 1 1 - 1 - - 1 2 12 

Fonte: elaborada a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores e do Portal UFSM em números. 
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A partir do mapeamento apresentado na tabela aspectos do perfil por setor/cargo e na 

tabela aspectos do perfil por Unidade Universitária – analisamos e triangulamos as informações 

dessas tabelas sobre os aspectos do perfil dos professores/gestores. No que tange à formação 

dos professores/gestores – formação inicial, especialização, mestrado e doutorado – retomamos 

os achados e tabulamos as informações de modo a identificar as áreas do conhecimento (de 

acordo com as áreas do conhecimento do CNPq40) em que os docentes têm formação/titulação. 

➢ Formação Inicial 

Acerca da formação/titulação dos professores/gestores evidenciamos que a maioria 

possui formação inicial na área de Ciências Sociais Aplicadas, 65 (sessenta e cinco) professores, 

englobando 18% (dezoito por cento), conforme apresentado no gráfico que segue: 

 

Gráfico 12 - Professores/gestores: formação inicial por área  

 

 
 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Ciências Agrárias, com 57 (cinquenta e sete) docentes com formação inicial nesta área, 

e Ciências da Saúde, com 60 (sessenta) professores, representam 16% (dezesseis por cento) 

cada das áreas de formação. A área das Engenharias com 51 (cinquenta e um) docentes abarca 

14% (quatorze por cento). Ciências Exatas e da Terra com 44 (quarenta e quatro) professores 

representa 12% (doze por cento). Ciências Humanas, engloba 10% (dez por cento), com 36 

(trinta e seis) docentes. Linguística, Letras e Artes, representa 7% (sete por cento), com 25 

(vinte e cinco) professores. Na área Outros há 15 (quinze) docentes, abarcando 4% (quatro por 

cento) e em Ciências Biológicas com 13 (treze) professores representando 3% (três por cento). 

                                                 
40 Disponível em: <http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf>. Acesso 

em: 28 jul. 2018. 
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Cabe salientarmos que 12 (doze) professores/gestores possuem formação em mais de uma 

área/subárea do conhecimento. Também há professores com mais de um curso de graduação na 

mesma área/subárea.  

 Detalhando o mapeamento identificamos as subáreas da formação inicial dos 

professores/gestores, resultando no panorama apresentado no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 13 - Professores/gestores: formação inicial – graduação 

 

 
 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 
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Por meio do gráfico 13 identificamos que há predominância de subárea de formação 

inicial dos professores/gestores é Agronomia, 26 (vinte e seis) docentes, a seguir Administração 

com 24 (vinte e quatro) docentes e Engenharia Elétrica com 23 (vinte e três) professores. Na 

sequência aparecem Ciência da Computação - 17 (dezessete) docentes, Artes - 15 (quinze), 

Engenharia Mecânica – 14 (quatorze), Educação – 14 (quatorze), Comunicação – 14 (quatorze), 

Medicina Veterinária – 13 (treze), Farmácia – 13 (treze), Matemática – 12 (doze), Ciências 

Biológicas – 12 (doze), Economia – 11 (onze), Medicina – 10 (dez), Letras – 10 (dez), 

Engenharia Civil – 10 (dez), Educação Física – 10 (dez), Recursos Florestais e Engenharia 

Florestal – 9 (nove), Geografia – 9 (nove), Física – 8 (oito), Química Industrial – 7 (sete), 

Direito – 7 (sete), Odontologia – 6 (seis), Fisioterapia e Terapia Ocupacional – 6 (seis),  

Enfermagem – 6 (seis), Arquitetura e Urbanismo – 6 (seis), Zootecnia – 5 (cinco), História – 5 

(cinco), Fonoaudiologia – 5 (cinco), Química – 4 (quatro), Nutrição – 4 (quatro), Filosofia – 4 

(quatro), Ciências Sociais – 4 (quatro), Psicologia – 3 (três), Engenharia Química – 3 (três), 

Serviço Social – 2 (dois), Relações Internacionais – 2 (dois), Geociências – 2 (dois), Estudos 

Sociais– 2 (dois), Engenharia Agrícola – 2 (dois), Ciência e Tecnologia de Alimentos – 2 (dois), 

Turismo – 1 (um), Teologia – 1 (um), Probabilidade e Estatística – 1 (um), Engenharia de 

Transportes – 1 (um) e Biologia Geral – 1 (um). 

Considerando a temática desse estudo, mesmo sendo Administração a subárea com a 

segunda maior concentração de formação inicial dos professores/gestores a maioria, 

correspondendo a 93% (noventa e três por cento), têm formação em outras subáreas, 

especificamente 342 (trezentos e quarenta e dois) docentes com formação inicial em outras 

subáreas. 

 É possível analisarmos o aspecto da formação inicial a partir da perspectiva dos cargos 

de chefias41, por meio da tabela a seguir, evidenciando que quanto aos Chefes de Departamentos 

didáticos predomina a formação inicial em Agronomia (com 8 docentes), a seguir aparece 

Medicina (6),  Medicina Veterinária (5), Ciência da Computação (4), Farmácia (4), 

Administração (4), Artes (4), Engenharia Civil (3), Engenharia Elétrica (3), Educação Física 

(3), Economia (3), Comunicação (3), Geografia (3), Matemática (2), Ciências Biológicas (2), 

Engenharia Mecânica (2), Odontologia (2), Enfermagem (2), Educação (2), Letras (2), Química 

(1), Geociências (1), Engenharia Química (1), Nutrição (1), Fonoaudiologia (1), Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional (1), Recursos Florestais e Engenharia Florestal (1), Engenharia Agrícola 

(1), Zootecnia (1), Ciência e Tecnologia de Alimentos (1), Direito (1), Arquitetura e Urbanismo 

                                                 
41 Conforme Apêndice C. 
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(1), Serviço Social (1), História, Psicologia (1), Ciências Sociais (1), Química Industrial (1), 

Relações Internacionais (1).       

 Quanto aos Coordenadores de cursos de Graduação as subáreas Administração e 

Comunicação predominam com 8 docentes com formação inicial em cada. Na sequência 

aparece Engenharia Elétrica (7), Artes (6), Letras (5), Ciência da Computação (4), Engenharia 

Mecânica (4), Agronomia (3), Recursos Florestais e Engenharia Florestal (3), Economia (3), 

Filosofia (3), Educação (3), Matemática (2), Química (2), Ciências Biológicas (2), Engenharia  

Civil (2), Farmácia (2), Enfermagem (2), Nutrição (2), Fisioterapia e Terapia Ocupacional (2), 

Zootecnia (2), Arquitetura e Urbanismo (2), Geografia (2), Ciências Sociais (2), Química 

Industrial (2), Probabilidade e Estatística (1), Física (1),  Geociências (1), Engenharia Química 

(1), Engenharia de Transportes (1), Medicina (1), Odontologia (1), Fonoaudiologia (1), 

Educação Física (1), Engenharia Agrícola (1), Medicina Veterinária (1), Direito (1), Serviço 

Social (1), Turismo (1), História (1), Psicologia (1), Teologia (1), Relações Internacionais (1). 

 Quanto aos Coordenadores de Cursos de Pós-graduação evidenciamos que as subáreas 

com maior concentração são Matemática (6) e Agronomia (6). A seguir com 4 docentes em 

cada estão Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Farmácia e Medicina Veterinária. 

Educação Física e Geografia tem cada uma 3 professores com formação inicial nestas subáreas. 

Com 2 docentes em cada estão Física, Medicina, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional, Direito, Administração, Economia, História e Artes. Com um professor em cada 

aparecem Biologia geral, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, 

Odontologia, Enfermagem, Recursos Florestais e Engenharia Florestal, Arquitetura e 

Urbanismo, Comunicação, Filosofia, Psicologia, Educação, Letras, Ciências Sociais e Química 

Industrial.  

 No que tange aos coordenadores de cursos médio/pós-médio/técnico cinco possuem 

formação inicial em Engenharia Elétrica, três em Agronomia, dois em Engenharia mecânica, e 

com um docente em cada subárea estão Ciência da Computação, Ciência Biológica, Farmácia, 

Enfermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Medicina Veterinária, Administração, 

Economia, Geografia e Letras.     

 Os Diretores de Unidades Universitárias possuem formação inicial em distintas subáreas 

como os demais professores/gestores, predominando Engenharia Elétrica, Zootecnia e 

Educação com dois em cada subárea. Química, Ciências Biológicas, Engenharia Mecânica, 

Farmácia, Educação Física, Agronomia, Administração, Letras e Química Industrial tem um 

professor-gestor com formação inicial em cada. 
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 Já sobre os vice-diretores três têm formação inicial em Administração. Em Engenharia 

Civil, Agronomia e Educação há dois docentes em cada. Com um professor em cada aparecem 

Ciência da Computação, Física, Medicina, Educação Física, Artes e Química Industrial.  

 Quanto aos docentes que atuam como gestores em órgãos Suplementares nas Unidades 

Universitárias a maior concentração aparece na Engenharia Mecânica (5), seguido de Ciência 

da Computação (3), Ciências Biológicas (2), Engenharia Elétrica (2), Educação (2), Matemática 

(1), Física (1), Farmácia (1), Nutrição (1), Fonoaudiologia (1), Educação Física (1), Agronomia 

(1), Recursos Florestais e Engenharia Florestal (1), Medicina Veterinária (1), Direito (1), 

Administração (1), Arquitetura e Urbanismo (1), História (1) e Estudos Sociais (1). 

 Acerca dos professores/gestores atuantes nos Órgãos Suplementares vinculados à 

Reitoria/Administração Central da instituição  identificamos que quanto à formação inicial  3 

(três) têm formação em Física; com 2 (dois) docentes em cada subárea aparecem Engenharia 

Elétrica, Agronomia, Recursos Florestais e Engenharia Florestal, Direito, Administração, 

Economia e Educação; e com 1 (um) professor em cada estão Artes, Matemática, Engenharia 

Civil, Odontologia, Medicina Veterinária, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Arquitetura e 

Urbanismo e Comunicação.  

 Ainda sobre a Administração Central da IES identificamos que o Reitor possui formação 

inicial em Odontologia. O Vice-reitor em Engenharia Elétrica. Quanto aos Pró-reitores 2 (dois) 

têm formação inicial em Administração, sendo um destes com formação inicial também em 

Comunicação. Em Engenharia Civil, Recursos Florestais e Engenharia Florestal e Química 

Industrial tem 1 (um) docente com formação inicial em cada. 

➢ Especialização 

Acerca da formação/titulação em nível de Pós-graduação lato sensu identificamos que 

a maioria, correspondendo a 64% (sessenta e quatro por cento), dos professores/gestores não 

tem formação neste nível, conforme gráfico 14 a seguir. 

Dos 353 (trezentos e cinquenta e três) professores/gestores da UFSM 127 (cento e vinte 

e sete) têm formação/titulação em nível de Especialização, representando 36% (trinta e seis por 

cento), e 226 (duzentos e vinte e seis) não têm, abarcando 64% (sessenta e quatro por cento). 

Cabe salientamos que 2 (dois) docentes têm duas especializações.   
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Gráfico 14 - Os professores/gestores: formação em nível de Especialização 

 

 
 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Quanto a área constatamos que a maior concentração é em Ciências da Saúde, 

representando 26% (vinte e seis por cento), com 34 (trinta e quatro) professores/gestores com 

Especialização nesta área, conforme gráfico que segue: 

 

Gráfico 15 - Professores/gestores: especialização por área 

 

 
 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Em Ciências Humanas concentra-se 23% (vinte e três por cento), com  30 (trinta) 

docentes; Ciências Sociais Aplicadas representa 13% (treze por cento), com 17 (dezessete) 

professores; Ciências Agrárias e Linguística, Letras e Artes englobam 9% (nove por cento) 

Com 

Especialização

36%
Sem 

Especializaçã

o

64%

Ciências Exatas 

e da Terra 

8%

Ciências 

Biológicas 

1%
Engenharias 

5%

Ciências da 

Saúde 

26%

Ciências 

Agrárias 

9%

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

13%

Ciências 

Humanas 

23%

Linguística, 

Letras e Artes

9%

Outros

6%



141 

cada, com 11 (onze)docentes cada; Ciências Extas e da Terra tem 8% (oito por cento) com 10 

(dez) docentes; na área Outros há 8 (oito) docentes representando 6% (seis por cento); 

Engenharias abarca 5% (cinco por cento) com 7 (sete) docentes e Ciências Biológicas 

representa 1% (um por cento) com 1 (um) docente com Especialização nesta área.   

 Quanto às subáreas42, evidenciamos que a maior concentração é em Educação com 22 

(vinte e dois) professores/gestores com especialização nesta subárea. Na sequência aparece 

Administração, com 12 (doze) docentes; Medicina, com 10 (dez); Saúde Coletiva, 7 (sete); 

Ciência da Computação, 6 (seis); Educação Física, 6 (seis); Letras, 6 (seis); Artes, 5 (cinco); 

Engenharia de Agrimensura, 5 (cinco); Engenharia de Produção, 4 (quatro); Engenharia 

Agrícola, 4 (quatro); Fonoaudiologia, 3 (três); Medicina Veterinária, 3 (três); Direito, 3 (três); 

Administração Hospitalar, 3 (três); com 2 (dois) docentes em cada Probabilidade e Estatística, 

Odontologia, Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Recursos Florestais 

e Engenharia Florestal, História,  Geografia, Ciência Política; com 1 (um) docente em cada área 

aparece Matemática, Química, Ecologia, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais e 

Metalúrgica, Engenharia Elétrica, Zootecnia, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Economia, 

Comunicação, Sociologia e Psicologia. 

 Ao verificarmos a formação/titulação em Especialização por setor/cargo identificamos 

que a maioria é de Chefes de Departamentos, 34 (trinta e quatro) professores, a seguir aparecem 

Coordenadores de cursos de Graduação, 27 (vinte e sete), Coordenadores de cursos PG, 21 

(vinte e um), Coordenadores de cursos Médio/Pós-médio/Técnico, 8 (oito), Órgãos 

Suplementares em Unidades Universitárias, 11 (onze), Diretor, 5 (cinco|), Vice-diretor, 6 (seis), 

Reitor, 1 (um), Pró-reitor, 3 (três), e Órgãos Suplementares/Reitoria, 13 (treze). 

 Com relação à formação/titulação em nível scritcu sensu (Mestrado/Doutorado) no 

gráfico 16, que segue, evidenciamos que 95% (noventa e cinco por cento) dos 

professores/gestores são Mestres. 

Identificamos que 335 (trezentos e trinta e cinco) docentes, correspondendo a 95% 

(noventa e cinco por cento) dos professores/gestores, têm Mestrado. Assim, 18 (dezoito) dos 

professores/gestores não têm Mestrado. Analisando por setor/cargo destes 18 (dezoito) 

identificamos que 4 (quatro) são chefes de Departamentos Didáticos, 4 (quatro) são Diretor de 

Centro de Ensino, 3 (três) são coordenador de curso de Graduação, 3 (três) são coordenador de 

curso de Pós-graduação, 2 (dois) são coordenador de curso Médio/Técnico e 2 (dois) são Pró-

reitor.  

                                                 
42 Conforme tabela do Apêndice D. 
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Gráfico 16 - Os professores/gestores: formação em nível de Mestrado  

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

Quanto à Unidade Universitária nesse aspecto CAL, CCR, CE, Ipê e Palmeira tem 100% 

(cem por cento) dos seus professores/gestores com Mestrado. No CT dos 41 (quarenta e um) 

professores/gestores 4 (quatro) não têm Mestrado. No CCNE dos 29 (vinte e nove) 

professores/gestores 3 (três) não são Mestres. No CCS dos 36 (trinta e seis) professores gestores 

3 (três) não têm Mestrado. Na Reitoria 2 (dois) dos 32 (trinta e dois) professores/gestores não 

são Mestres. Em Cachoeira (9 chefias ocupadas por professores), CCSH (45), CEFD (11), 

CTISM (19), Frederico (14) e Politécnico (27) tem cada 1 (um) professor-gestor sem formação 

em nível de Mestrado. 

Cabe salientarmos que destes 18 (dezoito) ao triangularmos os dados identificados que 

11 (onze) possuem o título de doutores. Assim, destes 18 (dezoito) são 7 (sete) que não possuem 

formação concluída em nível de Pós-graduação stricto sensu. E destes 7 (sete) docentes 2 (dois) 

possuem formação em nível de Pós-graduação lato sensu. Logo, identificamos que 5 (cinco) 

professores/gestores não possuem formação em nível de Pós-graduação. 

Quanto à área de formação identificamos que a maior concentração é nas Engenharias 

com 69 (sessenta e nove) docentes, representando 20% (vinte por cento), conforme gráfico que 

segue: 
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Gráfico 17 - Professores/gestores: mestrado por área 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

Ciências Agrárias abarca 18% (dezoito por cento), com 64 (sessenta e quatro) docentes. 

Na sequência aparece Ciências Humanas com 49 (quarenta e nove)docentes, representando 

14% (quatorze por cento); ciências sociais aplicadas com 41 (quarenta e um) docentes, 12% 

(doze por cento); Ciências da Saúde com 38 (trinta e oito) professores, 11% (onze por cento); 

Ciências Extas e da Terra com 36 (trinta e seis) docentes, 10% (dez por cento); Linguística, 

Letras e Artes com 26 (vinte e seis) docentes, 8% (oito por cento); Ciências Biológicas com 17 

(dezessete) professores, 5% (cinco por cento) e Outros com 6 (seis) docentes, 2% (dois por 

cento).  

Identificamos que quatro docentes cursaram o Mestrado no exterior (sendo dois nos 

Estados Unidos (USA), um no Espanha e um no Canadá). Um professor-gestor está com o curso 

de Mestrado em andamento, na área de Ciências Extas e da Terra subárea Química. Três 

professores/gestores possuem dois cursos de Mestrado em diferentes áreas 

(Engenharias/Engenharia Elétrica e Ciências Humanas/Filosofia; Ciências Exatas e da 

Terra/Física e Engenharias/Engenharia Civil; Outros/Engenharia de Agrimensura e Ciências 

Agrárias/Medicina Veterinária).    

Por meio do mapeamento da formação-titulação em nível de Mestrado43, identificamos 

que quanto à subárea do Mestrado a maior concentração é em Educação, com 29 (vinte e nove) 

docentes. Na sequência aparece Engenharia de Produção e Agronomia, com 23 (vinte e três) 

                                                 
43 Conforme Apêndice E. 
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docentes em cada; Engenharia Elétrica, 20 (vinte); Administração, 14 (quatorze); Ciência da 

Computação e Letras com 13 (treze) cada; Engenharia Civil, 11 (onze); Engenharia Agrícola e 

Zootecnia, 10 (dez) cada; Medicina Veterinária, Comunicação e Artes, 9 (nove) em cada; 

Física, Engenharia Mecânica e Medicina, 8 (oito) em cada; Farmácia e Recursos Florestais e 

Engenharia Florestal, com 7 (sete) em cada; Odontologia e Ciências Sociais Aplicadas, com 6 

(seis) em cada; Matemática, Química, Geociências, Educação Física e História tem 5 (cinco) 

em cada; Zoologia, Bioquímica, Enfermagem, Saúde Coletiva, Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, Economia, Filosofia e Linguística, com 4 (quatro) em cada; Engenharia Sanitária, 

Direito, Geografia, Psicologia e Engenharia de Agrimensura, com 3 (três) em cada; Ciências 

Biológicas, Engenharia de Materiais e Metalúrgica, Engenharia Química, Fonoaudiologia, 

Ciências da Saúde, Arquitetura e Urbanismo, Serviço Social, Sociologia e Ciências Sociais, 

com 2 (dois) em cada; Genética, Botânica, Ecologia, Morfologia Fisiologia, Farmacologia, 

Microbiologia, Ciências Agrárias, Planejamento Urbano e Regional, Antropologia, Ciência 

Política, Teologia e Multidisciplinar, com 1 (um) docente em cada área. 

Quanto à titulação de Doutor apresentamos no próximo gráfico o panorama sobre este 

aspecto: 

 

Gráfico 18 - Os professores/gestores: formação em nível de Doutorado – Por setor/cargo 

 

 
 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 
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(oito) como chefias em órgãos suplementares/Centros, 7 (sete) em coordenação de cursos de 

Graduação, 5 (cinco) em coordenação de curso Médio/Técnico, 3 (três) em órgãos 

suplementares/Reitoria, 2 (dois) em Pró-reitoria e 1 (um) em Vice Direção de Centro/Unidade 

Universitária.  

Quanto aos coordenadores de curso de pós-graduação, diretor, reitor e vice-reitor todos 

possuem formação concluída em nível de doutorado. 

Nos Departamentos didáticos, 87% (oitenta e sete por cento) dos chefes são Doutores. 

Nas coordenações de curso Médio/Técnico, 76% (setenta e seis por cento) dos coordenadores 

tem doutorado. Os coordenadores de cursos de graduação são 93% (noventa e três por cento) 

doutores. Também 93% (noventa e três por cento) dos vice-diretores tem doutorado. Das 

chefias de órgãos suplementares/Centros são doutores 67% (sessenta e sete por cento). Dos Pró-

reitores 60% (sessenta por cento) possuem doutorado. E quanto aos professores/gestores em 

órgãos suplementares/Reitoria, 86% (oitenta e seis por cento) têm formação concluída em nível 

de doutorado. 

Já quanto à distribuição por unidade universitária, constatamos CEFD, Frederico e 

Palmeira com 100% (cem por cento) dos seus professores/gestores com doutorado concluído. 

Quanto às demais unidades: CCR tem 97% (noventa e sete por cento) dos professores/gestores 

Doutores; CCSH 96% (noventa e seis por cento); CCNE 94% (noventa e quatro por cento); CT 

93% (noventa e três por cento); CCS 90% (noventa por cento); reitoria 87% (oitenta e sete por 

cento); CAL 86% (oitenta e seis por cento); CE 80% (oitenta por cento); Cachoeira e 

Politécnico 78% (setenta e oito por cento) cada; CTISM 68% (sessenta e oito por cento) e Ipê 

com 67% (sessenta e sete por cento); conforme tabela que segue: 

 

Tabela 02 - Panorama de professores/gestores com Doutorado - Por Unidade Universitária 

 

(continua) 

Unidade 

Chefias 

ocupadas por 

professores 

Titulação em nível de Doutorado 

Com Doutorado Sem Doutorado 

Quantia Percentagem Quantia Percentagem 

Cachoeira 9 7 78% 2  

CAFW 0 - - - - 

CAL 21 21 86% 3 14% 

CCNE 32 30 94% 2 6% 

CCR 31 30 97% 1 3% 

CCS 39 35 90% 4 10% 

CCSH 45 43 96% 2 4% 

CE 15 12 80% 3 20% 

CEFD 11 11 100% - - 

CT 41 38 93% 3 7% 
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Tabela 02 - Panorama de professores/gestores com Doutorado - Por 

Unidade Universitária 

(conclusão) 

CTISM 19 13 68% 6 32 

Frederico 14 14 100% - - 

Ipê 3 2 67% 1 33% 

Palmeira 14 14 100% - - 

Politécnico 27 21 78% 6 22% 

Reitoria 32 28 87% 4 13% 

Total 353 317  37  

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores e do Portal 

UFSM em números. 

 

Acerca da área das formações/titulações em nível de Doutorado identificamos que as 

Engenharias possuem 59 (cinquenta e nove) doutores, e Ciências Agrárias, 58 (cinquenta e oito) 

doutores com a maior concentração por titulação, 18% (dezoito por cento) cada, conforme 

próximo gráfico:  

 

Gráfico 19 - Professores/gestores: doutorado por área 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 
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docentes, 10% (dez por cento); Linguística, Letras e Artes com 23 (vinte e três) docentes, 7% 
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(sete por cento); Ciências Biológicas com 20 (vinte) docentes, 6% (seis por cento), e Outros 

com 11 (onze) docentes, representando 3% (três por cento).  

 Identificamos que 13 (treze) docentes cursaram o Doutorado no exterior (na Alemanha 

dois (2), nos EUA dois (2), na Espanha cinco (5), Áustria um (1), Argentina um (1), Grã-

Bretanha um (1) e na Itália um (1)).  

Também constatamos que há docentes que estão com a formação neste nível em 

andamento: 1 (um) docente está em andamento em Ciências Sociais Aplicadas/Serviço Social 

- Argentina; 1 (um) em andamento em Engenharias/Engenharia Elétrica; 1 (um) em 

Engenharias/Engenharia de Produção; 1 (um) em Ciências Agrárias/Agronomia; 3 (três) 

docentes em andamento em Ciências Humanas/Educação - sendo 1 (um) na Argentina. 

Quanto ao panorama das áreas e subáreas das formações/titulações em nível de 

doutorado44, a maior concentração é em Agronomia, com 24 (vinte e quatro) 

professores/gestores doutores nesta subárea, seguida de Engenharia Elétrica, com 22 (vinte e 

dois); Educação, com 19 (dezenove); Administração, 15 (quinze); Letras, 13 (treze); 

Engenharia de Produção e Comunicação, 11 (onze) em cada; Ciência da Computação e 

Engenharia Civil, com 10 (dez) em cada; Engenharia Agrícola, 9 (nove); Química, Zootecnia e 

Medicina Veterinária, com 8 (oito) em cada; Engenharia Mecânica e Medicina, com 7 (sete) 

cada; Física, Geociências, Bioquímica, Educação Física, Recursos Florestais e Engenharia 

Florestal e História com 6 (seis) cada; Matemática, Odontologia, Farmácia, Enfermagem, 

Economia, Sociologia, Geografia, Linguística, Artes e Ciências Sociais tem 5 (cinco) em cada. 

Zoologia, Engenharia Sanitária, Direito, Filosofia e Multidisciplinar com 4 (quatro) em cada. 

Engenharia de Materiais e Metalúrgica, Saúde Coletiva, Ciência e Tecnologia de Alimentos e 

Ciências Humanas com 3 (três) em cada. Morfologia, Ciências Biológicas, Arquitetura e 

Urbanismo, Planejamento Urbano e Regional e Psicologia com 2 (dois) em cada. E com 1 (um) 

professor-gestor com doutorado aparece Genética, Botânica, Ecologia, Fisiologia, 

Farmacologia, Microbiologia, Engenharia Química, Engenharia Aeroespacial, Fonoaudiologia, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Ciências da Saúde, Ciência da Informação, Serviço Social, 

Ciências e Relações Internacionais.  

Sobre a formação de pós-doutorado, identificamos que a maioria dos 

professores/gestores não possuem esse tipo de formação, conforme gráfico que segue: 

 

 

                                                 
44 Conforme Apêndice F. 
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Gráfico 20 - Os professores/gestores: formação de Pós-doutorado  

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Apenas 80 (oitenta) dos 353 (trezentos e cinquenta e três) professores/gestores têm Pós-

doutorado abarcando 23% (vinte e três por cento).  

Quanto ao setor/cargo identificamos que os coordenadores de cursos de graduação (21% 

(vinte e um por cento)) e de pós-graduação (33% (trinta e três por cento)) concentram as maiores 

percentagens, tendo 21 (vinte e um) docentes com pós-doutoramento em cada. Após aparecem 

os órgãos suplementares/Reitoria com 10 (dez) docentes, seguido dos chefes de Departamentos 

didáticos com 17 (dezessete) docentes, Diretor com 5 (cinco) docentes, vice-diretor e órgãos 

suplementares/Unidades com 2 (dois) professores em cada; Pró-reitor e coordenação de curso 

Médio/Técnico com 1 (um) professor/gestor com pós-doutoramento em cada. 

Olhando por Unidade Universitária constatamos que a maior concentração de 

professores/gestores com pós-doutoramento é na Reitoria, com 11 (onze) docentes, abarcando 

34% (trinta e quatro por cento) dos professores/gestores atuantes nesta esfera. CCNE, CCS e 

CT têm 10 (dez) docentes com este nível de formação. Na sequência aparece CCSH com 9 

(nove) professores; CCR com 7 (sete) docentes; Frederico com 4 (quatro); CAL, Cachoeira e 

CEFD com 3 (três); CTISM e Politécnico com 2 (dois); Ipê e Palmeira com 1 (um) professor-

gestor com Pós-doutorado em cada Unidade. 

 Diante desse detalhamento da estrutura organizacional da instituição, bem como de 

aspectos formativos dos professores/gestores, fomos impulsionados a conhecer mais sobre 

esses docentes. Para tal, debruçamo-nos em conhecer as suas trajetórias profissionais.  

 

3.1.2 Carreira docente universitária: os professores/gestores da UFSM 

 

Sem Pós-

doutorado

77%

Com Pós-

doutorado

23%
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Conhecer os percursos profissionais dos professores/gestores possibilitou inferir em 

quais campos/lócus de atuação profissional eles já experienciaram. Nessa direção, mapeamos 

algumas dessas atuações de modo a termos um panorama sobre as experiências profissionais 

desses docentes.  

Nesse sentido, sobre o aspecto que condiz ao tempo de atuação dos professores/gestores 

na instituição atual. No gráfico que segue apresentamos o levantamento desse aspecto: 

 

Gráfico 21 - Os professores/gestores: tempo de atuação na instituição  

 

 
 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Identificamos que 15% (quinze por cento) dos professores/gestores são professores 

iniciantes na UFSM, pois estão na instituição como docentes há menos de 5 (cinco) anos.   

Há mais de 5 anos e menos de 10 anos, 136 (cento e trinta e seis) docentes, representando 

39% (trinta e nove por cento). Há mais de 10 anos e menos de 15 anos 46 (quarenta e seis) 

docentes, 13% (treze por cento). Podemos considerar este grupo, de acordo com Isaia, Bolzan 

e Maciel (2010), como professores intermediários quanto ao tempo de atuação como docente 

nesta IES, pois tem tempo de atuação como docente entre 5 a 15 anos na UFSM. Assim, com 

tempo de atuação entre 5 a 15 anos estão 52% (cinquenta e dois por cento) dos 

professores/gestores.  

- 5 anos na UFSM

15%

+ 5 anos na UFSM

39%

+ 10 anos 

na UFSM

13%

+ 15 anos na UFSM

4%

+ 20 anos na UFSM

14%

+ 25 

anos na 

UFSM

9%

+ 30 anos na UFSM

3%
+ 35 anos na UFSM

2%

+ 40 anos na 

UFSM

1%
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Já com a carreira consolidada e se dirigindo ao final dela estão os docentes com tempo 

de atuação de 16 anos em diante, representando 33% (trinta e três) dos professores/gestores. 

Por meio do mapeamento identificamos que há mais de 15 e menos de 20 anos estão 13 (treze)  

docentes, o que representa 4% (quatro por cento); com mais de 20 anos há 50 professores, 

representando 14% (quatorze por cento); com mais de 25 anos há 33 docentes, representando 

9% (nove por cento); com mais de 30 anos temos 9 docentes, o que representa 3% (três por 

cento); com mais de 35 anos temos 6 docentes, o que representa 2% (dois por cento), e com 

mais de 40 anos na UFSM há 3 (três) docentes, correspondendo a 1% (um por cento) dos 

professores/gestores da instituição.  

Quando considerado o setor/cargo identificamos que 52% (cinquenta e dois por cento) 

dos professores/gestores estão no grupo intermediário, de acordo com Isaia, Bolzan e Maciel 

(2010); 33% (trinta e três por cento) na fase final e 15% (quinze por censo) na fase inicial.  

Na tabela que segue apresentamos o panorama detalhado: 

 

Tabela 03 - Os professores/gestores: tempo de atuação na UFSM por cargo/setor 

 

 

Departamentos 

Didáticos 
Cursos Centros de Ensino Reitoria  

Chefes 

Coordenadores 

Diretor 
Vice-
diretor 

Outro 
cargo/função 

Reitor 
Vice-
reitor 

Pró-
reitor 

Outro 
cargo/função 

Total Médio/ 

Técnico 
Graduação PG 

Total 8645 21 9946 63 14 14 24 1 1 547 25 353 

- 5 anos na 

UFSM 
12 1 25 3 1 2 6 - - - 2 52 

+ 5 anos na 

UFSM 
26 13 44 28 3 5 9 - 1 1 6 136 

+ 10 anos 

na UFSM 
15 3 10 12 2 1 1 - - - 2 46 

+ 15 anos 

na UFSM 
3 3 2 4 - - - - - - 1 13 

+ 20 anos 

na UFSM 
16 1 11 9 4 3 2 - - - 4 50 

+ 25 anos 

na UFSM 
6 - 5 6 1 3 5 1 - 2 4 33 

+ 30 anos 

na UFSM 
1 - - 1 2 - 1 - - - 4 9 

+ 35 anos 

na UFSM 
3 - - - 1 - - - - - 2 6 

+ 40 anos 

na UFSM 
2 - - - - - - - - 1 - 3 

 14% 5% 26% 5% 7% 14% 25%    8% 15% 

 49% 76% 56% 63% 36% 43% 42%  100% 25% 32% 52% 

 37% 19% 18% 32% 57% 43% 33% 100%  75% 60% 33% 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

                                                 
45 Sendo que destes um currículo não foi encontrado na Plataforma do Lattes e um não informou o ano de ingresso 

na instituição como docente. 
46 Sendo que destes um currículo não foi encontrado na Plataforma do Lattes e um não informou o ano de ingresso 

na instituição como docente. 
47 Sendo que um Pró-reitor não informou no Lattes o ano de ingresso como docente na instituição. 
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Quanto aos chefes de Departamentos didáticos identificamos que 49% (quarenta e nove 

por cento) encontram-se no nível intermediário, 37% (trinta e sete por cento) no final e 14% 

(quatorze por cento) no inicial da carreira. Quanto aos coordenadores de cursos médio/pós-

médio/técnico 76% (setenta a seis por cento) encontram-se no nível intermediário, 19% 

(dezenove por cento) no final e 5% (cinco por cento) no inicial. Quanto aos coordenadores de 

cursos de Graduação 56% (cinquenta e seis por cento) encontram-se no nível intermediário, 

18% (dezoito por cento) no final e 26% (vinte e seis por cento) no inicial.  Quanto aos 

coordenadores de PG 63% (sessenta e três por cento) encontram-se no nível intermediário, 32% 

(trinta e dois por cento) no final e 5% (cinco por cento) no inicial.  

Já quanto aos diretores identificamos que predominam docentes em fase final de 

carreira, 57% (cinquenta e sete por cento), os intermediários aparecem com 36% (trinta e seis 

por cento) e os iniciantes com 7% (sete por cento). Os vice-diretores aparecem na fase 

intermediária e na final com 43% (quarenta e três por cento), em cada, e 14% (quatorze por 

cento) na fase inicial. 

Os professores/gestores em órgãos suplementares das unidades estão 42% (quarenta e 

dois por cento) na fase intermediária, 33% (trinta e três por cento) na final e 25% (vinte e cinco 

por cento) na inicial.  

O reitor encontra-se na fase final. O vice-reitor na fase intermediária. Dos Pró-reitores 

um encontra-se na fase intermediária e três na fase final. Os professores/gestores em órgãos 

suplementares da Reitoria estão 60% (sessenta por cento) na fase final, 32% (trinta e dois por 

cento) na intermediária e 8% (oito por cento) na inicial.  

Quando analisado considerando a distribuição por unidade universitária constatamos 

poucas mudanças: a predominância segue com mais de 5 anos na UFSM, 136 (cento e trinta e 

seis) docentes, representando 39% (trinta e nove por cento); na sequência com menos de 5 anos 

na universidade, 52 (cinquenta e dois) docentes, o que representa 15% (quinze por cento); há 

mais de 20 anos na universidade são 50 (cinquenta) docentes, representando 14% (quatorze por 

cento); há mais de 10 anos na universidade, temos 46 (quarenta e seis) docentes, 

correspondendo a 13% (treze por cento); há mais de 25 anos na universidade,  33 (trinta e três) 

docentes, o que representa 9% (nove por cento); há mais de 15 anos na universidade, 13 

docentes, representando 4% (quatro por cento); há mais de 30 anos na universidade, 9 docentes, 

o que corresponde a 3% (três por cento); há mais de 35 anos na universidade, temos 6 docentes, 

correspondendo a 2% 9dois por cento) e há mais de 40 anos na universidade, são 3 (três) 

docentes, representando 1% (um por cento). 

 Na próxima tabela apresentamos o panorama por Unidade Universitária: 
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 Tabela 04 - Os professores/gestores: tempo de atuação na UFSM 

 
 Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

Olhando para cada Unidade Universitária constatamos que:  

- predomina professores/gestores em fase intermediária: Frederico (93% intermediária e 7% 

final), CTISM (84% intermediária, 11% final e 5% inicial), Palmeira (79% intermediária e 21% 

inicial), Ipê (67% intermediária e 33% inicial), Politécnico (63% intermediária, 33% final e 4% 

inicial), CCSH (58% intermediária, 27% final e 15% inicial), CCNE (55% intermediária, 42% 

final e 3% inicial), CCR (55% intermediária, 39% final e 6% inicial), CE (54% intermediária, 

33% final e 13% inicial), CEFD (50% intermediária, 40% final e 10% inicial) e CT (49% 

intermediária, 31% final e 20% inicial); 

- predomina professores/gestores em fase final: reitoria (61% final, 32% intermediária e 7% 

inicial) e CCS (44% final, 36% intermediária e 20% inicial); 

- predomina professores/gestores em fase inicial: Cachoeira (100% inicial). 

 Diante disso, constatamos que todas as Unidades têm professores/gestores em fase 

inicial de carreira dentro da universidade, assim como em fase intermediária. Quanto à fase 

final não são todas as unidades que possuem professores/gestores nesta fase, sendo as que não 

possuem quatro unidades, a saber: Cachoeira, Frederico, Ipê e Palmeira.  

No panorama da organização por unidade 53% (cinquenta e três por cento) dos 

professores/gestores estão na fase intermediária, 32% (trinta e dois por cento) na final e 15% 

(quinze por cento) na inicial. 

 Cach CAL CCNE CCR CCS CCSH CE CEFD CT CTISM Fred Ipê Palm Poli Reit 

- 5 anos  

na UFSM 
9 5 1 2 8 7 2 1 8 1 1 1 3 1 2 

+ 5 anos 

na UFSM 
- 9 12 9 8 19 6 3 15 14 9 1 10 13 8 

+ 10 anos 

na UFSM 
- 1 5 8 6 7 2 2 4 2 4 1 1 4 2 

+ 15 anos 

na UFSM 
- 1 2 1 2 2 - - 1 - - - - 3 1 

+ 20 anos 

na UFSM 
- 4 7 6 5 6 3 3 8 - - - - 3 4 

+ 25 anos 

na UFSM 
- 1 4 3 5 4 1 - 1 2 - - - 3 7 

+ 30 anos 

na UFSM 
- - - 1 2 - 1 - 1 - - - - - 4 

+ 35 anos 

na UFSM 
- - - - 3 - - 1 - - - - - - 2 

+ 40 anos 

na UFSM 
- - - 1 - - - - 1 - - - - - 1 

 100% 24% 3% 6% 20% 15% 13% 10% 20% 5% 7% 33% 21% 4% 7% 

  48% 55% 55% 36% 58% 54% 50% 49% 84% 93% 67% 79% 63% 32% 

  28% 42% 39% 44% 27% 33% 40% 31% 11%    33% 61% 
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Outro aspecto mapeado condiz ao regime de trabalho na instituição. Assim, quanto a 

esta característica a maioria dos professores/gestores, 95% (noventa e cinco por cento), 

possuem dedicação exclusiva (DE) na universidade, conforme gráfico que segue: 

 

Gráfico 22 - Os professores/gestores: regime de trabalho – Por setor/cargo 

 

 
 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

Identificamos que dos 353 (trezentos e cinquenta e três) professores/gestores da 

universidade 18 (dezoito) não tem DE, o que representa 5% (cinco por cento) do total de 

docentes em cargos de gestão.  

Os professores/gestores sem DE estão no CCS, onde das 39 (trinta e nove) chefias 

ocupadas por professores, 11 (onze) são docentes sem DE, correspondendo a 28% (vinte e oito 

por cento); no CCSH, dos 45 (quarenta e cinco) professores/gestores 2 (dois) não têm DE; na 

Reitoria, dos 32 (trinta e dois) professores/gestores 2 (dois) não têm DE; CCR, dos 31 (trinta e 

um) professores/gestores 1 (um) não tem DE; CEFD, dos 11 (onze) professores/gestores 1 (um) 

não tem DE; e CTISM, dos 19 (dezenove) professores/gestores 1 (um) não tem DE. 

Olhando a partir dos setores/cargos, dos 86 (oitenta e seis) chefes de Departamentos 

didáticos9 (nove) não têm DE, representando 10% (dez por cento). A seguir aparece 

coordenadores de curso de graduação, sendo 3 (três) dos 99 (noventa e nove) sem DE, seguido 

de pró-reitor, 2 (dois) dos 5 (cinco) não têm DE, coordenador de curso de pós-graduação, 1 

(um) dos 63 (sessenta e três) professores não têm DE, 1 (um) dos 24 (vinte e quatro) 

professores/gestores que chefiam órgãos suplementares/Centros e 1 (um) dos 25 (vinte e cinco) 

professores/gestores que chefiam órgãos suplementares/Reitoria não têm DE. 

Com DE

95%

Sem DE

5%
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 Acerca da atuação no âmbito da pesquisa, identificamos que a maioria, 92% (noventa e 

dois por cento), dos professores/gestores atuam neste âmbito, conforme representado no 

próximo gráfico: 

 

Gráfico 23 - Os professores/gestores: atuação na Pesquisa – Por setor/cargo 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Dos 353 (trezentos e cinquenta e três) professores/gestores 324 (trezentos e vinte e 

quatro), representando 92% (noventa e dois por cento), atuam na pesquisa e 29 (vinte e nove) 

professores, englobando 8% (oito por cento), não atuam na pesquisa. 

 A partir da perspectiva de distribuição por unidade universitária constatamos que quanto 

ao campus de Cachoeira, CAL, CEFD, Frederico e Ipê todos os professores/gestores destas 

Unidades atuam na pesquisa. Quanto ao CCSH, CE, Palmeira verificamos que um professor-

gestor de cada Unidade não atua. No CCNE dois professores/gestores não atuam na pesquisa. 

CCR, CCS, CT e Reitoria tem cada três professores/gestores que não atuam. No CTISM, cinco 

professores/gestores não atuam e no Politécnico são sete professores/gestores que não atuam na 

pesquisa. 

 Olhando a partir dos cargos/setor identificamos que dos 86 (oitenta e seis) chefes de 

departamentos didáticos80 (oitenta) deles atuam na pesquisa. Quanto aos 21 (vinte e um) 

coordenadores de cursos médio/pós-médio/técnico 16 (dezesseis) professores atuam na 

pesquisa. Quanto aos 99 (noventa e nove) coordenadores de cursos de graduação, 93 (noventa 

e três) atuam na pesquisa. Já quanto aos coordenadores de cursos de Pós-graduação apenas um 

não atua na pesquisa, assim como quanto aos diretores e vice-diretores de unidades em que um 

de cada não atua. Dos 24 (vinte e quatro) professores/gestores que atuam em órgãos 

suplementares/unidade universitária seis não atuam na pesquisa. O reitor e o vice-reitor atuam 

Não atuam 

na Pesquisa

8%

Atuam na 

Pesquisa

92%
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na pesquisa. Quanto aos pró-reitores que são docentes um não atua. Dos 25 (vinte e cinco) 

professores/gestores que atuam em órgãos suplementares/reitoria dois não atuam na pesquisa. 

 Quanto aos professores/gestores que responderam ao questionário, dos 17 (dezessete) 

constatamos que 9 (nove) têm envolvimento na pesquisa como líder de grupo de pesquisa; 3 

(três) são vice-líder de grupo de pesquisa; 12 (doze) são membros de grupo de pesquisa; 13 

(treze) são coordenador de projeto de pesquisa; e 9 (nove) são participante de projeto de 

pesquisa. Desse grupo identificamos que 2 (dois) P/G têm envolvimento apenas como membro 

de grupo de pesquisa e participante de projeto de pesquisa, os demais atuam como coordenador 

de projetos e/ou como líder de grupo de pesquisa. Diante disso, há uma representação 

expressiva de gestores envolvidos na dimensão da pesquisa.   

Ainda, ao realizarmos o mapeamento sobre a atuação/envolvimento na pesquisa, 

chamou-nos atenção o número, que consideramos expressivo, de docentes que atuando em 

cargos de gestão e atrelados aos demais âmbitos de atuação do professor universitário também 

são bolsistas de produtividade de agência de fomento nacional, especificamente, do CNPq – 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  

Acerca desse tipo de bolsa, Wainer e Vieira (2013) apontam que: 

 

[...] a Bolsa de Produtividade em Pesquisa é organizada em níveis, em ordem 

crescente: 2, 1D, 1C, 1B, 1A, sendo que os últimos quatro níveis são coletivamente 

chamados de “níveis 1”. Cada nível provê uma complementação salarial crescente, 

mas há um grande salto entre os níveis 2 e 1D. Há, também, outras vantagens em ser 

um pesquisador de nível 1. Por exemplo, há chamadas para o financiamento de 

projetos que exigem que o pesquisador responsável seja nível 1. Além disso, apenas 

pesquisadores nível 1 podem ser membros dos CAs e apenas eles participam das 

consultas do conselho deliberativo à comunidade científica. (p. 64). 

 

 Os CAs são os Comitês Assessores para cada subárea do conhecimento. De acordo com 

os mesmos autores, os CAs têm como membros pesquisadores indicados por conselho 

deliberativo do CNPq, assim são pesquisadores reconhecidas por sua respectiva subárea. As 

bolsas têm duração de três a quatro anos, sendo que ao término de cada período de vigência o 

pesquisador pode submeter nova proposta, podendo vir a renovar sua cota de bolsa. Nessa 

direção, os professores/gestores que tem essas bolsas são reconhecidas dentro das suas 

áreas/subáreas como referências e, especialmente, possuem uma quantia considerável de 

produções acadêmicas/científicas. 

No gráfico 24 apresentamos o panorama de professores/gestores bolsistas:  
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Gráfico 24 - Professores/gestores que são bolsistas 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

  

Dos 353 (trezentos e cinquenta e três) professores/gestores, 48 (quarenta e oito) são 

bolsistas produtividade, ou seja, 14% (quatorze por cento) dos professores/gestores são 

bolsistas. Entre as bolsas identificamos Bolsista Pq – Produtividade CAPES (1a, 1b, 1c, 1d, 2) 

e um docente identificado como Bolsista Nível 1C - CA EE - Engenharia Elétrica e Biomédica 

(apenas no caso desse docente é indicado a subárea a que pertence). 

 Na próxima tabela apresentamos um panorama dos professores/gestores bolsistas por 

setor/cargo:  

 

Tabela 05 - Os professores/gestores: bolsistas por setor/cargo 

 

 

Departamentos 

Didáticos 
Cursos Centros de Ensino Reitoria  

Chefes 

Coordenadores 

Diretor 
Vice-

diretor 

Outro 

cargo/função 
Reitor Vice-reitor 

Pró-

reitor 

Outro 
cargo/ 

função 

Total Médio/ 

Técnico 
Graduação PG 

 86 21 99 63 14 14 24 1 1 5 25 353 

Bolsistas 
9 1 6 17 3 - 1 - - 1 10 48 

10% 5% 6% 27% 21% 0% 4% 0% 0% 20% 40% 14% 

 

Fonte: elaborada a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Diante desse mapeamento, identificamos que a maioria, 41% (quarenta e um por cento), 

destes professores/gestores que são bolsistas estão atuando como coordenador de curso de Pós-

graduação, 17 (dezessete) docentes, representando 27% (vinte e sete por cento) dos 

coordenadores de curso de PG. Na sequência aparecem as chefias de órgãos 

suplementares/reitoria, dos 25 (vinte e cinco) docentes 10 (dez) são bolsistas, isso representa 

40% (quarenta por cento); chefes de departamentos didáticos, dos 86 (oitenta e seis) chefes 9 

(nove) são bolsistas, correspondendo a 10% (dez por cento); dos 99 (noventa e nove) 

Não são 

bolsistas

86%

Bolsistas

14%
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coordenadores de cursos de Graduação 6 (seis) são bolsistas, o que corresponde a 6% (seis por 

cento); dos 14 (quatorze) diretores de centros/campi 3 (três) são bolsistas, isso representa 21% 

(vinte e um por cento); dos 21 (vinte e um) coordenadores de cursos médio/técnico 1 (um) é 

bolsista, representando 5% (cinco por cento); em órgãos suplementares/Centros das 24 (vinte e 

quatro) chefias 1 (um) é bolsista, correspondendo a 4% (quatro por cento)  e dos 5 (cinco) pró-

reitores 1 (um) é bolsista, o que representa 20% (vinte por cento). 

Olhando sob a perspectiva das unidades universitárias, a maior concentração de 

professores/gestores é no CCNE, no qual dos 32 (trinta e dois) professores/gestores, 12 (doze) 

são bolsistas, representando 38% (trinta e oito por cento). Na tabela a seguir apresentamos um 

panorama dessa perspectiva: 

 

Tabela 06 - Os professores/gestores: bolsistas por Unidade Universitária 

 

Fonte: elaborada a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Com o segundo maior percentual de professores/gestores bolsistas aparece a Reitoria 

onde dos 32 (trinta e dois) professores/gestores, 11 (onze) são bolsistas, representando 34% 

(trinta e quatro por cento). Na sequência aparecem CCR e CT que têm cada 6 (seis) 

professores/gestores que são bolsistas, o que representa 19% (dezenove por cento) e 15% 

(quinze por cento) respectivamente. No CCS dos 39 (trinta e nove) docentes em cargos de 

chefia, 5 (cinco) são bolsistas, correspondendo a 13% (treze por cento). No CCSH dos 45 

(quarenta e cinco) professores/gestores, 2 (dois) são bolsistas, isso representa 4% (quatro por 

cento). Em Cachoeira dos 9 (nove) professores/gestores, 1 (um) é bolsista, o que corresponde a 

11% (onze por cento), assim como CAL (com 1 (um) professores/gestores bolsista, o que 

representa 5% (cinco por cento)), CEFD (com 1 (um) bolsistas, correspondendo a 9% (nove 

por cento)), CTISM (com 1 (um), correspondendo a 5% (cinco por cento) Frederico (com 1 

(um), representando 7% (sete por cento)) e Politécnico (com 1 (um) bolsista, o que corresponde 

a 4% (quatro por cento) dos seus professores/gestores). 

 Centros que não têm professores/gestores bolsistas são: CE, Ipê e Palmeira.  

 Nessa direção, esses aspectos mapeados permitem consolidar a identificação da atuação 

na dimensão da pesquisa articulada com a atuação no ensino, pois a maioria dos 

professores/gestores atua concomitantemente nessas duas dimensões. Como vimos quanto aos 

docentes que, inclusive, tem reconhecimento de agências externas, evidenciando o seu grande 

 Cach CAL CCNE CCR CCS CCSH CE CEFD CT CTISM Fred Ipê Palm Poli Reit 

 9 21 32 31 39 45 15 11 41 19 14 3 14 27 32 

Bolsistas 
1 1 12 6 5 2 - 1 6 1 1 - - 1 11 

11% 5% 38% 19% 13% 4% 0% 9% 15% 5% 7% 0% 0% 4% 34% 
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envolvimento nesse campo, a pesquisa está consolidada como uma dimensão de atuação do 

professor universitário.  

Nesse sentido, partindo da perspectiva de constituição do processo de aprendizagem da 

docência universitária usando como uma analogia a estrutura de uma fita de DNA, podemos 

entender o ensino como elemento básico e quanto a pesquisa/um novo elemento agrega-se a 

esse processo, temos uma nova configuração dessa estrutura. Desse modo, representamos nas 

imagens a seguir essa compreensão:    

 

Figura 04 - Constituição da docência universitária  
 

                                        

Fonte: elaboração própria. 

 

 A atuação em cada dimensão tem premissas comuns, inerentes à cada área do 

conhecimento pertinentes ao campo de formação e/ou atuação do professor. Por outro lado à 

exigências, desafios e possibilidades que são comuns entre as dimensões de atuação 

independentemente da área de conhecimento/formação, como, por exemplo, os relativos à 

prática pedagógica, efetivação de processos formativos/educativos no âmbito dos processos de 

ensino; àqueles inerentes ao processo de desenvolvimento de pesquisas acadêmicas/científicas; 

o papel e função do professor pesquisador, agregando, muitas vezes, o papel de orientador, 
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coordenador; dentre as possibilidades, entendemos que a mais profícua é a articulação dessas 

duas dimensões, ou seja, de alguma maneira o estabelecimento de interlocuções entre o trabalho 

desenvolvido na pesquisa com o em sala de aula, pois isso impulsiona a qualificação e a 

potencialização do trabalho e das produções em ambas as dimensões.  

No entanto, há outras dimensões que se agregam a estas duas. Logo, outro âmbito de 

atuação do professor universitário e como tal tem seu reconhecimento consolidado é a extensão, 

a qual compõem o tripé universitário com a pesquisa e o ensino. 

No gráfico que segue apresentamos o panorama de professores/gestores que atuam na 

extensão: 

 

Gráfico 25 - Os professores/gestores: atuação na Extensão – Por setor/cargo 

 

 
 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

  

Dos 353 (trezentos e cinquenta e três) professores/gestores, 235 (duzentos e trinta e 

cinco) docentes, atuam na extensão correspondendo a 67% (sessenta e sete por cento), assim 

118 (cento e dezoito) que representam 33% (trinta e três por cento) não atuam na extensão. 

 Os professores/gestores que atuam na extensão estão assim localizados por setor/cargo: 

chefe de departamento didático – 56 (cinquenta e seis) chefes que atuam, correspondendo a 

65% (sessenta e cinco por cento); coordenador de curso médio/pós-médio/técnico – 11 (onze) 

coordenadores que atuam, representando 52% (cinquenta e dois por cento); coordenador de 

curso de graduação – 74 (setenta e quatro) atuantes, o que corresponde a 75% (setenta e cinco 

por cento); coordenador de curso de PG – 39 (trinta e nove), o que representa 62% (sessenta e 

dois por cento); Diretor – 9 (nove), correspondendo a 64% (sessenta e quatro por cento); vice-

diretor – 12 (doze), representando 86% (oitenta e seis por cento); órgãos 

suplementares/Unidades – 12 (doze), correspondendo a 50% (cinquenta por cento); reitor e 

vice-reitor atuam, representando 100% (cem por cento) dos respectivos cargos; pró-reitores – 

Não atuam 

na 

Extensão

33%
Atuam na 

Extensão

67%
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2 (dois) aturam, que correspondem a 40% (quarenta por cento) e quanto aos órgãos 

suplementares/Reitoria – 18 (dezoito) dos professores/gestores atuam na extensão, 

representando 72% (setenta e dois por cento) nesta Unidade. 

 Se olharmos a partir das unidades universitárias constatamos que em duas todos os 

professores/gestores destas atuam na extensão, sendo elas o CEFD e o Ipê. Na maioria das 

unidades prepondera o número de professores/gestores que atuam na extensão: Reitoria 96% 

(noventa e seis por cento) dos professores/gestores atuam na extensão; Frederico 93% (noventa 

e três por cento); CAL 90% (noventa por cento); Cachoeira 89% (oitenta e nove por cento); 

CCSH 78% (setenta e oito por cento); CE 73% (setenta e três por cento); CCS 67% (sessenta e 

sete por cento); Palmeira 64% (sessenta e quatro por cento); CCNE e Politécnico com 59% 

(cinquenta e nove por cento) cada e CT com 51% (cinquenta e um por cento). 

Já no CCR e no CTISM prevalece a não atuação na extensão, sendo 52% (cinquenta e 

dois por cento) e 63% (sessenta e três por cento), respectivamente, dos professores/gestores que 

não atuam na extensão.    

Nessa perspectiva, retomando a analogia às fitas de DNA, representamos na figura que 

segue mais esta dimensão que é englobada pela docência universitária: 

 

Figura 05 – Constituição da docência universitária 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Nessa direção, articulada com a pesquisa e a extensão a atuação na pós-graduação 

estabelece-se como mais uma das dimensões de atuação do professor universitário. Acerca 

disso, Isaia e Bolzan (2008) salientam que: 

 

[...] esta experiência pode ser anterior ou após a entrada na carreira docente, mas de 

qualquer modo marca uma nova perspectiva docente, voltada para a pesquisa, à 

orientação de alunos, seja de IC, mestrado ou doutorado e para a produção acadêmico-

científica. A Pós-graduação “strictu sensu”, representa, sem dúvida, um novo 

movimento transformativo na construção da carreira docente. Esta construção, 

possivelmente, envolve o fato de que os critérios de seleção e progressão funcional 

adotados nas IES estão centrados, principalmente, na titulação e na produção 

científico-acadêmica como vimos constatando. Salientamos, ainda, que os docentes 

creditam aos Cursos de Pós-graduação “strictu sensu” a expansão de seus horizontes 

conceituais e a possibilidade de formarem-se como pesquisadores e como docentes na 

educação superior, o que lhes dá maior maturidade como professores. (p. 13). 

 

As autoras indicam que a atuação na Pós-graduação se constitui em uma marca da 

docência no ensino superior. Esse aspecto vincula-se ao reconhecimento dos docentes nas suas 

áreas/subáreas, pois os professores/gestores que são bolsistas Pq estão inseridos na Pós-

graduação. Desse modo, cada dimensão em que o docente atua vai agregando novas 

perspectivas e impulsionando o seu desenvolvimento profissional.   

 Nessa direção, mapeamos também a atuação dos professores/gestores na pós-graduação 

resultando no panorama que apresentamos no gráfico a seguir:  

 

Gráfico 26 - Os professores/gestores: atuação na Pós-graduação – Por setor/cargo 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Identificamos que a maioria dos professores/gestores atua na pós-graduação, sendo 211 

(duzentos e onze) que representam 60% (sessenta por cento). Cabe salientarmos que além destes 

211 (duzentos e onze) há 63 (sessenta e três) professores/gestores que atuam apenas na Pós-

graduação lato sensu (especialização) e há 2 (dois) que atua/atuou como Co orientador na Pós-
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graduação scritcu sensu (Mestrado/Doutorado). Somando a lato sensu e a scritcu sensu a 

percentagem de professores/gestores envolvidos na PG sobe para 78% (setenta e oito por cento). 

 Analisando por cargo/setor dos 86 (oitenta e seis) chefes de departamentos didáticos51 

(cinquenta e um) atuam na PG scritcu sensu (Mestrado/Doutorado) e 12 (doze) atuam apenas 

na PG lato sensu (especialização); assim 73% (setenta e três por cento) dos chefes de 

departamentos tem inserção na PG. Quanto aos 21 (vinte e um) coordenadores de cursos 

médio/pós-médio/técnico, 5 (cinco) atuam na PG scritcu sensu e 8 (oito) na PG lato sensu, 

assim 62% (sessenta e dois por cento) atuam na PG. Quanto aos 99 (noventa e nove) 

coordenadores de cursos de graduação, 46 (quarenta e seis) atuam na PG scritcu sensu, 25 (vinte 

e cinco) na PG lato sensu e 1 (um) atua/atuou, como coorientador, na PG scritcu sensu. Desse 

modo, identificamos que 73% (setenta e três por cento) dos coordenadores de cursos de 

graduação atuam na PG. Já quanto aos coordenadores de cursos de PG, identificamos que todos 

possuem atuação na PG, no entanto 3 (três) professores atuam apenas na PG lato sensu. Dos 14 

(quatorze) diretores, 11 (onze) atuam na PG scritcu sensu e um atuou/atua como coorientador 

na PG scritcu sensu. Dos 14 (quatorze) vice-diretores 5 (cinco) atuam na PG scritcu sensu e 

cinco atuou/atuaram como coorientador na PG scritcu sensu. Dos 24 (vinte e quatro) 

professores/gestores que atuam em órgãos suplementares das unidades universitárias 8 (oito) 

atuam na PG scritcu sensu e 6 (seis) na PG lato sensu. O reitor e o vice-reitor atuam na PG 

scritcu sensu. Dos 5 (cinco) pró-reitores, 4 (quatro) atuam na PG scritcu sensu. Dos 25 (vinte e 

cinco) professores/gestores que atuam em órgãos suplementares da Reitoria, 19 (dezenove) 

atuam na PG scritcu sensu e 4 (quatro) na PG lato sensu. 

Olhando a partir das unidades universitárias somente no campus Palmeira o panorama 

é de 50% (cinquenta por cento) de professores/gestores que atuam e 50% (cinquenta por cento) 

de professores/gestores que não atuam na PG. Na maioria das unidades, especificamente, em 

oito, predomina a maior percentagem de professores/gestores que atuam na PG: CCNE 84% 

(oitenta e quatro por cento) dos professores/gestores atuam na PG; CCR 81% (oitenta e um por 

cento) dos professores/gestores atuam na PG; Reitoria 78% (setenta e oito por cento) atuam; 

CCSH 71% (setenta e um por cento); CT 68% (sessenta e oito por cento); Ipê 67% (sessenta e 

sete por cento); CCS 64% (sessenta e quatro por cento) e no CEFD 55% (cinquenta e cinco por 

cento) dos professores/gestores atuam na PG. 

Nas outras seis unidades predomina a não atuação na PG: Cachoeira 89% (oitenta e nove 

por cento) dos professores/gestores não atuam na PG; Politécnico 85% (oitenta e cinco por 

cento) dos professores/gestores não atuam na PG; CTISM 68% (sessenta e oito por cento); 
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Frederico 57% (cinquenta e sete por cento); CE 53% (cinquenta e três por cento) e CAL 52% 

(cinquenta e dois por cento) dos professores/gestores não atuam na PG. 

Desse modo, quanto às dimensões de atuação na docência universitária, evidenciamos que 

os professores/gestores, em sua maioria, atuam no tripé da universidade, sendo que 95% 

(noventa e cinco por cento) tem vínculo com DE (Dedicação Exclusiva): ensino 100% (cem 

por cento) (no Art. 3º da Resolução 007/2018 é definido que o corpo docente da UFSM “[...] 

ficarão obrigados a um mínimo de oito horas semanais de aula” (UFSM, 2018, p. 03); extensão 

– 67% (sessenta e sete por cento) atuam; pesquisa – 92% (noventa e dois por cento) atuam 

(destacando-se que identificamos destes 14% (quatorze por cento) são bolsistas de 

produtividade).  

De acordo com o Estatuto da instituição, especificamente, no Título III do Regime 

Didático-Científico correspondente ao Art. 57, é definido que:  

 

[...] a organização dos trabalhos universitários far-se-á com um sentido crescente de 

integração, não apenas de suas unidades componentes, mas sobretudo das suas três 

funções precípuas, de tal modo que o ensino e a pesquisa mutuamente se enriqueçam 

e, projetando-se na comunidade por meio da extensão, proporcionem soluções e 

recebam novas demandas como matéria de estudo e investigação. (p. 17). 

 

Assim, a atuação no ensino, na pesquisa e na extensão sendo inerente ao objetivo de 

uma IES é inerente ao trabalho do professor universitário. 

Somando ao tripé “básico” de atuação há a dimensão da pós-graduação (não há 

obrigatoriedade de o docente atuar neste nível de ensino), sendo que dos professores/gestores 

60% atuam na PG scritcu sensu e considerando a PG lato sensu e a atuação como coorientador 

na scrictu sensu esse percentual sobe para 78%. 

Diante disso, explicita-se mais uma dimensão que é englobada na docência universitária. 

Podemos entendê-la como uma dimensão, pois sendo um desdobramento da atuação no ensino, 

há exigências e desafios que são específicos do nível de ensino da pós-graduação, sendo que há 

uma grande proximidade com o trabalho desenvolvido no âmbito da pesquisa e mesmo da 

extensão, de acordo com os enfoques investigativos.  

Na figura 06, que segue, representamos esse processo:  
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Figura 06 - Constituição da docência universitária 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

No site da instituição, especificamente, no item “encargos48”, são disponibilizadas 

informações acerca dos encargos de cada docente, por semestre, organizados por encargo de 

ensino, encargo de orientações, encargo de projetos e encargo de ocorrências funcionais.  

No encargo de ensino é indicado o nível, curso, disciplina horário, código da turma e o 

encargo. No encargo de orientações consta matrícula, nome, curso, código do curso, 

modalidade e carga horária, correspondente a cada aluno. Em encargo de projetos há a indicação 

da classificação de cada projeto, número, título, função do docente neste, carga horária, início 

e o término do período de duração do projeto. No encargo de ocorrências funcionais é indicada 

a ocorrência (tipo/local de atuação), observação detalhando informações sobre a atividade, 

início e o término da referida. 

Uma observação geral e superficial das informações disponibilizadas já aponta alguns 

aspectos intrigantes: no encargo de ensino na aba superior ao lado da indicação do tipo de 

encargo consta a carga horária total, no entanto ao abrir a aba e visualizando a discriminação 

das disciplinas constatamos que há disciplinas que tem o encargo zerado. E isso foi constado, 

muitas vezes, e nos diferentes níveis. Isso, no mínimo, levanta o questionamento do porquê 

                                                 
48 Disponível em: <https://www.ufsm.br/encargos>. Acesso em: 13 mar. 2019. 

https://www.ufsm.br/encargos
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haver disciplinas em que o docente atua e isso não é computado em sua carga horária de 

trabalho. 

Também neste item, analisando a carga horária constatamos que há docentes que não 

tinham encargo de ensino no referido semestre. Sendo que não tinham encargo de ensino na 

graduação: ocupando o cargo de Diretor de unidade universitária 6 (seis) professores; vice-

diretor 4 (quatro); chefe de departamento didático 3 (três); coordenador de curso de graduação 

3 (três), coordenador de curso de PG 2 (dois), chefias de órgãos suplementares 12 (doze); reitor 

e vice-reitor não possuem encargos nessa modalidade de ensino, quanto aos pró-reitores 1 (um) 

não possuía e nos órgãos suplementares da Reitoria 4 (quatro) não tinha carga horária na 

graduação.  

Quanto aos coordenadores de cursos médio/técnico identificamos que 17 (dezessete) 

não tiveram encargos de ensino em qualquer nível. Sendo que dessas chefias/gestores 1 (um) 

teve encargos no nível médio e pós-médio. 

Nessa direção, acerca da carga horária de encargo em ensino, em qualquer nível, 

constatamos que não tiveram qualquer encargo 4 (quatro) diretores, 1 (um) vice-diretor, 3 (três) 

chefes de departamento, 3 (três) coordenadores de curso de graduação, 1 (um) coordenador de 

PG, 10 (dez) chefias de órgãos suplementares nas unidades e 3 (três) da Reitoria; 1 (um) reitor.  

No item encargo de orientações, na aba superior não há indicação da carga horária total, 

há apenas no detalhamento desse encargo a informação por estudante. Então, a carga horária de 

orientações não é computada na carga horária de trabalho do professor? 

Quanto ao encargo de projetos, há na aba superior do item a indicação da carga horária 

total, correspondendo à soma das cargas horárias de cada projeto listado. 

E no encargo de ocorrências funcionais não há indicação de carga horária total e nem 

por detalhamento de cada ocorrência. Isso nos leva a entender que não é considerado no 

computo da carga horária de trabalho do docente a sua atuação nos diferentes âmbitos 

institucionais (como, por exemplo, colegiados de curso, departamentos e centros; comissões; 

comissões permanentes; comissões temporárias; comitês; nomeações para cargos de direção; 

designações para funções gratificadas, conselhos). 

Diante disso, evidenciamos que os encargos computados não correspondem à real carga 

horária de trabalho dos docentes.  

Constatamos que um professor/gestor não teve encargo naquele semestre, pois não há 

indicação da sua carga horária. 

Elaborando um panorama da carga horária contabilizando encargos de ensino, de 

orientações e os encargos de projetos constatamos o que é apresentado no gráfico 27: 
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Gráfico 27 - Panorama carga horária dos professores/gestores 

 

Fonte: elaborado a partir de informações de https://www.ufsm.br/encargos. 

 

A partir desse levantamento identificamos que a maioria dos professores/gestores tinha 

a partir de 10h a 35h de encargos (lembrando que nesse computo não está abarcado os encargos 

referentes às atividades de gestão). Constatamos que 20% (vinte por cento) dos P/G tinham 

mais de 20h e menos de 25h, correspondendo a 70 (setenta) P/G; 16% (dezesseis por cento) 

possuíam de 15h a 20h, representando 56 (cinquenta e seis) docentes; 13% (treze por cento) 

tinham de 15h a 30h, correspondendo a 44 (quarenta e quatro) P/G; 12% (doze por cento) 

possuíam de 30h a 35h, correspondendo a 43 (quarenta e três) professores; 11% (onze por cento) 

tinham de 10h a 15h, correspondendo a 39 (trinta e nove) docentes; 8% (oito por cento) 

possuíam de 06h a 10h, correspondendo a 26 (vinte e seis) P/G; 6% (seis por cento) possuíam 

de 35h a 40h, correspondendo a 21 (vinte e um) professores; 4% (quatro por cento) tinham de 

40h a 45h, correspondendo a 13 (treze) docentes; representando 3% (três por cento) aparecem 

os P/G com 45h a 50h, sendo 11 (onze) docentes, e aqueles com 01h a 05h, sendo 9 (nove) 

docentes; abarcando 2% (dois por cento) aparecem aqueles com carga horária de 50h a 55h, 

correspondendo a 7 (sete) P/G; a seguir representando 1% (um por cento) aparecem os 2 (dois) 
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docentes com 65h a 70h; e os demais não contabilizaram porcentagem, sendo com 1 (um) P/G 

em cada: 0h, 55h a 60h, 60h a 65h e com 80.50h de encargos. 

Diante disso, ao tabularmos as informações disponíveis de modo a identificar os âmbitos 

de atuação dos professores/gestores, evidenciamos que além de as atividades de gestão não 

serem consideradas no computo dos encargos dos docentes, a carga horária de atividades nos 

demais âmbitos é intenso para a maioria dos professores/gestores. Por meio dessa análise dos 

achados constatamos que a atuação na gestão é um intensificador do trabalho docente, 

ampliando e complexificando a sua organização laboral.  

Ainda evidenciamos que as informações acerca da carga horária de trabalho dos 

docentes não correspondem às ações que eles executam, tanto por terem disciplinas elencadas 

como ministrantes, sendo que a carga horária não é contabilizada aparecendo zero nos encargos, 

como quando assumem outras demandas que também não contam, como, por exemplo, as 

atividades em comissões, bancas, editor de revista, assim como as mais diversas atividades 

relacionadas ao ensino, pesquisa, extensão e gestão. Desse modo, constatamos que as 

informações que estão publicadas na página oficial da instituição não correspondem a carga 

horária real de trabalho dos docentes, indicando, principalmente, que há uma sobrecarga de 

atividades que extrapola sua carga horária de 40 (quarenta) horas semanais previstas. Mesmo 

que para muitos isto seja justificável em função da dedicação exclusiva, entendemos que essa 

sobrecarga precisa ser urgentemente colocada em pauta, tanto para ser contabilizada 

efetivamente, indicando as implicações do trabalho do professor universitário, como para que 

isso seja discutido e considerado no âmbito do desenvolvimento profissional docente.  

Seguindo, mapeamos também as experiências no campo profissional, ou seja, na 

docência, anterior ao ingresso como professor efetivo na universidade. A partir desse 

levantamento, apresentamos, nos dois gráficos que seguem, o panorama relativo às atuações 

anteriores. 

Quanto à atuação como docente no ensino superior, constatamos que a maioria dos 

professores/gestores tiverem experiências como docentes da educação superior antes de 

ingressarem na IES atual como professores efetivos. São 248 (duzentos e quarenta e oito) 

professores com atuação anterior, representando 70% (setenta por cento), e 105 (cento e cinco) 

sem experiência anterior como docente no Ensino Superior, correspondendo a 30% (trinta por 

cento). 
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Gráfico 28 - Os professores/gestores: atuação anterior na Educação Superior – Por setor/cargo 

 

 
 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Já quanto à atuação na educação básica como docente, a maioria dos 

professores/gestores não teve essa experiência, sendo 294 (duzentos e noventa e quatro), 

contabilizando 83% (oitenta e três por cento). Logo, 54 (cinquenta e quatro) docentes, 17% 

(dezessete por cento), atuaram como professores na educação básica. 

 

Gráfico 29 - Os professores/gestores: atuação anterior na Educação Básica – Por setor/cargo 

 

 
 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Diante disso, evidenciamos que a maioria dos professores/gestores tiveram experiências 

pregressas como docentes, sendo a maioria delas no nível Superior. 

Olhando a partir dos cargos/setores, conforme tabela a seguir, identificamos que 72% 

(setenta e dois por cento) dos chefes de departamento didáticos atuaram anteriormente na 

educação superior. Quanto à atuação na educação básica apenas 12% (doze por cento) deles 

tiveram esta experiência.  

Sem atuação 

anterior na 

Educ. 

Superior

30%
Atuação 

anterior na 

Educ. 

Superior

70%

Não atuaram 

na Educação 

Básica

83%

Atuação 

anterior na 

Educação 

Básica

17%
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Tabela 07 - Os professores/gestores: atuação anterior por setor/cargo 

 

 Fonte: elaborada a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

Quanto aos coordenadores de cursos médio/pós-médio/técnico 81% (oitenta e um por 

cento) atuaram na Educação Superior, anteriormente, e 14% (quatorze por censo) na educação 

básica. Já os coordenadores de cursos de graduação 75% (setenta e cinco por cento) têm 

experiência anterior na educação superior e 16% (dezesseis por cento) na educação básica. 83% 

(oitenta e três por cento) dos coordenadores de PG atuaram anteriormente na educação superior 

e 19% (dezenove por cento) na educação básica.  

Os diretores de unidades na sua maioria não atuaram anteriormente em nenhum dos 

níveis (Educação Superior 36% atuaram e educação básica 21% atuaram). Os vice-diretores 

64% (sessenta e quatro por cento) atuaram na educação superior e 21% (vinte e um por cento) 

atuaram na educação básica. Os professores/gestores que atuam nos órgãos suplementares das 

unidades na sua maioria não atuaram (educação superior 46% (quarente a seis por cento) 

atuaram e educação básica 33% (trinta e três por cento) atuaram).  

O reitor não tem experiências docentes anteriores ao ingresso na universidade como 

docente. O vice-reitor atuou anteriormente na educação superior. Quanto aos pró-reitores 40% 

(quarenta por cento) atuaram na educação superior e 40% (quarenta por cento) na educação 

básica. Os professores/gestores que atuam nos órgãos suplementares da Reitoria, 60% (sessenta 

por cento) atuaram anteriormente na educação superior e 8% (oito por cento) na educação 

básica. 

 Olhando a partir das unidades universitárias evidenciamos que em todas a maioria dos 

professores/gestores atuaram anteriormente na educação superior, conforme detalhado na 

tabela que segue: 

 

 

 

Departamentos 

Didáticos 
Cursos Centros de Ensino Reitoria  

Chefes 

Coordenadores 

Diretor 
Vice-
diretor 

Outro 
cargo/função 

Reitor Vice-reitor 
Pró-
reitor 

Outro 

cargo/ 

função 

Total Médio/ 

Técnico 
Graduação PG 

 86 21 99 63 14 14 24 1 1 5 25 353 

Atuação 

anterior na 

Educ. 

Superior 

62 17 74 52 5 9 11 - 1 2 15 248 

72% 81% 75% 83% 36% 64% 46% - 100% 40% 60% 70% 

Atuação na 

Educ. 

Básica 

10 3 16 12 3 3 8 - - 2 2 59 

12% 14% 16% 19% 21% 21% 33% - - 40% 8% 17% 
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Tabela 08 - Os professores/gestores: atuação anterior por Unidade Universitária 

 

Fonte: elaborada a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Já quanto à atuação anterior na educação básica em apenas duas unidades a maioria dos 

professores/gestores possui essa experiência, sendo elas o Ipê, 67% (sessenta e sete por cento), 

e o CE, 60% (sessenta por cento). CEFD e CAL aparecem na sequência com 45% (quarenta e 

cinco por cento) e 43% (quarenta e três por cento), respectivamente. A seguir Palmeira com 

29% (vinte e nove por cento) e CTISM com 21% (vinte e um por cento). Os demais centros 

com menos de 20% (vinte por cento): Politécnico 19% (dezenove por cento); Frederico 14% 

(quatorze por cento); CCSH 13% (treze por cento); Reitoria 12% (doze por cento); Cachoeira 

11% (onze por cento); CT 7% (sete por cento); CCNE 6% (seis por cento); CCR 6% (seis por 

cento) e CCS 3% (três por cento). 

 Quanto aos professores/gestores que responderam ao questionário, identificamos que 

12% (doze por cento), correspondendo a dois docentes, atuaram como professor da educação 

básica; 53% (cinquenta e três por cento), o que corresponde a 9 (nove) docentes, tiveram 

experiência como docente em outra IES; 2 (dois) professores não tiveram experiências 

profissionais anterior ao ingresso na universidade como docente. 

Nessa direção, buscando um panorama geral do tempo de atuação como docente, 

apresentamos no próximo gráfico o panorama do tempo total da atuação como professor, 

somando o tempo de atuação docente anterior à universidade com o tempo como docente 

efetivo na instituição. Assim, identificamos que a maior é de docentes com mais de 5 anos e 

menos de 10 anos de atuação como professor, correspondendo a 20% (vinte por cento) dos 

professores/gestores da instituição. A seguir aparece mais de 20 anos, representando 19% 

(dezenove por cento), mais de 10 anos, com 17% (dezessete por cento), mais de 15 anos, com 

15% (quinze por cento), mais de 25 anos, representando 13% (treze por cento), mais de 30 anos, 

com 5% (cinco por cento), mais de 35 anos e menos de 5 anos, correspondendo a 4% (quatro 

por cento) cada, e com mais de 40 anos, representando 3% (três por cento).  

 

 

 Cach CAL CCNE CCR CCS CCSH CE CEFD CT CTISM Fred Ipê Palm Poli Reit 

 9 21 32 31 39 45 15 11 41 19 14 3 14 27 32 

Atuação 

anterior 

na Educ. 

Superior 

7 16 23 22 25 36 13 9 25 15 11 2 11 16 17 

78% 76% 72% 71% 64% 80% 87% 82% 61% 79% 79% 67% 79% 59% 53% 

Atuação 

na Educ. 

Básica 

1 9 2 2 1 6 9 5 3 4 2 2 4 5 4 

11% 43% 6% 6% 3% 13% 60% 45% 7% 21% 14% 67% 29% 19% 12% 
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Gráfico 30 - Os professores/gestores: tempo total de atuação como docente – por setor/cargo 

 

 

 
Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

  Diante desse panorama somos levados a pensar acerca do tempo de atuação em uma 

carreira docente, e para tal buscamos substrato em estudos que nos ajudem a entender esse 

aspecto. 

Nessa perspectiva, pensar o ciclo de uma carreira implica em considerar o contexto 

sociocultural de cada sujeito, consequentemente, cada professor tem seu próprio ciclo 

profissional. Nessa direção, Isaia (2003) olha para a educação superior e considerando as 

especificidades e particularidades desse nível de ensino, elenca as fases da carreira para o 

Ensino Superior. De acordo com a autora:  

 

[...] o contexto da educação superior compreende uma multiplicidade de gerações 

pedagógicas que não só se sucedem, mas se entrelaçam em um mesmo percurso 

histórico, possuindo, contudo, modos diferenciados de participação, interação e 

compreensão na trajetória formativa a ser empreendida pelos professores e a 

instituição em que atuam. Nota: As possíveis resistências ao logo dessa trajetória 

podem ser em decorrência da assincronia geracional entre os diversos grupos de 

professores, o que indica a necessidade da mesma ser levar em conta para o 

planejamento e a implementação do desenvolvimento profissional docente. (ISAIA, 

2006, p. 368). 

 

Partindo das suas pesquisas enfocando a Educação Superior, Isaia (2003, 2010) indica 

três fases para a carreira no Ensino Superior: inicial – correspondendo de 0 a 5 anos de atuação; 

intermediária – dos 6 aos 15 anos de atuação e final – dos 16 anos em diante. 
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Diante disso, analisando a partir das fases indicadas por Isaia (2003, 2010), 

identificamos que a maioria dos professores/gestores está em fase final, 59% (cinquenta e nove 

por cento), seguido do segundo maior grupo que são os intermediários, 37% (trinta e sete por 

cento) e os em fase inicial, 4% (quatro por cento). 

 Na tabela a seguir, apresentamos o detalhamento por setor/cargo: 

 

Tabela 09 - Os professores/gestores: tempo como docente por cargo/setor 

 
 Departamentos 

Didáticos 

Cursos Centros de Ensino Reitoria  

Chefes Coordenadores Diretor Vice-

diretor 

Outro 

cargo/função 

Reitor Vice-

reitor 

Pró-

reitor 

Outro 

cargo/função 

Total 

Médio/ 

Técnico 

Graduação PG 

Total 8649 21 99 63 14 14 24 1 1 5 25 353 

-5 anos 

como 

docente 

1 1 7 1 1 1 1 - - - 1 14 

+ 5 anos 

como 

docente 

15 3 27 7 1 3 10 - - - 3 69 

+ 10 anos 

como 

docente 

12 9 20 8 3 2 3 - 1 - 1 60 

+ 15 anos 

como 

docente 

14 4 11 16 - 1 1 - - - 5 52 

+ 20 anos 

como 

docente 

19 2 20 16 2 2 3 - - 1 2 67 

+ 25 anos 

como 

docente 

14 1 10 7 1 4 2 1 - 1 5 46 

+ 30 anos 

como 

docente 

2 - 1 1 4 1 2 - - - 5 16 

+ 35 anos 

como 

docente 

5 1 - 1 2 - 2 - - 1 2 14 

+ 40 anos 

como 

docente 

3 - 1 5 - - 1 - - 1 1 12 

 1% 5% 7% 2% 7% 7% 4%    4% 4% 

 32% 57% 49% 24% 29% 36% 52%  100%  16% 37% 
 67% 38% 44% 74% 64% 57% 44% 100%  100% 80% 59% 

 

Fonte: elaborada a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

Por meio desta é possível evidenciarmos que a maioria dos cargos/setores é ocupada por 

professores/gestores com uma carreira consolidada na instituição, estando na fase final, ou seja, 

com mais de 15 anos completos na universidade como docente efetivo, representando 59% 

(cinquenta e nove por cento). Reitor e pró-reitor são 100% (cem por cento) ocupados por 

docentes em fase final. Órgãos suplementares da Reitoria são 80% (oitenta por cento) ocupados 

por docentes também já na fase final. 74% (setenta e quatro por cento) dos coordenadores de 

                                                 
49 Sendo que destes um currículo não foi encontrado na Plataforma do Lattes e um não informou o ano de ingresso 

na instituição como docente. 
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cursos de PG tem mais de 15 anos como docentes. 67% (sessenta e sete por cento) dos chefes 

de Departamentos didáticos estão em fase final. Dos diretores de unidades 64% (sessenta e 

quatro por cento) estão em fase final. Dos Vice-diretores 57% (cinquenta e sete por cento) estão 

em fase final. 

Predomina professores/gestores em fase intermediária no caso do vice-reitor, 

correspondendo a 100% (cem por cento), dos coordenadores de cursos médio/pós-

médio/técnico, representando 57% (cinquenta e sete por cento), órgãos 

suplementares/unidades, correspondendo a 52% (cinquenta e dois por cento), e coordenadores 

de cursos de graduação, com 49% (quarenta e nove por cento).  

 Com exceção dos cargos principais da administração central da IES, reitor, vice-reitor 

e pró-reitor, em todos os demais cargos/setores há percentagem de docentes que estão em fase 

inicial de carreira docente e já estão desempenhando o papel de gestores universitários.  

Agora olhando por unidade universitária, tabela a seguir, identificamos que 

professores/gestores em fase inicial estão concentrados em 8 (oito) unidades, sendo elas: 

Cachoeira (33% (trinta e três por cento) dos professores/gestores desta unidade estão em fase 

inicial), Palmeira (14% (quatorze por cento)), CE (7% (sete por cento)), CT (7% (sete por 

cento)),  CCR (5% (cinco por cento)), Politécnico (4% (quatro por cento)), Reitoria (3% (três 

por cento)) e CCSH (2% (dois por cento)).  

Na maioria das unidades predomina professores/gestores que estão com a carreira 

consolidada, que temos chamado de fase final, com mais de 15 anos completos atuando como 

docentes. A maior concentração nesta fase aparece na Reitoria, com 81% (oitenta e um por 

cento), na sequência aparece o CE, com 80% (oitenta por cento), seguido do CEFD, com 73% 

(setenta e três por cento); CCSH, com 67% (sessenta e sete por cento); Ipê, com 67% (sessenta 

e sete por cento); CCR, com 66% (sessenta e seis por cento); CAL, com 64% (sessenta e quatro 

por cento); CCS, 64% (sessenta e quatro por cento); Politécnico, 55% (cinquenta e cinco por 

cento); CT, 53% (cinquenta e três por cento); e CCNE, 52% (cinquenta e dois por cento).  

Predominando a concentração na fase intermediária aparece Cachoeira, com 67% 

(sessenta e sete por cento), Frederico, com 64% (sessenta e quatro por cento), CTISM, com 

53% (cinquenta e três por cento), e Palmeira, com 50% (cinquenta por cento). 
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Tabela 10 - Os professores/gestores: como docente por Unidade Universitária 

 

 
Fonte: elaborada a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Por meio desse levantamento constatamos que a maioria dos professores/gestores 

podem ser considerados, de acordo com Isaia (2003, 2010), como professores em fase final de 

carreira. 

Acerca das contribuições que a autora traz que nos possibilitam qualificarmos a nossa 

compreensão sobre a carreira do professor universitário, destacamos um apontamento: 

 

[...] pode-se constatar a existência do que se denominou, em lugar de ciclos de vida 

profissional, de movimentos construtivos da docência. Estes são entendidos como 

diferentes momentos da carreira docente, envolvendo trajetória vivencial dos 

professores e o modo como eles articulam o pessoal, o profissional e o institucional e, 

conseqüentemente [sic], como vão se (trans)formando, no decorrer do tempo. Estes 

movimentos carregam, portanto, as peculiaridades de cada docente e de como ele 

interpreta ou interpretou os acontecimentos vividos. Os movimentos não se 

apresentam de forma linear, mas correspondem a momentos de ruptura ou oscilação, 

responsáveis pelo aparecimento de novos percursos que podem ser trilhados pelos 

docentes. (ISAIA, 2010, p. 29). 

 

Nesse sentido, a partir das informações coletadas e do mapeamento realizado, 

salientamos que há pertinência para um estudo que conseguisse verificar se há alguma 

 Cach CAL CCNE CCR CCS CCSH CE CEFD CT CTISM Fred Ipê Palm Poli Reit 

 9 21 32 31 39 45 15 11 41 19 14 3 14 27 32 

-5 anos 

como 

docente 

3 - - - 2 1 1 - 3 - - - 2 1 1 

+ 5 anos 

como 

docente 

6 6 7 8 5 6 1 1 8 6 5 1 2 4 3 

+ 10 anos 

como 

docente 

- 2 7 3 7 8 1 2 8 4 4 - 5 7 2 

+ 15 anos 

como 

docente 

- 3 2 4 5 11 2 2 6 3 3 - 2 4 5 

+ 20 anos 

como 

docente 

- 5 8 7 6 12 2 2 10 2 1 1 2 6 3 

+ 25 anos 

como 

docente 

- 5 4 7 8 4 - 2 3 2 - 1 1 2 7 

+ 30 anos 

como 

docente 

- 1 1 1 2 1 3 - 1 1 - - - - 5 

+ 35 anos 

como 

docente 

- - - - 3 1 3 1 - 1 - - - 2 3 

+ 40 anos 

como 

docente 

- - - 2 1 1 2 1 1 - 1 - - 1 2 

 33%    5% 2% 7%  7%    14% 4% 3% 

 67% 36% 48% 34% 31% 31% 13% 27% 40% 53% 64% 33% 50% 41% 16% 

  64% 52% 66% 64% 67% 80% 73% 53% 47% 36% 67% 36% 55% 81% 
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diferença/semelhança entre o tempo de carreira docente e o tempo de atuação como gestor. 

Quais as aproximações e os distanciamentos entre as experiências e vivências de professores já 

estabilizados na carreira docente e que são iniciantes na atuação como gestores e daqueles que 

são iniciantes tanto na carreira docente como na gestão? 

Pelas informações disponíveis nos Currículos Lattes consideramos não ser fidedigno à 

realidade, pois não conseguimos identificar o tempo de atuação como gestor de cada professor, 

pois em vários currículos as informações disponíveis indicam apenas a atuação como gestor 

anteriormente, às vezes, sem a indicação do ano em que o cargo foi assumido. 

Nessa direção, no gráfico que segue apresentamos o panorama da atuação anterior como 

gestor: 

 

Gráfico 31 - Os professores/gestores: atuação anterior como gestor – Por setor/cargo 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Dos 353 (trezentos e cinquenta e três) professores/gestores 262 (duzentos e sessenta e 

dois) já atuaram anteriormente como gestores, o que representa 74% (setenta e quatro por cento) 

de professores/gestores que não são novatos em cargos de chefia. Assim, 26% (vinte e seis por 

cento) dos professores/gestores estão atuando pela primeira vez em cargos de gestão como 

gestores. 

 Olhando para a distribuição por cargos/setores evidenciamos o panorama apresentado 

na tabela que segue: 
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experiência 
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como gestor

26%
Atuação 

anterior 
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74%
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Tabela 11 - Os professores/gestores: atuação anterior como gestor - Por cargo/setor 

 

 

Fonte: elaborada a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Neste detalhamento evidenciamos que apenas o cargo/setor coordenadores de cursos 

médio/pós-médio/técnico tem a maioria dos seus professores/gestores atuando pela primeira 

vez como gestores, 52% (cinquenta e dois por cento).  

 Na maioria dos cargos/setores predominam professores/gestores com experiências 

anteriores como gestores: reitor e vice-reitor – 100% (cem por cento) em cada; órgãos 

suplementares/Reitoria – 96% (noventa e seis por cento);  vice-diretor – 93% (noventa e três 

por cento); diretor – 86% (oitenta e seis por cento); pró-reitor – 80% (oitenta por cento); chefes 

de departamentos didáticos- 78% (setenta e oito por cento); coordenadores de cursos de 

graduação – 72% (setenta e dois por cento); coordenadores de PG – 68% (sessenta e oito por 

cento); e órgãos suplementares/unidades – 67% (sessenta e sete por cento). 

 Olhando por unidade universitária vislumbramos o panorama apresentado na tabela que 

segue:  

 

Tabela 12 - Os professores/gestores: atuação anterior como gestor - Por Unidade Universitária 

 

 

Fonte: elaborada a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 No CTISM a maioria dos professores/gestores está atuando pela primeira vez em cargos 

de gestão-chefia, representando 53% (cinquenta e três por cento). No CCNE metade dos 

professores/gestores já atuou anteriormente e metade está atuando pela primeira vez. Nas 

demais unidades predominam professores/gestores com atuação anterior em gestão: CE, 100% 

(cem por cento); Reitoria, 94% (noventa e quatro por cento); Frederico, 86% (oitenta e seis por 

cento); CCSH, 84% (oitenta e quatro por cento); CEFD, 82% (oitenta e dois por cento); CAL, 

 

Departamentos 

Didáticos 
Cursos Centros de Ensino Reitoria  

Chefes 

Coordenadores 

Diretor 
Vice-
diretor 

Outro 

cargo/ 

função 

Reitor Vice-reitor 
Pró-
reitor 

Outro 

cargo/ 

função 

Total Médio/ 

Técnico 
Graduação PG 

Total 86 21 99 63 14 14 24 1 1 5 25 353 

Atuação 

anterior 

como 

gestor 

67 10 71 43 12 13 16 1 1 4 24 262 

78% 48% 72% 68% 86% 93% 67% 100% 100% 80% 96% 74% 

 Cach CAL CCNE CCR CCS CCSH CE CEFD CT CTISM Fred Ipê Palm Poli Reit 

 9 21 32 31 39 45 15 11 41 19 14 3 14 27 32 

Atuação 

anterior 

como 

gestor 

5 17 16 24 29 38 15 9 29 9 12 2 11 16 30 

56% 81% 50% 77% 74% 84% 100% 82% 71% 47% 86% 67% 79% 59% 94% 
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81% (oitenta e um por cento); Palmeira, 79% (setenta e nove por cento); CCR, 77% (setenta e 

sete por cento); CCS, 74% (setenta e quatro por cento); CT, 71% (setenta e um por cento); Ipê, 

67% (sessenta e sete por cento); Politécnico, 59% (cinquenta e nove por cento); e Cachoeira, 

56% (cinquenta e seis por cento). 

Quanto aos professores/gestores que responderam ao questionário todos continuam em 

cargos de gestão, sendo que dois trocaram de setor/cargo. Por meio dessa triangulação 

evidenciamos que um chefe de Departamento está atualmente em cargo de diretor de unidade 

universitária; e um coordenador de curso de graduação foi para a coordenação de um curso PG.   

Uma indicação interessante que se pode fazer quanto a esse aspecto é futuramente 

refazer esse mapeamento, especialmente, quanto aos docentes que estão há pouco tempo 

atuando como gestores, visando identificar se há e qual o movimento dos professores/gestores 

que passam a atuar em outros cargos.  

No quadro que segue apresentamos esse panorama acerca do cargo que ocupavam em 

cada período de coleta dessas informações: 

 

Quadro 09 - Cargos ocupados pelos professores/gestores – março 2018 e abril 2019  
 

 Você ocupa cargo de chefia atualmente? 
Em março de 2018 qual cargo de chefia você 

ocupava? 

P/G 1 Coordenador de curso de Pós-graduação Coordenador de curso de Pós-graduação 

P/G 2 Coordenador de curso de Graduação Coordenador de curso de Graduação 

P/G 3 Diretor de Unidade Universitária Chefe de Departamento Didático 

P/G 4 Coordenador de curso de Pós-graduação Coordenador de curso de Pós-graduação 

P/G 5 Coordenador de curso de Pós-graduação Coordenador de curso de Pós-graduação 

P/G 6 Chefe de Departamento Didático Chefe de Departamento Didático 

P/G 7 Chefe de Departamento Didático Chefe de Departamento Didático 

P/G 8 Coordenador de curso de Pós-graduação Coordenador de curso de Graduação 

P/G 9 Coordenador de curso de Pós-graduação Coordenador de curso de Pós-graduação 

P/G 10 Coordenador de curso de Pós-graduação Coordenador de curso de Pós-graduação 

P/G 11 Chefe de Departamento Didático Chefe de Departamento Didático 

P/G 12 Coordenador de curso de Pós-graduação Coordenador de curso de Pós-graduação 

P/G 13 Coordenador de curso de Pós-graduação Coordenador de curso de Pós-graduação 

P/G 14 Chefe de Departamento Didático Chefe de Departamento Didático 

P/G 15 Coordenador de curso de Graduação Coordenador de curso de Graduação 

P/G 16 Coordenador de curso de Graduação Coordenador de curso de Graduação 

P/G 17 Chefe de Departamento Didático Chefe de Departamento Didático 

 

Fonte: elaborado a partir das informações das respostas dos questionários. 

 

Nessa direção, buscando conhecer um pouco mais do perfil desses professores/gestores, 

identificamos que eles têm em média pouco mais de 10 (dez) anos de atuação na universidade. 

No quadro a seguir apresentamos o detalhamento de alguns aspectos do perfil desses P/G:  

 



178 

Quadro 10 - Aspectos do perfil dos professores/gestores 
 

Ano de 

ingresso na 

UFSM 

Faixa etária Sexo   

2015 31 a 40 anos Feminino Adjunto 

2014 31 a 40 anos Feminino Adjunto 

2009 61 anos ou mais Masculino Associado 

2005 51 a 60 anos Feminino Associado 

2007 51 a 60 anos Masculino Associado 

1998 51 a 60 anos Masculino Associado 

2009 41 a 50 anos Masculino Associado 

2008 41 a 50 anos Masculino Associado 

2011 51 a 60 anos Masculino Adjunto 

2005 41 a 50 anos Feminino Associado 

2002 51 a 60 anos Feminino Associado 

1997 61 anos ou mais Feminino Adjunto 

2003 51 a 60 anos Feminino Associado 

2009 41 a 50 anos Masculino Associado 

2012 31 a 40 anos Feminino Adjunto 

2013 31 a 40 anos Masculino Adjunto 

2009 31 a 40 anos Masculino Adjunto 

 

Fonte: elaborado a partir das informações das respostas dos questionários. 

 

Quanto à faixa etária 6 (seis) tem entre 51 a 60 anos de idade, 5 (cinco) tem de 31 a 40 

anos, 4 (quatro) entre 41 a 50 anos e 1 (um) tem mais de 61 anos. Os respondentes são 9 (nove) 

do sexo masculino e 8 (oito) do feminino. Quanto ao enquadramento funcional 7 (sete) estão 

no nível de adjunto e 10 (dez) no nível de associado. 

No quadro a seguir apresentamos um panorama acerca da atuação anterior como gestor: 

 

Quadro 11 - Atuações anteriores na gestão 
 

(continua) 
Anterior ao cargo de chefia que ocupava 

em março de 2018, já ocupou outro cargo? 

Quanto tempo de atuação como professor-gestor em cargos 

de chefia – total? 

Não 2 anos 

Não 2 anos 

Vice-diretor de Unidade Universitária 04 

Coordenador de curso de Pós-graduação 
11 anos entre coordenação de curso de graduação e pós-

graduação 

Não 7 

Chefia de Órgãos suplementares das 

Unidades Universitárias 
20 anos 

Coordenador de curso de Graduação 
2 anos de coordenador de curso e 1,5 anos de chefe de 

departamento. 

Não Em junho de 2018 completa 04 anos (Duas Gestões) 

Coordenador de curso de Pós-graduação 3 anos 

Chefe de Departamento Didático 8 anos 

Coordenador de curso de Pós-graduação 15 anos 
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Quadro 11 - Atuações anteriores na gestão 
 

(conclusão) 
Não 3 anos 

Chefe de Departamento Didático 3,5 anos 

Coordenador de curso de Graduação 6 anos 

Coordenador de curso de Graduação 4 anos 

Não 1 ano e dois meses 

Vice-diretor de Unidade Universitária 3 anos 

 

Fonte: elaborado a partir das informações das respostas dos questionários.  

 

Assim, constatamos que desses professores/gestores o menor tempo de atuação é de um 

ano e dois meses. A média de anos de atuação desse grupo de P/G é de 5 (cinco) anos e 9 (nove) 

meses. Entre os chefes de Departamento a média de tempo é de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses. 

Já quanto aos coordenadores de curso de graduação e média de tempo de atuação como gestor 

é de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses. Dentre os coordenadores de cursos de pós-graduação a 

média de atuação é de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses. Assim, aparecem com mais tempo de 

atuação os chefes de departamentos, a seguir os coordenadores de PG e após coordenadores de 

cursos de graduação. 

Quanto à pergunta de atuação em outro cargo anterior ao que ocupava em abril de 2019, 

identificamos que P/G 5, P/G 8 e P/G 12 não consideram em sua resposta cada período de gestão 

no cargo em que estavam em abril de 2019, pois ao analisarmos o tempo total como gestor – 7 

(sete) anos, 4 (quatro) anos e 3 (três) anos, respectivamente, constatamos que estão há mais de 

uma gestão naquele cargo. Logo, podemos identificar como gestores “novatos” P/G 01 

(coordenador de curso de Pós-graduação), P/G 02 (coordenador de curso de graduação) e P/G 

16 (coordenador de curso de Graduação), pois estão em seu primeiro período de gestão.  

Também perguntamos aos professores/gestores acerca do envolvimento com atividades 

de gestão universitária em outros âmbitos e esferas; acerca disso identificamos que a maioria 

dos gestores atua entre quatro e seis âmbitos/esferas diferentes. No quadro que segue 

apresentamos um detalhamento desse aspecto mapeado.  

A instância com maior percentual de atuação é o colegiado departamental, com 82% 

(oitenta e dois por cento); na sequência aparece o Conselho de Centro, com 76% (setenta e seis 

por cento); o NDE, com 65% (sessenta e cinco por cento); coordenação de curso com 47% 

(quarenta e sete por cento); CEPE, com 29% (vinte e nove por cento); CEPEX, com 24% (vinte 

e quatro por cento); CONSU, com 18% (dezoito por cento); e com um professor/gestor atuando 

em cada aparece cargo representativo da instituição em outros espaços e no outro foi indicado 

“comissão de extensão do CCS da UFSM – não existe CEPEX” (P/G 01).   
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Quadro 12 - Professores/gestores envolvimento na gestão 

 
 Quantidade Percentual 

Colegiado departamental 14 82% 

Colegiado de curso 12 71% 

Núcleo docente estruturante – NDE 11 65% 

Coordenação de curso 8 47% 

Comissão de ensino, pesquisa e extensão - CEPEX 4 24% 

Conselho de Centro 13 76% 

Conselho Universitário – CONSU 3 18% 

Conselho de ensino, pesquisa e extensão – CEPE 5 29% 

Cargo representativo da instituição em outros 

espaços: - Conselho municipal, estadual e/ou 

federal e outras atividades afins 

1 6% 

Outro, especifique... 1 6% 

 

Fonte: elaborado a partir das informações das respostas dos questionários.  

 

Diante disso, retomando a analogia às fitas de DNA, incluímos a gestão como uma das 

dimensões da docência universitária, conforme figura 07: 

 

Figura 07 - Constituição da docência universitária 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Compreendemos a gestão como uma das dimensões da docência universitária tanto sua 

significância no âmbito do trabalho docente e do desenvolvimento profissional dos professores 
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que atuam como gestores, como também pela importância do trabalho desenvolvido por esse 

profissional como gestor. Isso, especialmente, por ser a única dimensão em que o docente é 

impulsionado a precisar conhecer e compreender o todo do funcionamento da instituição para 

poder desempenhar a sua função, afinal na docência, na pesquisa e/ou na extensão não há essa 

necessidade para que se consiga desenvolver o trabalho proposto/esperado. No âmbito da gestão 

é essencial que se conheça toda a estrutura organizacional da instituição, os trâmites 

administrativos e burocráticos, a dinâmica funcional da IES.  

Nesse sentido, diante do quantitativo de servidores ocupantes de cargos de gestão, em 

2014 a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) realizou um levantamento e verificou que a 

UFSM até então não havia realizado alguma ação/projeto permanente de capacitação voltado 

ao desenvolvimento de liderança. Sendo que no levantamento realizado identificou-se que na 

última década havia sido proposto apenas uma capacitação, Liderança e Desenvolvimento de 

Equipes, no mesmo levantamento identificaram que a minoria dos participantes dessa 

capacitação estava em cargos de chefia na época. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

MARIA, 2018, s/p).  

Cabe salientarmos que no mapeamento que realizamos dos atuais professores/gestores, 

em nenhum dos currículos encontramos informação sobre a participação nessa capacitação.    

 Diante desse cenário, a Progep também a partir da realização de um levantamento sobre 

as demandas de capacitação indicados pelos servidores, passou a trabalhar na elaboração de um 

projeto de qualificação/capacitação abarcando essa temática. Assim, a universidade tem desde 

2014 o Programa LIDERE: Programa de Desenvolvimento de Gestores da universidade. 

Conforme noticiado no site da instituição50 “por meio de palestras, busca capacitar seus 

servidores que atuam no cargo de chefia como em funções gratificadas, cargos de direção ou 

cargos de coordenação de curso” (UFSM, 2018, s/p). Tendo sido realizadas até 2017 quinze 

edições do Programa, foi enviada ao Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

como indicação/sugestão de ser uma referência às demais IES do país. De acordo com o site 

referido: 

 

[...] o Programa Lidere tem como objetivo contribuir para o aprimoramento da 

dinâmica organizacional nos aspectos referentes à liderança e à gestão de pessoas, 

tendo em vista a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho, das relações 

interpessoais, do desempenho profissional e, consequentemente, uma melhor 

prestação de serviços à comunidade. Participam todos os servidores ocupantes de 

funções de chefia, independentemente do cargo ocupado (técnico-administrativo em 

educação e/ou docente). (UFSM, 2018, s/p).    

                                                 
50 Disponível em: < https://www.ufsm.br/2017/07/20/programa-lidere-da-ufsm-e-enviado-como-modelo-ao-

ministerio-do-planejamento/>. Acesso em: 05 set. 2018. 
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 Segundo informações disponíveis no site da instituição, cada edição do Programa 

compreende uma turma sendo cada uma formada por servidores, tendo como público-alvo as 

chefias de uma ou um determinado grupo de unidades universitárias e/ou subunidades, 

definidas previamente. As palestras “abordam dois eixos: um voltado para aspectos 

comportamentais e gerenciais, e outro voltado para aspectos técnicos, de forma a oferecer 

conhecimentos teóricos e práticos”, sendo abordados temas como o papel do gestor na 

instituição, ética, gênero e assédio moral no trabalho, liderança e motivação. Os palestrantes 

integram o quadro de servidores da UFSM e foram escolhidos considerando o conhecimento 

sobre a respectiva temática/área a ser trabalhada em cada encontro. Após cada palestra há um 

momento de estudo de caso em grupos, abarcando a indicação/proposição de sugestões de 

melhoria para determinados setores, de acordo com o que tiver sido abordado na capacitação. 

Na sequência há um compartilhamento com o grupo todo do que foi discutido/proposto nos 

pequenos grupos. Concluindo-se com a avaliação do evento e dos palestrantes, incluindo a 

disponibilidade de propor/indicar melhorias/sugestões para as edições futuras. (UFSM, 2018, 

s/p). 

 A partir disso, buscamos identificar se os professores/gestores participaram do Lidere. 

Por meio do mapeamento realizado constatamos que o Lidere não teve adesão por parte dos 

professores/gestores, pois apenas 5% (cinco por cento) deles participaram de alguma das 

edições do Lidere, conforme visualizamos no gráfico que segue: 

 

Gráfico 32 - Os professores/gestores: participação no Programa LIDERE – Por setor/cargo 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

Dos 353 (trezentos e cinquenta e três) professores/gestores apenas 19 (dezenove) 

participaram do Programa Lidere. A maioria 95% (nove e cinco por cento) representando 334 

Não 

participaram

95%

Participaram

5%
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(trezentos e trinta e quatro) professores/gestores até março de 2018 não havia participado de 

alguma edição do Lidere. 

Analisando a partir da distribuição por cargos/setores temos o seguinte panorama: 

 

Tabela 13 - Os professores/gestores: participação no Lidere - por cargo/setor 

 

Fonte: elaborada a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Evidenciamos a maior percentagem no que tange aos cargos/setores de participação no 

Programa Lidere é dos diretores, 21% (vinte e um por cento), seguidos pelos chefes de 

departamentos, 8% (oito por cento), coordenadores de cursos de graduação, 6% (seis por cento), 

chefias de órgãos suplementares/unidades, 4% (quatro por cento), e coordenadores de cursos 

de PG, 3% (três por cento). Nos demais cargos/setores não há professor-gestor que tenha 

participado. 

 Olhando por Unidade Universitária constatamos que em oito pelo menos um professor-

gestor participou do Lidere: CCSH 6 (seis) participaram, Palmeira 4 (quatro), CCNE 3 (três), 

CAL 2 (dois), CT 1 (um), Frederico 1 (um), Ipê 1 (um) e Politécnico 1 (um). Na tabela que 

segue apresentamos o percentual de professores/gestores de cada unidade no que tange à 

participação no Lidere:  

  

Tabela 14 - Os professores/gestores: participação no Lidere - por Unidade Universitária 

 

Fonte: elaborada a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

A partir desse mapeamento e buscando notícias/informações no site oficial da instituição 

sobre o Lidere evidenciamos que as chefias/gestores que tem participado do programa são os 

servidores técnicos administrativos em educação (TAEs). De acordo com informações 

 

Departamentos 

Didáticos 
Cursos Centros de Ensino Reitoria  

Chefes 

Coordenadores 

Diretor 
Vice-
diretor 

Outro 
cargo/função 

Reitor 
Vice-
reitor 

Pró-
reitor 

Outro 
cargo/função 

Total Médio/ 

Técnico 
Graduação PG 

Total 86 21 99 63 14 14 24 1 1 5 25 353 

Participação 

no LIDERE 

7 - 6 2 3 - 1 - - - - 19 

8% 0% 6% 3% 21% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 5% 

 Cach CAL CCNE CCR CCS CCSH CE CEFD CT CTISM Fred Ipê Palm Poli Reit 

 9 21 32 31 39 45 15 11 41 19 14 3 14 27 32 

Participação 

no LIDERE 

- 2 3 - - 6 - - 1 - 1 1 4 1 - 

0% 10% 9% 0% 0% 13% 0% 0% 2% 0% 7% 33% 29% 4% 0% 
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disponíveis no site oficial da instituição51, até o ano de 2017 o programa capacitou 454 

(quatrocentos e cinquenta e quatro) gestores da UFSM. Em 2018 a 16ª edição foi ofertada de 

10 de setembro a 8 de outubro, tendo como público-alvo os servidores que ocupam cargos de 

chefia, bem como os que pretendem assumir futuramente cargos de chefia e que ainda não 

tenham realizado a capacitação.  

Diante disso, analisando as informações coletadas, constatamos que até o ano de 2017 

96% (noventa e seis por cento) dos servidores que participaram do Lidere são TAEs e 4% 

(quatro por cento) são docentes.  

Mapeando as notícias divulgadas no site oficial da UFSM conseguimos identificar 

alguns detalhamentos desse panorama: em notícia publicada no site da instituição em 

29/09/2017, consta que a 15ª edição do Lidere fora realizada naquele mês no campus de 

Palmeira das Missões, com a participação de cerca de 45 (quarenta e cinco) chefias. 

Comparando com os dados coletados nos currículos dos professores/gestores dos campi 

público alvo desta edição identificamos que de Palmeira das Missões há 4 (quatro) e em 

Frederico Westphalen há 1 (um) professor-gestor que participaram do Lidere em 2017 dos 

professores/gestores destas unidades (consideramos nesta análise o ano de participação no 

Lidere conforme indicado no Lattes e a vinculação institucional à estas unidades universitárias). 

Assim, identificamos que 89% (noventa e oito por cento) dos participantes da 15ª edição do 

Lidere foram TAEs e 11% (onze por cento) professores/gestores. 

Em notícia publicada no site da instituição em 31/08/201752, consta que a 14ª edição do 

Lidere fora realizada naquele mês no Campus de Cachoeira do Sul, sendo que houve uma 

participação de em torno de 20 (vinte) chefias. A partir do mapeamento que realizamos 

identificamos que nenhum professor-gestor daquela Unidade Universitária participou desta 

atividade. Assim, evidenciamos que as chefias que participaram em Cachoeira do 14º Lidere 

são todos TAEs. 

Diante dessa constatação ampliamos a busca no site da instituição identificando e 

capturando a imagem de notícias relativas a todas as edições anteriores do Lidere, de modo que 

conseguimos encontrar notícias relativas à todas as edições ofertadas desse programa até o 

momento: 

                                                 
51 Disponível em: <https://www.ufsm.br/2018/08/23/abertas-inscricoes-para-16o-lidere-programa-de-

desenvolvimento-de-gestores-da-ufsm/>. Acesso em: 23 ago. 2018. 
52 Disponível em: <https://www.ufsm.br/pro-reitorias/progep/2017/08/31/lidere-conclui-mais-uma-turma-

capacitando-os-gestores-do-campus-de-cachoeira-do-sul/>. Acesso em: 23 ago. 2018. 
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- 13ª Lidere – realizado de 4 a 6 de julho de 2017 – CCNE – participaram 40 (quarenta) 

chefias: analisando as informações coletadas nos Lattes dos professores/gestores constatamos 

que nesta edição participaram 7% (sete por cento) de docentes e 93% (noventa e três por cento) 

de TAEs. 

- 12ª Lidere – realizado de 4 a 9 de maio de 2017 – CCSH – 60 (sessenta) chefias 

participaram: comparando o mapeamento que realizamos identificamos que nesta edição 10% 

(dez por cento) eram professores/gestores e 90% (noventa por cento) TAEs. 

 - 11ª Lidere – realizado de 18 a 20 de abril de 2017 – CAL – até a 11ª não foi 

disponibilizado no site o quantitativo de participantes. 

- 10ª Lidere – realizado de 26 a 29 de setembro de 2016 – Politécnico CTISM; 

- 9ª Lidere – realizado de 15 a 18 de agosto de 2016 – CE, CEFD e Ipê; 

- 8ª Lidere – realizado de 4 a 8 de julho de 2016 – equipe de gestores do Gabinete do 

Reitor, Gabinete do Vice- reitor, Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia UFSM 

(AGITTEC), Ouvidoria, Coordenadoria de Comunicação Social, Auditoria Interna, Comissão 

de Acessibilidade, Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), Núcleo de Estudos em Eventos 

Meteorológicos Extremos e Mudanças Climáticas (NEMEC), Secretaria dos Conselhos, 

Comissão Permanente do Vestibular (COPERVES), Orquestra Sinfônica, Museu Educativo 

Gama D’ Eça, Planetário, Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CPAC); 

- 7ª Lidere – realizado de 13 a 16 de junho de 2016 – CCS e HUSM; 

- 6ª Lidere – realizado de 30 de maio a 2 de junho de 2016 – PRAE (Pró-reitoria de 

Assuntos Estudantis), RU (Restaurante Universitário), PRA (Pró-reitoria de Administração), 

DCF (Departamento de Contabilidade e Finanças), CPD (Centro de Processamento de Dados), 

DAG (Departamento de Arquivo Geral), Imprensa Universitária e Biblioteca Central; 

- 5ª Lidere – realizado de 2 a 5 de maio de 2016 – CCR; 

- 4ª Lidere – realizado de 10 a 11 de dezembro de 2015 – CT; 

- 3ª Lidere – realizado de 19 a 21 de maio de 2015 – Pró-reitorias de Planejamento 

(Proplan) e de Pós-graduação e Pesquisa (PRPGP); 

- 2ª e 1ª edição do Lidere – nenhuma notícia encontrada no site da instituição. 

Cabe salientarmos que a UFSM está desenvolvendo também nos últimos anos outros 

planos/ações enfocando a gestão universitária53.  

                                                 
53 Conforme informações disponibilizadas no site oficial da instituição. Disponível em: <https://www.ufsm.br/pro-

reitorias/progep/2018/09/04/progep-esta-realizando-o-mapeamento-de-competencias-dos-servidores-da-ufsm/>. 

Acesso em: 05 set. 2018. 
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Nessa perspectiva, em abril de 2017 foi instituída uma comissão que está construindo 

um mapeamento acerca de competências dos servidores da universidade tendo como objetivo 

“realizar o mapeamento das competências dos servidores da UFSM, fornecendo subsídios para 

a introdução do modelo de gestão por competências na instituição, com vistas a contribuir para 

a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos” (UFSM, 2018, s/p). 

Assim tem como pauta: 

 

[...] o mapeamento das Competências organizacionais, comuns, gerenciais e 

específicas dos servidores. Mais do que atender às necessidades da gestão de pessoas 

da Instituição, esta ação visa valorizar as competências dos servidores da UFSM, 

trazendo benefícios relacionados aos processos de Planejamento da Força de 

Trabalho, Recrutamento e Seleção, Capacitação e Desenvolvimento e Gestão do 

Desempenho. A Gestão por Competências integra as ações de modernização 

administrativa, juntamente com a Gestão por Processos, a Gestão Arquivística e a 

Gestão de Riscos. (UFSM, 2018, s/p). 

 

De acordo com o mesmo site, essa ação será realizada em 4 fases, sendo elas:  

 

1ª Fase – Definição das competências organizacionais baseadas nos documentos 

estratégicos da UFSM, como o Plano de Desenvolvimento Institucional e Plano de 

Gestão, validadas pela alta direção; 

2ª Fase – Definição das competências comuns norteadas pelas competências 

organizacionais e validadas pelos servidores da UFSM; 

3ª Fase – Definição das competências gerenciais com base nos resultados do Lidere: 

Programa de Desenvolvimento de Gestores da UFSM e no Programa de Avaliação de 

Desempenho, validadas pelos servidores da Instituição; 

4ª Fase – Definição das competências específicas, com base nos processos de trabalho, 

validadas com as equipes responsáveis. (UFSM, 2018, s/p). 

 

Diante dessas informações, podemos inferir que a partir do Lidere foi possível a 

identificação de novas demandas a serem englobadas por planos de ação voltadas à gestão dos 

tempos e espaços da administração da instituição.  

Em agosto de 2017 foi iniciado o projeto de Modernização Administrativa que tem o 

objetivo de “[...] identificar, mapear e otimizar os processos administrativos da instituição, 

aprimorar o trabalho e valorizar as competências dos servidores da UFSM” (UFSM54, 2018, 

s/p). O primeiro foco de trabalho está sendo a administração central da instituição, a Reitoria. 

Essa modernização administrativa está sendo pautada pela modernização do gerenciamento de 

processos organizacionais55. Atrelado a este projeto, conforme informado no referido site, em 

                                                 
54 Conforme informações disponibilizadas no site oficial da instituição. Disponível em: < 

https://www.ufsm.br/2018/03/16/%E2%80%8Bprojeto-de-modernizacao-administrativa-avanca-para-nova-

fase/>. Acesso em: 05 set. 2018. 
55 O grupo de trabalho desse projeto mantém um site onde podem ser acompanhadas todas as etapas já realizadas 

(disponível em: < https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/repositorio-de-processos/>), e lançou o Guia de 

Mapeamento de Processos (disponível em: < http://w3.ufsm.br/proplan/images/coplad/guia.pdf>), sendo, 
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março de 2018 estava sendo planejada a 3ª edição do curso de Mapeamento de Processos. 

Verificando as informações coletadas nos currículos dos professores/gestores, identificamos 

que nenhum dos professores/gestores participou de alguma edição deste curso até o momento.   

Destacamos, também, que podemos identificar no site da instituição, especificamente, 

na página da PROGEP há na UFSM quatro programas estratégicos (denominação usado no 

referido site) voltados à gestão de pessoas: Gestão por Competências UFSM, Lidere: Programa 

de Desenvolvimento de Gestores da UFSM, Projeto Espaço Alternativo PROGEP/UFSM e 

Transformar o Hoje: Programa de Preparação para Aposentadoria PROGEP/UFSM56. Assim, 

entendemos que a instituição por meio de ações estratégicas vem voltando a sua atenção para a 

maneira como a gestão tem sido efetivada, bem como com ações específicas enfocando a gestão 

de pessoas, que é uma das dimensões da gestão universitária. 

 A partir disso, realizamos um levantamento nas informações disponibilizadas nos 

currículos dos professores/gestores quanto às formações complementares buscando identificar 

outras formações sobre gestão e gestão universitária que não fosse o Programa Lidere. Sobre 

este mapeamento evidenciamos o seguinte panorama: 

 

Gráfico 33 - Os professores/gestores: participação em outra formação complementar em gestão 

 

 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Constatamos que a maioria dos professores/gestores, 325 (trezentos e vinte e cinco) que 

representam 92% (noventa e dois por cento), não participaram/realizaram de outra formação 

complementar em gestão e/ou relacionada à gestão/gestão universitária. A partir desta 

constatação detalhamos as informações buscando identificar em quais cargos/setores estão 

                                                 
conforme definido no próprio documento, um documento técnico apresentando os principais conceitos e 

procedimentos voltados ao mapeamento dos processos institucionais. 
56 Conforme informações disponibilizadas no site oficial da instituição. Disponível em: < 

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/progep/projetos-estrategicos/>. Acesso em: 05 set. 2018. 

Não participaram 

de outra formação 

complementar em 

gestão

92%
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outra formação 

complementar 

em gestão
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atuando os 8% (oito por cento) que têm essa formação, assim, segue a tabela em que 

apresentamos esse panorama:  

 

Tabela 15 - Os professores/gestores: formação complementar em gestão - Por setor/cargo 

 

 

Departamentos 

Didáticos 
Cursos Centros de Ensino Reitoria  

Chefes 

Coordenadores 

Diretor 
Vice-

diretor 

Outro 
cargo/ 

função 

Reitor Vice-reitor 
Pró-

reitor 

Outro 
cargo/ 

função 

Total Médio/ 

Técnico 
Graduação PG 

Total 86 21 99 63 14 14 24 1 1 5 25 353 

Outra formação 

complementar 

em gestão 

4 3 8 4 2 2 2 - - - 3 28 

5% 14% 8% 6% 14% 14% 8% - - - 12% 8% 

 

Fonte: elaborada a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 Evidenciamos que dentre os cargos/setores em oito há algum percentual de 

professores/gestores com essa formação. Os maiores percentuais aparecem em coordenadores 

de cursos médio/pós-médio/técnico, diretor e vice-diretor, cada qual com 14% (quatorze por 

cento). A seguir aparece órgãos suplementares/Reitoria com 12% (doze por cento); 

coordenadores de cursos de graduação e órgãos suplementares/unidades com 8% (oito por 

cento) cada; coordenadores de PG 6% (seis por cento) e chefes de departamentos didáticos 5% 

(cinco por cento). Reitor, vice-reitor e pró-reitor não têm formação complementar em gestão 

e/ou gestão universitária. 

 Olhando pelas Unidades Universitárias constatamos que na maioria há pelo menos um 

professor-gestor que tem outra formação complementar relacionado à gestão, conforme 

próxima tabela: 

 

Tabela 16 - Os professores/gestores: formação complementar em gestão - Por Unidade 

Universitária 
 

 

Fonte: elaborada a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

 

 A percentagem máxima é de 22% (vinte e dois por cento), relativo à Cachoeira, seguida 

de 21% (vinte e um por cento) de Frederico, 20% (vinte por cento) do CE, 15% (quinze por 

cento no Politécnico, 14% (quatorze por cento) em Palmeira, CCSH com 11% (onze por cento), 

CT com 10% (dez por cento), Reitoria com 9% (nove por cento), CTISM com 5% (cinco por 

 Cach CAL CCNE CCR CCS CCSH CE CEFD CT CTISM Fred Ipê Palm Poli Reit 

 9 21 32 31 39 45 15 11 41 19 14 3 14 27 32 

Outra formação 

complementar 

em gestão 

2 - - 1 - 5 3 - 4 1 3 - 2 4 3 

22% - - 3% - 11% 20% - 10% 5% 21% - 14% 15% 9% 
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cento) e CCR, com 3% (três por cento) dos seus professores/gestores com outra formação 

complementar relacionada à gestão/gestão universitária. As demais Unidades não têm nenhum 

professor-gestor com formação complementar relacionada a esse tema. 

Acerca dessas formações complementares que identificamos como relacionadas/afins 

da gestão/gestão universitária, ou seja, que abordaram aspectos e elementos pertinentes à 

gestão/gestão universitária e ao gestor, apresentamo-las com os respectivos anos em que foram 

realizadas/concluídas (lembrando que são informações que foram inseridas/disponibilizadas 

pelos próprios docentes em seus currículos disponíveis publicamente na Plataforma Lattes):  

 

Tabela 17 - Relação das formações complementares relacionadas à gestão/gestão universitária 

 
Extensão universitária em Curso de Direito Administrativo (2017) 

Formação de Líderes - A Gestão na Escola (1999) 

Administração de Conflitos (2016) 

Curso Prático sobre Sistema Patrimonial (2017) 

Gestão da Comunicação e Assessoria na Administração (2011) 

Curso de Gestão e Apuração da Ética Pública (2012) 

Planejamento estratégico na administração pública (2012) 

Fiscalização Em Convênios: Como fiscalizar gestão (2012) 

V Curso de Formação de Gestores e Educadores em Ed. (2009) 

                        O Professor como Gestor na Perspectiva de Competên. (2008) 

Curso de Capacitação de Coordenadores de Curso (2011) 

Gestão e Docência em Educação à Distância (2007) 

Aperfeiçoamento da Gestão com Foco no Planejamento (2008) 

Gestão Através de Itens de Controle (2005) 

PDL - Programa de Desenvolvimento de Lideranças (2007) 

Curso sobre o Sistema de Informações para o Ensino - SIE Acadêmico (2017) 

Gestão - Sustentabilidade, Empreendedorismo, Redes (2009) 

Curso sobre o Sistema de Informações para o Ensino - SIE Acadêmico (2017) 

Capacitação para Coordenadores e Secretários de Cursos de Pós-graduação (2017) 

Capacitação em Planejamento Acadêmico - Módulo I (2016) 

Gestão e Sustentabilidade Ambiental em IES (2013) 

Curso Chefia e Liderança (1999) 

Semana do servidor público e IIº Simpósio em Gestão Pública (2017) 

Curso de Direito Administrativo Disciplinar PAD e Sindicância (2017) 

Curso de Administração de Conflitos (2016) 

Gestão de Cursos de Graduação (2013) 

Extensão universitária em Programa de Capacitação - Coordenadores de Curso (2009) 

Extensão universitária em Programa de Pedagogia Universitária para Docentes (2015; 2014; 2013; 2010; 

2008) 

Programa para Gestores Acadêmicos 2008 

III Seminário de Formação Continuada para Gestores (2011) 

Desenvolvimento Interpessoal para Chefias (1994) 

Capacitação de Lideranças (2005; 2006) 

Desdobramentos Jurídicos da Acessibilidade na Educação Superior (2017) 

Ética Aplicada a Gestão Pública (2008) 

Extensão universitária em Finanças Públicas (2015) 

Capacitação de Gestores em Educação a Distância (2008) 

 

Fonte: elaborada a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 
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A partir da triangulação das informações coletadas identificamos que oito docentes 

realizaram mais de um curso complementar (na tabela os cursos listados na mesma linha 

indicam esse aspecto). Também constatamos que quatro docentes que têm essas formações 

complementares participaram também do Lidere (os cursos sublinhados na tabela indicam essa 

participação). 

Desse modo, apresentamos até aqui vários dados quantitativos, descrevendo-os e 

explicando-os tal como conseguimos conhecer a estrutura organizacional da UFSM, 

principalmente, no que tange aos lugares ocupados por docentes da instituição no âmbito da 

gestão. Diante disso, fomos elucidando indicadores que ajudam a pensar a conjuntura do 

trabalho docente nessa instituição e, de modo especial, a conhecermos quem são os 

professores/gestores dessa universidade. 

 

3.2 PRODUÇÃO DOS SABERES DA GESTÃO 

 
Diante do panorama apresentado, detalhando aspectos e elementos da estrutura 

organizacional da instituição investigada, bem como da cultura organizacional e institucional 

dessa universidade, somos levados a retomar formulações acerca da aprendizagem da docência 

universitária, principalmente, abarcando a dimensão da gestão universitária. Desse modo, tendo 

como substrato aos preceitos elencados por Gauthier et. al. (2013) acerca dos saberes docentes, 

retomamos o conceito apresentado em estudo anterior (DEWES, 2017): saberes da gestão. 

 Nesse sentido, produção dos saberes da gestão emerge como uma dimensão a ser 

constituída pelo processo que os professores/gestores percorrem quando passam a atuar na 

gestão. Ao ingressarem na gestão como chefe imediatamente passam a construir aprendizagens 

do âmbito de procedimentos, de fatos e comportamentos e sociais, ou seja, é o processo de se 

constituir gestor universitário. Tanto as demandas do cotidiano prático de cada instância/setor, 

ações e operações em sistemas institucionais, em processos e tramitações administrativos, como 

as demandas de âmbitos políticos, institucionais, culturais da instituição do universo da 

educação superior, impulsionam o docente a acionar/utilizar-se dos saberes que já traz consigo 

– os saberes docentes – e a partir deles produzir novos saberes específicos ao âmbito da gestão.  

 Na figura 08, que segue, apresentamos esse processo: 
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Figura 08 - Produção dos saberes da gestão 
 

 
Fonte: Dewes (2017, p. 208). 

 

Atrelado a esse processo, como dimensão transversal e tensionadora temos a dinâmica 

institucional. Esta, de um lado, impulsiona o docente a inserir-se na gestão e experimentar a 

atuação como gestor; de outro lado ela não fornece um suporte para que o docente possa 

transformar essa atuação em uma vivência formativa. Há não dúvidas de que a atuação como 

gestor repercute no trabalho docente, logo no desenvolvimento profissional dos professores 

universitários, pois, como vimos a pouco, o trabalho na gestão não é contabilizado no computo 

dos encargos. Nessa direção, podemos inferir que a atuação na gestão é um ponto nefrálgico da 

docência universitária, pois é caracterizada pela intensificação e complexificação do trabalho 

docente, no entanto, perde-se a oportunidade de aproveitar essa experiência como 

impulsionadora da qualificação e da potencialização do desenvolvimento profissional docente.   

Nessa direção, acerca da atuação na gestão universitária, a chegada e a permanência na 

gestão, exigências, desafios e possibilidades da atuação como gestor universitário, da 

existência/oferta de formação acerca da gestão/atuação como gestor universitário, os 

professores/gestores expressam concepções e vivências distintas. Quando perguntados sobre 

essa temática a unanimidade dos professores/gestores refere-se à ausência de 

formação/preparação para atuar como gestor57: 

 

Não há nenhum apoio. Vai se descobrindo as funções e trâmites da universidade, conforme 

se trabalha e precisa resolver as demandas. (P/G 02). 

                                                 
57 Nas narrativas dos professores/gestores foram realizadas adequações à norma padrão culta. 
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Não houve formação, estamos aprendendo. (P/G 03). 

 

Concordei em me candidatar apenas por entender que uma hora ou outra todos têm que 

passar pela chefia do Departamento. Não tenho vontade em permanecer na gestão. Fora o 

Lidere, que fiz após estar algum tempo no cargo, não tive qualquer preparação para ser 

chefe de departamento. (P/G 07). 

 

Só formação durante o LIDERE, mas já estava exercendo atividades de gestão. (P/G 14). 

 

A formação docente não prepara para gestão. Os piores desafios são burocráticos. (P/G 16). 

 

 Por meio das narrativas evidenciamos que a atuação na gestão não é garantidora de 

promover o reconhecimento das exigências e dos desafios de ser gestor e, inclusive, das 

repercussões desse trabalho no setor em que está atuando. Mesmo a participação no Lidere 

parece não ter impulsionado a um processo de reflexão/análise sobre isso.  

 Assim, evidenciamos que quando necessita de algum substrato para a sua atuação os 

professores/gestores acionam os saberes que construíram por meio de experiências anteriores. 

Logo, o saber experiencial é acionado. Junto a isso, as experiências já vividas dentro da 

universidade são outro tipo de suporte para o desempenho da função de chefia, especialmente, 

se já teve atuação anterior como gestor.  

Já nas respostas a seguir identificamos a existência de reflexões acerca dessas 

experiências no âmbito da gestão:  

 

O início da minha inserção na gestão universitária foi desafiante, pois como já havia 

trabalhado em empresa privada nesta área, tive que me adequar às condições daqui. No 

começo a informatização era obsoleta e acho que isto emperrava muito no processo de 

trabalho. Até então a melhora veio em passos lentos. A precarização dos recursos, bem 

como as alterações de governo auxiliaram neste avanço. Porém, ainda acho que podemos 

melhorar mais. Não tive formação como gestora, mas o tempo me orientou para a execução 

da função. (P/G 11). 

 

Fiz o LIDERE no ano passado e gostei muito. Durante a minha formação acadêmica não 

recebi formação em gestão, o mesmo ocorrendo ao longo dos anos na UFSM. Tive acesso 

ao LIDERE em função de estar ocupando atualmente um cargo de gestão, mas senti falta 

destas informações ao longo da minha vida universitária; uma vez que cada vez mais o 

docente não fica restrito a sala de aula. A gestão desenvolvida pelos professores é muito 

mais intuitiva do que formal e os colegas normalmente têm dificuldades de acatar liderança 

de seus pares. (P/G 12). 

 

Quando fui nomeada coordenadora pela primeira vez tinha 2 anos de concurso, era minha 

primeira experiência docente e minha experiência no serviço público. Recebi a 

incumbência de receber uma visita in loco do MEC porque, logo antes da minha entrada na 

UFSM, os alunos haviam boicotado o ENADE. Não conhecia a estrutura da universidade 

e nem a estrutura de avaliação do MEC. Precisei lidar com tudo contando apenas com a 

ajuda de um servidor TAE que também estava chegando na UFSM e não conhecia 

processos e setores. Nunca recebi formação para gestão dentro da Universidade - e em 
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vários momentos tive interesse em participar de atividades propostas, mas os horários 

oferecidos pelas Pró-Reitorias sempre foram inviáveis. (P/G 15). 

 

 Esses professores/gestores nos narram que as suas experiências como gestores 

O P/G 11 apresenta como desafiante as questões estruturais e articula com experiências 

anteriores, ou seja, como não teve formação acionou os conhecimentos já produzidos 

anteriormente para desenvolver seu trabalho como gestor na UFSM. 

Estes três professores/gestores expressam em suas falas que são as experiências e 

ações/tarefas do cotidiano da gestão que vão impulsionando a produção dos saberes da gestão 

e que, assim como indicado anteriormente por outros, não havendo substrato específico sobre 

essa área são tentativas que vão pautando e moldando a sua atuação. 

Sobre esse tipo de saber que vai sendo construído pautado nas experiências, Gauthier 

et. al. (2013) salientam que: 

 

[...] de fato, aprender por meio de suas próprias experiências significa viver um 

momento particular, momento esse diferente de tudo o que se encontra habitualmente, 

sendo registrado como tal em nosso repertório de saberes. Essa experiência torna-se 

então “a regra” e, ao ser repetida, assume muitas vezes a forma de uma atividade de 

rotina. (p. 32-33). 

   

Não tendo formação prévia, não tendo suporte formativo ao passar a atuar como gestor, 

resta aos docentes irem experimentando como realizar as atividades de gestão. Se diante de um 

desafio agiram de determinado modo, tiver tal postura, adotaram determinada conduta, na 

próxima vez que se depararem com situação semelhante por que não agiriam do mesmo modo 

sendo que na experiência anterior tiveram êxito? Assim, conforme o autor pontuou vão sendo 

construídos os hábitos, os saberes acerca de como agir. 

Ainda, Gauhtier et. al. (2013) destacam que “[...] o que limita o saber experiencial é 

exatamente o fato de que ele é feito de pressupostos e de argumentos que não são verificados 

por meio de métodos científicos” (p. 33). Reconhecemos a importância desse tipo de saber e, 

especialmente, no caso dos professores/gestores o quanto ele configura como protagonista na 

construção dos saberes da gestão. No entanto, também reconhecemos que saberes específicos 

sobre a gestão são essenciais para qualificar, potencializar e, principalmente, profissionalizar o 

trabalho do gestor universitário. 

 Já outros professores/gestores identificam que além da ausência de formação/preparação 

existiram desafios relativos à estrutura física e organizacional do setor em que passaram a atuar: 

 

Sou coordenadora do Programa de Pós-Graduação em [suprimido] ([suprimido – nome do 

Centro de Ensino]). No início da minha gestão existiam dificuldades por não possuir uma 
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Secretaria própria para o Programa. Esta situação já foi contornada, e a princípio não 

existem problemas estruturais relevantes a serem comentados. (P/G 05). 

 

Na chegada não houve formação. Já no primeiro ano de contrato na UFSM assumi Chefia 

do Departamento onde estou atualmente. Acho que este contexto da formação de gestores 

é uma falha frequente na UFSM, mesmo que já tenha evoluído ainda estamos longe do 

ideal. E acredito que não adianta apenas treinar ou especializar os gestores se os sistemas 

são burocratizados e complicados o que leva à complicações para fazer a gestão. (P/G 06). 

  

Não tive formação como gestor universitário, penso que esse tipo de qualificação é 

importante considerando que não temos formação para esse tipo de demanda e acabamos 

aprendendo muito no “erro/acerto”. Os desafios relacionam-se a gestão de pessoas 

propriamente, tendo em vista as dinâmicas em programas de Pós-graduação, já que apesar 

de fazer parte da exigência da DE, o comprometimento dos docentes é variável. (P/G 01). 

 

Sofri preconceito no meu Departamento por ser a única mulher, e por muitos anos, inclusive 

quando fui eleita chefe do Departamento, e também quando fui eleita coordenadora da Pós-

graduação, inclusive sofri preconceito de outras colegas mulheres. (P/G 10). 

 

 Além dos desafios oriundos da infraestrutura e à estrutura organizacional da instituição 

e do respectivo setor em que atuavam/atuam, os professores/gestores expressam desafios 

relativos à cultura universitária perpassa pela dinâmica institucional, especialmente, dinâmicas 

próprias do corpo docente atreladas à normatização do trabalho docente, como enfatizado pelo 

P/G 01.  

Junto a isso a P/G 10 narra os desafios vivenciados acerca da sua condição pessoal, 

desvelando um elemento, podemos dizer oculto da cultura universitária, no entanto inúmeros 

são as situações em que as questões de gênero afloram.  

O reconhecimento desses desafios possibilita aos professores/gestores apreenderem os 

significados do ser professor gestor, do ser gestor universitário, do ser mulher em cargo de 

chefia (como narrado pela P/G 01), bem como das implicações do seu trabalho na dinâmica 

institucional, de modo a produzirem sentidos acerca dessa atuação. Consequentemente, vão 

produzindo as suas concepções acerca da gestão universitária, do ser gestor, e, inclusive, sobre 

como a dinâmica de efetivação da administração/gestão de uma IES, como destacado pelo P/G 

06. 

 Nesse sentido, o professor/gestor 08 identifica que no âmbito do seu setor de atuação 

que há desafios e exigências tanto internos como externos à instituição e atrelado a isso as 

próprias demandas daquele setor: 

 

Não houve formação ou qualquer curso preparatório quando assumi a Coordenação do 

Programa de Pós-Graduação, o LIDERE só foi instituído depois. No caso das 

Coordenações de PPGs, acredito que o maior desafio é conciliar as demandas 

administrativas da UFSM e CAPES, com as demandas prioritárias de aperfeiçoamento do 

próprio Curso. (P/G 08). 
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 Como discutimos em estudo anterior (DEWES, 2017), a atuação de um gestor 

universitário implica em reconhecer os vieses que perpassam e constituem aquele lugar em que 

está como gestor, ou seja, quais as exigências internas e externas, tanto no âmbito micro, no 

caso aqui de um programa de PG, como macro da instituição, e atrelando-se a isso aquelas 

exógenas da IES (principalmente, oriundas de órgãos de fomento/avaliação), resultando em 

desafios a serem administrados pelo gestor. Esse reconhecimento e entendimento do processo 

de gestão universitária dá suporte ao P/G para que consiga trabalhar para além da manutenção 

daquele setor, como expresso por P/G 08, mas também buscar qualificar tanto a dinâmica de 

funcionamento como da sua finalidade, que neste caso se refere à formação em nível de Pós-

graduação. 

 Nessa direção, o P/G 09 aborda em sua fala essa concepção de que o gestor universitário 

precisa ter uma perspectiva mais ampla do seu papel, para além de apenas ater-se à dimensão 

burocrática/administrativa: 

 

Considero a minha gestão extremamente inovadora e produtiva, mas muito mais em função 

da minha formação profissional anterior. A Universidade não tem um programa de 

capacitação, que deveria ser continuada, para os seus novos gestores. Aliás, a maioria dos 

gestores são na verdade chefes administrativos, não estão comprometidos com um projeto 

estratégico de desenvolvimento das suas unidades sob as quais tem a gestão. Outro aspectos 

complicado na gestão é a ausência de retaguarda capacitada e comprometida, tive a sorte 

de conseguir uma Secretaria muito competente, mas o caminho até aqui não foi fácil. 

Comentários tipo: o fulano não está afim de ir para tal setor; ou: a fulana não gosta destas 

tarefas, etc... A falta de efetivo controle sobre a gestão de pessoas é grande, a falta de 

cobrança sobre objetivos e resultados é nula, o foco está errado em cobrar horário e ponto, 

deve-se cobrar resultados. Outro aspecto negativo no funcionalismo público é a isonomia 

e ausência da meritocracia, isso privilegia os [frase não concluída]. (P/G 09). 

 

 As experiências nos tempos e espaços da gestão impulsionaram P/G 09 a acionar os 

saberes construídos anteriormente, assim por meio da cotidianidade da gestão, especialmente, 

da atuação como gestor, foi produzindo saberes acerca do que é a gestão e de como concretizá-

la. Esses saberes da gestão que produziu possibilitam-no avaliar a conjuntura do trabalho dos 

gestores na instituição e a indicar proposições que poderiam qualificar e potencializar tanto os 

processos de gestão como o trabalho dos gestores.   

 Essa perspectiva também é evidenciada nas falas de P/G 13, P/G 04 e P/G 17, quando 

elenca os desafios que identificam, sejam de natureza estrutural, organizacional e/ou cultural, e 

junto apontam possibilidades: 

 

A gestão, no âmbito administrativo, deveria ser uma situação de permanência, não uma 

situação transitória. Entendo que coordenadores de curso podem ser funções temporárias. 

Porém chefias de Departamento poderiam ser condições permanentes e administradas por 
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pessoas com formação específica em gestão de recursos humanos. Embora a instituição 

ofereça cursos de aperfeiçoamento para gestores, as funções do cargo exigem uma 

experiência que se constrói na prática e ao longo dos anos. Logo, cargos de dois anos não 

propiciam tempo suficiente para o amadurecimento e o domínio de competências 

específicas. (P/G 13). 

 

A gestão universitária carrega consigo uma grande exigência, pois a nossa formação e a 

função que exercemos sempre é alvo de críticas, que nem sempre visam contribuir para o 

desenvolvimento do nosso trabalho. Acredito que um dos maiores desafios é a realização 

de uma gestão compartilhada, pois são vários interesses e disputas. O objetivo é buscar 

garantir que tod@s possuam um denominador em comum, que é o sucesso e qualificação 

do curso no qual esteja vinculado. (P/G 04). 

 

O desafio da gestão de um chefe de Departamento é tentar mudar os hábitos arraigados de 

alguns professores. Por exemplo, mudança de planos de ensino para se adaptar às novas 

demandas de mercado, e uso de tecnologia em sala de aula. Também é difícil convencer os 

professores a ofertarem mais disciplinas complementares (DCGs), focando em suas 

especialidades, pois muitos não querem aumentar a carga horária em sala de aula, além das 

demandas naturais dos cursos. (P/G 17). 

 

Nessa direção, um aspecto que identificamos nas narrativas dos professores/gestores e 

sobre o qual podemos inferir é que não são todos que reconhecem as exigências, os desafios e 

as possibilidades da atuação como gestor. Respostas curtas, expressando apenas que não houve 

formação e/ou que houve apenas algum encontro do LIDERE do qual o gestor participou e o 

destaque de que isso aconteceu quando já estavam atuando e que estão aprendendo possibilita 

inferirmos que, talvez, esses docentes não tenham refletido sobre essa atuação, sobre como ela 

repercute na docência universitária. Por isso, a importância de haver espaços de reflexão, 

discussão acerca da atuação como gestor, pois é necessária essa avaliação/análise/reflexão para 

que o exercício da gestão não seja apenas um conjunto de ações a serem executadas. 

  Atrelado a isso a dinâmica institucional é narrada sob duas perspectivas: caracterizada 

como um mecanismo arreigado à cultura universitária e que vai “empurrando” os docentes a 

assumirem um cargo de gestão e a executarem as tarefas que forem chegando; por outro lado 

ela também vai levando o professor/gestor a questioná-la, analisar como essa cultura instituída 

reflete no seu cotidiano como professor universitário, e como, de certo modo, essa situação foi 

sendo naturalizada.  

Diante disso, consolidamos o reconhecimento da dinâmica institucional como elemento 

transversal e tensionador da aprendizagem da docência universitária e, consequentemente, da 

produção dos saberes da gestão. 

Nas suas falas, os professores/gestores explicitam que, como não tiveram 

formação/preparação para atuarem como gestores, são os conhecimentos que trazem 

pregressamente que lhes fornecem substrato para atuarem. Logo, todos os saberes que vão 
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sendo construídos tem como base os saberes docentes, ou seja, aqueles oriundos da ação 

pedagógica, das experiências e vivências, da tradição pedagógica, os disciplinares, os 

curriculares e os das ciências da educação.  

Esse processo também é evidenciado no que concerne aos contextos emergentes da/na 

educação superior. 

Para Morosini (2014) “[...] a Educação Superior vive um momento singular no contexto 

sócio-histórico e econômico mundial”, e salienta que “além de desafios às funções de ensino, 

pesquisa e extensão de qualidade, novos desafios estão postos dos quais se destaca considerar 

as demandas locais num contexto global” (p. 386). É frente a estes novos desafios que 

atualizações e reconfigurações se fazem necessárias para que a universidade continue a 

desempenhar suas finalidades. 

Nessa direção, segundo Cerdeira (2012): 

 

[...] o processo de globalização económica explica a crescente centralidade dos 

sistemas de ensino superior para as estratégias nacionais no mercado global. A 

globalização económica aumenta a competição internacional e a necessidade de 

investir nas novas tecnologias, tornando o papel do Ensino Superior crucial. Quer nos 

países mais desenvolvidos, quer naqueles que têm vindo a emergir no contexto 

mundial, há cada vez mais uma procura em relação à educação superior. [...] Neste 

ambiente de mudança e tensão, as instituições de ensino superior, que eram 

reconhecidas na sua singularidade como sistemas colegiais – estruturas frouxamente 

coordenadas; anarquias organizadas; missão complexa; metas e objetivos pouco 

claros; grande liberdade académica; poder difuso; recursos humanos altamente 

qualificados e especializados; tradições e valores diferentes – sofrem mudanças 

internas, mas sobretudo pressão externa para mudanças, colocando sob pressão órgãos 

de decisão das instituições. (p. 86-87). 

 

Conforme indicamos anteriormente, diante disso no contexto da RIES vem sendo 

estudada essa nova configuração dos tempos-espaços universitários e as repercussões dessa 

nova conjuntura nos modos de fazer ensino superior. A utilização do conceito contextos 

emergentes da-na Educação Superior visa olharmos para esse panorama que está se 

estabelecendo, buscando compreender que contexto que está sendo produzido. Assim, nos 

estudos que temos empreendidos buscamos articular um entendimento mais geral sobre cada 

realidade investigada com os elementos que enfocamos, ou seja, as atividades laborais, os 

processos formativos, principalmente, os pertinentes ao âmbito do Ensino Superior. 

Nesse sentido, Rámirez (2011) salienta que: 

 

[...] várias tendências terão impacto no futuro do ensino superior: as taxas de ingresso 

continuarão a crescer, sobretudo nos países em desenvolvimento; as mulheres serão 

maioria; o perfil dos alunos será mais variado à medida que mais adultos trabalharem, 

e mais temporários e alunos internacionais tenham acesso ao sistema; a profissão 
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acadêmica tende a ser mais internacionalmente orientada e flexível; o sistema de 

ensino superior se afastará aos poucos as expectativas das tradicionais comunidades 

escolares autônomas, autorreguladas, rumo a um modelo de maior responsabilidade 

pelos resultados; a tendência à inclusão continuará, permitindo que os menos 

privilegiados socialmente ingressem no ensino superior; a população terá uma 

proporção maior de diplomados com implicações positivas no desenvolvimento social 

e econômico (OECD, 2008). (p. 36).          

 

Conforme os elementos caracterizadores desses novos tempos-espaços vão constituindo 

essa nova conjuntura, há uma complexificação dos tempos e espaços educativos na 

contemporaneidade e considerando como as instituições educativas vêm lidando com as novas 

exigências, desafios e possibilidades, atualmente, lançam-se indicadores que demandas e 

questões que virão à pauta nos próximos anos. Diante disso, coloca-se em debate concepções 

pré-existentes e novas tendências culturais e sociais que estão sendo produzidas na estira da 

história da humanidade, associando-se a isso as configurações da sociedade do século XXI. 

Temos, assim, no âmbito do ensino superior, as demandas estabelecidas externamente, 

especialmente, visando a produção de conhecimento, e aquelas oriundas dos contextos de 

ensino caracterizadas pelas diferentes especificidades que tem desafiado a prática docente 

(WISCH e DEWES, 2018).     

Nessa perspectiva, nos estudos de Morosini (2014) compreendemos que o termo 

contextos emergentes traz para a discussão as exigências e os desafios da Educação Superior 

considerando a democratização da formação em nível superior e a lógica mercadológica, 

neoliberal que tem permeado os diversos setores da sociedade. Diante disso, a autora explicita 

a realidade de universidades que ainda são elitizadas, que estão aos poucos se abrindo, para 

“[...] novos formatos de educação, novos docentes, novos discentes, novos currículos, novas 

exigências da sociedade, do mercado e da globalização à educação superior" (p. 387). 

A partir disso entendemos que os contextos emergentes da-na Educação Superior tem 

como dimensão transversal a tecnologia, especialmente, por meio de ferramentas e mecanismos 

utilizados nos processos de ensino e de aprendizagem, como, por exemplo, os Ambientes 

Virtuais de Ensino-Aprendizagem (AVEA), as TICs, as tecnologias assistivas. Afinal, como já 

vimos, essa nova conjuntura produziu-produz uma nova cultura, são novos modos de ser que 

estão sendo produzidos, e isso chega aos âmbitos universitários sem depender de políticas, 

diretrizes, normativas, para ir permeando os tempos-espaços universitários. 

De acordo com Morosini (2014, 2016), Bolzan (2016a) e Dewes (2017), como 

elementos caracterizadores desses contextos emergentes temos aqueles que correspondem, 

principalmente, por meio de programas e políticas públicas e governamentais. Ou seja, 

elementos oriundos da dimensão das políticas públicas, a partir da implementação de marcos 
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regulatórios das três últimas décadas, os quais articulam-se com a dimensão cultural, social e 

histórica.  

Assim, identificamos os programas e as políticas que fomentando a expansão do ensino 

superior - Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni), Programa Universidade Para Todos (ProUni), Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (Fies) – impulsionando a criação de novas instituições de ensino, 

novos cursos, assim como o aumento das vagas ofertadas em cursos já existentes, criando bolsas 

de financiamento de estudos em IES privadas. E articulando-se às tecnologias, a criação do da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), configurando como um sistema integrado por IES 

públicas ofertando cursos na modalidade EaD, de modo a fomentar a democratização e a 

interiorização do ensino superior público.  

Nessa mesma direção tivemos a criação do sistema de reserva de vagas para ingresso 

em cursos de graduação, tendo como critérios alunos oriundos de escola pública; o critério 

racial: pardos, pretos e indígenas; e pessoa com deficiência; a renda familiar; e mais 

recentemente a oferta de vagas específicas para refugiados e imigrantes em situação de 

vulnerabilidade.  

Nesse sentido, nos últimos quinze anos muitas são as demandas que emergem na 

Educação Superior e que lançam projeções para as próximas décadas no cenário universitário 

brasileiro, principalmente, nas IES públicas. Programas e políticas públicas propostas e 

implementadas pelo governo direcionadas à expansão do acesso ao ensino superior, 

qualificação e potencialização dos processos formativos, por meio, especialmente, do estímulo 

à internacionalização, como, por exemplo, via bolsas de intercâmbio ou matrizes 

multinacionais, tanto na perspectiva “em casa” como na relação com os possíveis intercâmbios 

por redes de conhecimento. Agregado a essas ações no âmbito das políticas, temos vivenciado 

a incorporação cada vez maior das tecnologias ao cotidiano universitário, ou seja, a tecnologia 

permeando as universidades. Isto caracterizado pela da incorporação de AVEAs aos processos 

de ensino e de aprendizagem nas modalidades de ensino presencial, das tecnologias assistivas, 

principalmente, a partir do crescente ingresso de alunos com deficiência. 

Na figura 09 apresentamos uma representação da caracterização dessa conjuntura: 

    



200 

Figura 09 – Contextos Emergentes da-na Educação Superior 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Diante disso, compreendemos que meio desses programas e políticas novas exigências 

foram lançadas às universidades, produzindo novos desafios e, também, novas possibilidades, 

impulsionando, como Morosini (2014) destaca, a produção de novas configurações.  

De acordo com Bolzan (2018): 

 

[...] contextos emergentes caracterizam-se pelos espaços escolares e/ou acadêmicos, 

nos quais a expansão do ensino superior, a inclusão na educação básica e superior, as 

cotas, as ações afirmativas e as inovações tecnológicas estão presentes. Nesses 

contextos, as diversidades culturais são marcadores de inovação, caracterizando os 

desafios e as possibilidades que emergem no panorama contemporâneo exigindo 

(trans)formações nos modos de pensar e fazer docente. Portanto, o cenário que se 

configura na contemporaneidade põe em movimento (trans)formações que exigem 

novos modos de ser e de estar no mundo, em atualizações contínuas e velozes [...].  

Agregada a esta perspectiva, o movimento de expansão da educação brasileira em 

contextos emergentes, por meio da inclusão da diversidade de 

sujeitos/pessoas/indivíduos, lança-nos novas exigências, o que se reflete em todos os 

níveis dos sistemas de ensino. Os sujeitos que participam desses contextos 

experimentam novos espaços/tempos socioculturais, marcados pelas novas profissões 

e demandas em contextos globalizados. É frente a estes novos desafios que 

atualizações e reconfigurações se fazem necessárias para que a universidade e a escola 

básica sejam capazes de desenvolver processos formativos compatíveis com os novos 

sujeitos, em novos contextos, na contemporaneidade. (p. 11). 
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Pensar o Ensino Superior no Brasil hoje é considerar essas configurações que estão 

sendo produzidas, bem como as repercussões que tendências mundiais têm provocado no 

contexto nacional.  

Nessa perspectiva, ampliando os estudos acerca desses contextos emergentes, Dalla 

Corte e Sarturi (2015) apontam que a universidade se vê diante da lógica global, participando 

de um movimento internacional. Desse modo, de acordo com as autoras, o perfil desta “nova 

universidade” que se constitui é caracterizado, especialmente, pela diversidade étnica, racial e 

socioeconômica, pelas ações afirmativas, pelos processos inclusivos, pelas novas tecnologias, 

pela internacionalização da educação, pelas políticas públicas, pelas práticas de gestão. 

Diante disso, conforme as autoras apontam que: 

 

[...] o que se verifica na atualidade é um contexto engendrado de múltiplas 

incoerências, problemáticas sociais e econômicas que desencadeiam desigualdades 

inclusive educacionais, problemas multifacetados que estão relacionados a opções e 

ações político-pedagógicas institucionais. Nessa conjuntura, as Instituições de 

Educação Superior são desafiadas a compreender essa lógica mundial/nacional/local 

e oportunizar espaços de discussão, estudo e interação entre sujeitos, estudos de 

marcos legais e teóricos, estudo e análises conjunturais de indicadores e de fatores 

intervenientes a atuação docente na sociedade do conhecimento e que produz e é 

produzida por contextos emergentes. (p. 167). 

 

Nessa direção, evidenciamos que não basta reconhecer o tripé da universidade: ensino, 

pesquisa e extensão, é necessário compreender essa conjuntura cultural e social, entender como 

repercute e implica nas ações educativas e nos cotidianos universitários. Assim, os contextos 

emergentes contemplam um conjunto de características que demandam de gestores e 

professores novos olhares e ações.    

Nesse sentido, é fundamental, como indicam Pimenta e Anastasiou (2010), “[...] 

considerar as pressões para as mudanças e as direções apontadas para elas quando se discute o 

papel esperado da universidade” salientando que simplesmente adequar-se às oscilações e 

tendências do mercado não é o caminho, mas a universidade necessita “[...] aprender a olhar 

em seu entorno, a compreender a assimilar os fenômenos, a produzir respostas às mudanças 

sociais, a preparar globalmente os estudantes para as complexidades que se avizinham, e situar-

se como instituição líder” e de certa maneira reafirmando seu papel histórico como “[...] 

produtora de ideias, culturas, artes e técnicas renovadas que se comprometam com a 

humanidade, com o processo de humanização” (p. 173).  

Essa conjuntura torna ainda mais complexo o trabalho docente nesse nível de ensino. 

As demandas emergem em todas as dimensões de atuação da universidade, tanto na sala de aula 

como na esfera da gestão. Assim, torna-se fundamental compreender esses novos cenários e as 
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tendências desse contexto para que se possa efetivar uma atuação adequada às novas demandas 

e que a universidade siga desempenhando o seu papel de produtora de conhecimentos. 

Acerca dessa complexidade que se intensifica, Reis (2003) indica que como “[...] as 

instituições de ensino são complexas e possuem diversos setores (cursos, departamentos, 

serviços de apoio...)”, torna-se “[...] necessário que os gestores conheçam o ambiente interno, 

para que, ao elaborarem políticas que resultem em programas e projetos, tenham consciência 

das implicações no ambiente da IES” (p. 74-75).  

 Nessa perspectiva, dentre os elementos que elencamos como caracterizadores dos 

contextos emergentes, perguntamos aos professores/gestores que fosse indicado qual(is) o 

docente considera como caracterizadores dos contextos emergentes na educação superior:  

- em Sistema de reserva de vagas/cotas 6 (seis) docentes marcaram, representando 35% (trinta 

e cinco por cento); 

- em Tecnologias assistivas 7 (sete) docentes marcam, correspondendo a 41% (quarenta e um 

por cento); 

- ambientes virtuais de ensino-aprendizagem - Moodle e outros, foi indicado por 15 docentes, 

representando 88% (oitenta e oito por cento); 

- tempos e espaços administrativos – gestão foi indicado 7 (sete) vezes, correspondendo a 41% 

(quarenta e um por cento); 

- internacionalização - mobilidade acadêmica e outros foi indicada por 13 professores, 

representando 76% (setenta e seis por cento). 

 Havia a possibilidade de ser indicado outro elemento de modo descritivo, no entanto 

não tivemos nenhuma resposta neste sentido. 

 O que esse relatório estatístico sobre essa pergunta nos possibilita identificar que os 

elementos que temos elencado como caracterizadores dos contextos emergentes na educação 

superior são reconhecidos como tais por esses professores/gestores. Mesmo que não tenha havia 

unanimidade de indicação em nenhum deles, todos tiveram pelo menos 6 (seis) indicações. Na 

tabela a seguir apresentamos o panorama de respostas para cada elemento elencado com o 

quantitativo de cada indicação por coordenador de curso de pós-graduação (PG), coordenador 

de curso de graduação (grad.) e chefe de departamento didático: 

 

 

 



203 

Tabela 18 - Panorama respostas acerca dos elementos caracterizadores dos contextos 

emergentes 

 
 QUANT. PERCENTUAL PG (7) GRAD. (4) DD (6) 

Sistema de reserva de vagas/cotas 6 35% 3 1 2 

Tecnologias assistivas 7 41% 3 2 2 

Ambientes virtuais de ensino-aprendizagem - 

moodle e outros 
15 88% 7 2 6 

Tempos e espaços administrativos – gestão 7 41% 5 0 2 

Internacionalização - mobilidade acadêmica e 

outros 
13 76% 6 3 4 

 

Fonte: elaborada a partir das respostas nos questionários. 

  

O elemento mais reconhecido por esses docentes são os ambientes virtuais de ensino-

aprendizagem, sendo que teve indicação de todos os coordenadores de PG, todos os chefes de 

departamentos didáticos e a metade dos coordenadores de Graduação. Podemos inferir que isso 

se deve pelo fato de haver na UFSM uma institucionalização da plataforma Moodle, sendo 

fomentado pela instituição a utilização dela como suporte de apoio aos cursos presenciais e 

quando aos cursos da modalidade a distância ser a plataforma utilizada em todos os cursos. 

 Nessa direção, podemos inferir que esse reconhecimento de um elemento como 

caracterizador dos contextos emergentes da educação superior é pautado nas experiências e nas 

vivências de cada professor, ou seja, se no cotidiano da sua atividade docente já tenha se 

deparado com algum deles. No entanto, também podemos inferir que nem sempre esse 

reconhecimento acontece, mesmo que se tenha alguma interação com algum desses elementos, 

pois, como, por exemplo, com relação ao sistema de reserva de vagas – as cotas, considerando 

o tempo em que já estão implementadas na instituição e que todos os docentes respondentes 

atuam em cursos de graduação, todos já tiveram contato com algum aluno cotista. Afinal em 

todos os cursos há vagas pelo sistema de cotas. O que podemos inferir diante disso é que 

possivelmente por não ter tido aluno de cotas de pessoa com deficiência – que é o que 

geralmente lança mais desafios aos docentes, o que é mais visível – não reconheçam como algo 

emergente. Porém, ao considerarmos que são docentes que atuam como gestores se estabelece 

um indicador de que os gestores não percebem as exigências e os desafios que esse sistema 

lança às IES. Pois, principalmente, como gestores precisam conseguir dar suporte quando esses 

alunos procuram a sua instância administrativa (seja no departamento didático, na coordenação 

de curso, ou outra qualquer).  

 Nessa perspectiva, também evidenciamos que tipos de saberes os professores/gestores 

acionam. Afinal para compreender esses novos contextos emergentes, especialmente, as 

demandas que repercutem nos processos formativos tornam-se essenciais os saberes da ciência 
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da educação para compreender esse movimento educacional/formativo; os saberes da tradição 

pedagógica para conseguir entender como se chegou a essas novas proposições e como isso é 

entendido pelo viés pedagógico; os saberes curriculares e disciplinares para conseguir 

compreender e, inclusive, contribuir na proposição de percursos formativos de acordo com as 

capacidades de cada aluno, de modo a abarcar as exigências formativas de cada profissão/área 

do conhecimento; atrela-se a isso os da ação pedagógica e os saberes experienciais, pois a sua 

trajetória como docente fornece substrato para que consiga pensar no processo formativo de 

cada estudante, identificar as necessidades formativas, propor estratégias pedagógicas que 

possibilitem ao estudante uma formação que alinhe tanto as suas capacidades como as 

exigências requeridas para determinado perfil de egresso/profissional. 

 Desse modo, todo esse processo de acionamento desses saberes prévios impulsiona o 

docente a reconhecer esses contextos emergentes, articulando sua experiência no ensino, e/ou 

mesmo nas demais dimensões em que atua, com o trabalho de gestor.  

 Acerca dos tempos e espaços administrativos – gestão, podemos inferir que talvez esse 

pouco reconhecimento por parte dos professores/gestores esteja atrelado à cultura institucional, 

ou seja, que como alguém precisa e sempre alguém precisou ocupar esses cargos, isso não 

caracteriza algo novo. No entanto, na perspectiva que compreendido essa atuação 

reconhecemos que a ocupação desses cargos não é novidade, porém o reconhecimento da 

necessidade de se olhar para a profissionalização dos gestores universitários, sejam eles TAEs 

ou docentes, que vem sendo trazida à pauta por diversas instituições e em diferentes âmbitos, 

implicando em pensar acerca do desenvolvimento profissional, é um entendimento novo.  

 Dentre os 6 (seis) P/G que participaram do Lidere apenas 2 (dois) indicaram os tempos 

e espaços administrados. 

Dentre os docentes que indicaram esse elemento um tem 2 anos de atuação como chefia, 

um tem 3 anos, um tem 3,5 anos, um tem 4 anos, um tem 7 anos, um tem 11 anos e o outro tem 

15 anos.  

Desse modo, podemos inferir que esse reconhecimento não está atrelado ao tempo de 

atuação como professor/gestor nem à participação no Lidere.   

Quanto à internacionalização – mobilidade acadêmica e outros tipos de mobilidades, 

dos coordenadores de PG somente um não indicou esse elemento como caracterizador dos 

contextos emergentes. Dos coordenadores de cursos de graduação também um deles não 

indicou este elemento. E dos chefes de Departamentos dois não a indicaram.  

Diante disso, ao olharmos para as IES precisamos entender qual o seu papel nesse 

contexto, bem como identificar e compreender quais são as demandas, exigências, desafios e 
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as possibilidades que essa conjuntura estabelece, tanto no que tange à manutenção da instituição 

quanto aos processos formativos e a produção do conhecimento, ideias fundantes da existência 

das universidades. 

De acordo com Rámirez (2011):  

 

[...] o ensino superior está profundamente ligado ao conceito de uma nova realidade 

mundial, e suas instituições são objetos e agentes da globalização. Findaram-se os 

dias das torres de marfim e das universidades enclausuradas em seus domínios, já 

que as transformações mundiais estão afetando, cultural e economicamente, o 

panorama do ensino superior. [...]. Mesmo em meio à globalização, os países ainda 

são o centro da tomada de decisões. O futuro do ensino superior será moldado 

nacional e mundialmente pelas ações combinadas dos formadores de políticas 

públicas e privadas desse setor. Na vanguarda está a necessidade de articular 

mecanismos que garantam a eficácia do ensino e da aprendizagem e a administração 

eficiente dos recursos que levam os alunos aos resultados esperados a um custo 

viável. (p. 23). 

 

Com a função de formar os novos profissionais de variadas áreas, as IES têm como 

função principal o ensino. Desse modo, diante da conjuntura contemporânea à de que se pensar 

em como a aprendizagem tem sido promovida nessas instituições e isso leva-nos a olhar para 

os princípios, ou seja, como o ensinar e o aprender têm sido concebidos na sociedade do século 

XXI.  

Nessa direção, Pozo (2002) diz que: 

 

[...] se voltarmos aos cenários concretos de aprendizagem [...], mas usando um zoom 

para observá-los de mais longe, como um ponto na paisagem, como um momento no 

tempo, veremos que a suposta deterioração da aprendizagem em nossa sociedade é 

mais aparente do que real. Quantas pessoas dominavam um segundo idioma há quinze 

ou vinte anos? Quantas sabiam utilizar um processador de texto ou programar um 

vídeo? Quantas compreendiam essas mesmas fórmulas, f = m . a, em que tantos alunos 

continuam tropeçando? Algumas aprendizagens estão simplesmente onde estavam. 

Antes, quando éramos jovens e desinformados, nos faziam estudar coisas como o 

imperativo categórico ou o princípio de conservação da energia, que a maioria nunca 

chegou a entender realmente. Agora acontece a mesma coisa. Em troca, outras 

demandas de aprendizagem relativamente novas suplantaram velhos conteúdos que 

antes eram rigorosamente necessários e que agora parecem obsoletos e condenados 

ao esquecimento cultural. Onde estão os reis godos, o signo dato, ou o aoristo que 

faziam parte, junto com a cor rançosa das carteiras ou o sabor úmido do alcaçuz, da 

paisagem cultural de minha infância? Mas isso não acontece apenas na escola, 

acontece também na vida cotidiana. Como mudaram os brinquedos da nossa infância! 

Quem joga hoje a tava ou roda um pião? Quem sabe fiar na roca, manter um forno à 

lenha ou mesmo utilizado uma máquina de escrever que não seja eletrônica? A 

tecnologia mandou para o desvão das lembranças muitos hábitos e rotinas que faziam 

parte da paisagem cultural de nossos antepassados ou, inclusive, de um passado muito 

recente. Quanta saudade nos causam esses costumes quase apagados pelo tempo, cujo 

exercício, no entanto, nos seria tão tedioso como desnecessário. (p. 25-26). 

 

Novas ferramentas implicam em novos modos de utilização. O produtivismo impera e 

o consumismo é impulsionado constantemente. Logo, a constante atualização de produtos, 
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mesmo que constitua na alteração de alguns detalhes, alguma nova função que é acrescentada, 

é para instigar a substituição do produto que já temos. E conforme o autor salienta, “não é só 

que o que ontem devia ser apreendido, hoje já não o seja, que o que ontem era culturalmente 

relevante hoje ou seja menos (conforme a pessoa, claro, porque há quem ache que o latim 

continua sendo o alicerce da nossa cultura)”, mas há de compreender que “não só muda 

culturalmente o que se aprende [...] como também a forma como se aprende. (p. 26. Grifos do 

autor).  

Planejar um percurso formativo para futuros profissionais, de qualquer área, precisa 

abarcar essas novas perspectivas que emergem do contexto sociocultural, quais as exigências e 

os possíveis desafios, que esses profissionais encontrarão no mundo do trabalho. Atrelado a 

isso, é essencial entender quem são os sujeitos em processo formativo, principalmente, como 

aprendem.   

De acordo com Pozo (2002): 

 

[...] a demanda de aprendizagens contínuas e massivas é um dos traços que define a 

cultura da aprendizagem de sociedades como a nossa. Realmente, a riqueza de um 

país ou de uma nação já não é medida em termos de recursos naturais de que dispõe. 

Já não é o ouro nem o cobre, nem mesmo ou urânio ou o petróleo, o que determina a 

riqueza de uma nação. É a sua capacidade de aprendizagem, seus recursos humanos. 

(p. 32). 

 

Nessa esteira das transformações que implicam na demanda crescente de formação há 

de se considerar que as condições nem sempre são favoráveis ao sucesso dessas aprendizagens. 

Atrela-se a isso a quantidade de informações que recebemos e que pequena porcentagem 

conseguimos apreender e menos ainda conseguimos apropriarmo-nos para construir novos 

saberes e fazeres. Aparelhos com cada vez mais funcionalidades e cada vez sabemos menos 

usar as funções que estão disponíveis.  

De um lado, essa menor vontade de aprender possivelmente seja produzida por esse 

dilúvio de informações e nos vemos obrigados a selecionar o que olhar, o que aprender. Como 

Pozo (2002) diz “[...] somos levados a correr quando não sabemos andar” (p. 33). Somos 

levados a fazer essas escolhas sem termos sido preparados para elas, afinal, que critérios usamos 

para escolhes quais funções nos dedicaremos a aprender? Geralmente escolhemos ou as mais 

fáceis ou aquelas que nos fornecerão alguma vantagem.  

Nessa direção, o autor também indica que “[...] outra característica das sociedades da 

aprendizagem é a multiplicação dos contextos de aprendizagem e suas metas. Não é só que 

tenhamos de aprender muitas coisas, temos de aprender muitas coisas diferentes” (p. 33). 

Vivemos com a sensação de cada vez saber menos, mesmo sabendo consideravelmente mais 
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coisas, sobre vários assuntos. O mesmo se reflete nas atividades diárias. Fazemos tanta coisa 

diante de um computador que quando saímos da frente da tela nos pegamos a questionar sobre 

o que fizemos mesmo? Quantas coisas fizemos? Em dez minutos entre uma conversa e outra 

em aplicativos de mensagens com quantas pessoas falamos? Quantos assuntos distintos 

abordamos? Quantas conversas simultâneas foram acontecendo?  

O horário de início e término da jornada de trabalho parece estar se diluindo no tempo-

espaço. Quando foi a última vez que passamos um dia (independe de ser final de semana, 

feriado) sem responder algo do trabalho?  

Nessa conjuntura, as condições de trabalho são diretamente implicadas por essa nova 

dinâmica tecnológica. No que tange ao trabalho docente, Kenski (2013) aponta que “[...] a 

tecnologia, na sua versão mais avançada, altera a relação temporal e redefine os espaços de 

atuação profissional”, logo, “[...] o professor passa a atuar em qualquer lugar, desde que esteja 

conectado e interagindo com o trabalho”; desse modo, “[...] essa relação professor-trabalho, 

mediada pelas tecnologias, avança pelos seus tempos diários, outrora “livres”, e alcança os 

finais de semana e mesmo as férias” (p. 59-60). Assim, a autora ainda salienta que se torna 

necessário repensar o tempo de trabalho e mesmo o tempo remunerado, bem como a atuação 

do professor e suas responsabilidades como tal, considerando que está agora imerso nessa nova 

realidade social high-tech. 

Diante disso, podemos identificar como uma aprendizagem que precisamos fazer é 

aprender a dimensionar o tempo que gastamos diante de telas, tornarmos conscientes da 

condição de sujeitos imersos em uma cultura que se caracteriza pelo movimento nas 24 horas 

do dia.  

Essa conjuntura precisa ser considerada ao pensarmos nos tempos-espaços formativos, 

tanto no que tange à organização dos mesmos como aos sujeitos que neles estão inseridos.  

Segundo Pozo (2002): 

  

[...] a crise da concepção tradicional da aprendizagem, baseada na apropriação e 

reprodução memorística dos conhecimentos e hábitos cultuais, deve-se não tanto ao 

impulso da pesquisa científica e das novas teorias psicológicas [...] como à conjugação 

de diversas mudanças sociais, tecnológicas e culturais, a partir das quais esta imagem 

tradicional da aprendizagem sofre uma deterioração progressiva, devido ao desajuste 

crescente entre o que a sociedade pretende que seus cidadãos aprendam e os processos 

que põem em marcha para consegui-lo. A nova cultura da aprendizagem, própria das 

modernas sociedades industriais - nas quais não devemos esquecer que ainda 

convivem, ou melhor, malvivem, outras subculturas desfavorecidas que mal têm 

acesso às novas formas de aprendizagem -, se define por uma educação generalizada 

e uma formação permanente massiva, por uma saturação informativa produzida pelos 

novos sistemas de produção, comunicação e conservação da informação, e por um 

conhecimento descentralizado e diversificado. (p. 30). 
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Olhando para a educação superior, que é um lócus privilegiado de formação, cabe 

indagarmos como é a cultura da aprendizagem que vem sendo promovida? Está em consonância 

com essas novas perspectivas, novas exigências, de vida, de viver e de trabalhar no século XXI? 

Sendo o lugar em que concomitantemente se produz conhecimento, ciência, os profissionais 

têm a oferta de percursos formativos que contemplem essas novas concepções, significados, de 

ensinar e de aprender? Como cada área tem enfrentado a quantidade de informações e 

conhecimentos pertinentes a ela, assim como aqueles que se aproximam, relacionam, podem 

vir a potencializar a atuação dos futuros profissionais? 

Reconhecemos que, por vezes, temos muito mais perguntas do que respostas. Mas, 

entendemos que as perguntas são o que nos move, nos impulsiona a buscar conhecer, entender, 

apreender acerca de algo, de uma realidade.   

Nessa direção, os processos formativos precisam ser repensados e reformulados 

urgentemente, a perspectiva educacional que esses novos tempos requerem, como Pozo (2002), 

salientou, uma aprendizagem diferente. Também não temos receitas prontas, manuais a serem 

seguidos. Ao mesmo tempo em que isso abre um leque infinito de possibilidades nos lança o 

desafio de construir, inovar. De novo, somos impulsionados a aprender mais. 

Segundo Pozo (2002):  

 

[...] enfim, podemos dizer que em nossa cultura a necessidade de aprender se estendeu 

a quase todos os rincões da atividade social. É aprendizagem que não cessa. Não é 

demasiado atrevido afirmar que jamais houve uma época em que tantas pessoas 

aprendessem tantas coisas distintas ao mesmo tempo, e também tantas pessoas 

dedicadas a fazer com que outras pessoas aprendam. Estamos na sociedade da 

aprendizagem. Todos somos, em maior ou menor grau, alunos e professores. (p. 32). 

 

E isso, em grande parte, é possível pelo desenvolvimento de novas tecnologias de 

armazenamento, distribuição e difusão da informação. O YouTube é um exemplo da vastidão 

de informações disponíveis, é só lançar uma palavra que surgem milhares de vídeos. É só 

pesquisar como fazer algo que aparecem inúmeros tutoriais. Assim, “[...] a demanda de uma 

aprendizagem constante e diversa é consequência [sic] também do fluxo de informação 

constante e diverso ao qual estamos submetidos”, assim “[...] as mudanças radicais na cultura 

da aprendizagem estão ligadas historicamente ao desenvolvimento de novas tecnologias” 

(POZO, 2002, p. 34). 

Essa possibilidade de acessar tanta informação audiovisual, que é mais fácil de processar 

e imediata, em grandes bancos de dados com acesso praticamente instantâneo é mais uma das 

forças a impulsionar a produção de uma nova cultura da aprendizagem. Isso é algo recente, 

datado da segunda metade do século, especialmente, das últimas décadas (POZO, 2002). 
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Basta abrir uma janela do navegador, seja no computador ou no smartphone, para termos 

diante de nossos olhos um oceano de informações. Muitas vezes, o que conseguimos captar de 

alguns minutos navegando pela página são algumas informações fragmentadas, às vezes, 

confusas e, muitas vezes, enganosas. Estamos vivendo uma certa “obesidade informativa” 

(POZO, 2002). Portanto, urge repensarmos os processos de ensino e de aprendizagem, 

inclusive, para aprendermos a sobreviver nessa nova conjuntura que está se consolidando. 

 Nessa direção, ao abordar a gestão universitária Sousa (2011) aponta que “[...] a 

preocupação dos responsáveis pela gestão acadêmica durante muitos anos restringiu-se à 

organização dos currículos, à capacitação dos professores e ao acompanhamento rotineiro das 

atividades”. Dessa maneira, “[...] o trabalho voltava-se aos aspectos pedagógicos, e os gestores 

não se envolviam nas demais questões que constituem o universo de uma instituição de 

educação superior, como os aspectos financeiros, de planejamento e de organização 

administrativa” (p. 97). Acompanhando as mudanças que acontecem no contexto que envolve 

o cenário universitário, os papeis e as funções são [re]significadas. Assim como o âmbito da 

docência requer a superação de novos desafios que emergem do contexto, os demais espaços 

de atuação docente produzem novas demandas. 

Nesse sentido, Sousa (2011) elenca novos compromissos que os profissionais que fazem 

a gestão acadêmica de IES devem assumir:  

 

[...] entre eles a responsabilidade de identificar que as práticas atuais devem atender a 

inúmeros desafios enfrentados pelas IES onde atuam: a necessidade de sobrevivência, 

de novos caminhos e de crescimento, enfrentando o aparecimento dos grandes grupos 

formados a partir de fusões e aquisições; a necessidade de superar as condutas e os 

modelos conservadores e ultrapassados de planejamento para enfrentar a grande 

concorrência e para acompanhar as exigências do mundo do trabalho; a necessidade 

de criar mecanismos eficientes nos programas institucionais que garantam a 

aprendizagem e a permanência, sobretudo dos alunos das classes C e D que chegam 

ao ensino superior; o acompanhamento da rápida evolução das políticas de governo 

voltadas a esse nível de ensino, em especial àquelas referentes à avaliação, cujas 

métricas têm sido consideradas como único parâmetro de qualidade. (p. 97). 

 

Inúmeros são os desafios que emergem desse contexto que se atualiza. Estabelece-se a 

necessidade de compreender essas novas mudanças e as implicações que elas trazem aos modos 

de ser e de estar, logo, a maneira de ser docente no ensino superior e de estar atuando como 

gestor nesse cenário.   

 Ao perguntamos para os professores/gestores, sobre as vivências e/ou situações que 

identificam, no meio universitário, que podem ser reflexos da expansão universitária no Brasil 

nas duas últimas décadas, eles manifestam: 
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O perfil dos alunos ingressantes, a possibilidade de abranger estudantes que antes não 

tinham a possibilidade de ingressar na universidade. (P/G 01). 

 

O uso do Moodle como ferramenta de apoio aos cursos presenciais; A maior integração 

entre a Educação Básica e Superior com a abertura dos Mestrados Profissionais; A 

capacitação de bacharéis para atuarem nos Institutos Federais; A interiorização da 

Educação Superior; A possibilidade de integração entre as diversas regiões do país, como 

no caso do Sisu. (P/G 04). 

 

Sistema de cotas, do qual acho extremamente relevante. Até 2016 a ocorrência de um 

grande incentivo a pesquisa e a formação e experiência de alunos em outros países. Até 

2016 ocorreu uma grande melhoria na infraestrutura das Universidades, no nosso caso foi 

também associada a uma gestão eficiente e competente. (P/G 05). 

 

Os ambientes virtuais são uma realidade contemporânea assim modificações do sistema de 

ensino superior devem levar em conta este processo. A internacionalização e a mobilidade 

acadêmica permitem maior aprendizado e troca de experiências, usual na Pós-graduação 

deve ser estimulada na graduação. (P/G 12). 

 

Cursos a distância, que abrangem um número maior de alunos, tanto em nível de graduação 

quanto de pós-graduação. Também há a otimização dos recursos nesta modalidade. Creio 

que é o futuro, não há como atingir um número maior de beneficiados sem pensar formas 

de aumentar o número de alunos com o menor número possível de professores e TAEs, 

sem, lógico, desenvolver a qualidade do ensino. A abertura de unidades fora da sede 

também é uma forma de expansão aplicada nos últimos anos, porém considero que os 

custos envolvidos e a eficácia dessa expansão não traduzem bons resultados. (P/G 13). 

 

A grande diversidade de culturas dos alunos que passaram a compor a universidade, 

tornando esse espaço mais democrático e universal. Acredito estarmos em direção a 

condições mais igualitárias também (não o ideal, mas melhores que a duas décadas). (P/G 

16). 

 

 Por meio dessas narrativas evidenciamos, novamente, que são as experiências que o 

docente tem que lhe possibilitam refletir, apreender e ressignificar as suas percepções e 

compreensões, de modo a lhe possibilitar produzir sentidos sobre o que vive, tornando essas 

experiências em vivências formativas. Assim, podemos inferir que tanto o reconhecimento dos 

elementos caracterizadores dos contextos emergentes como a reflexão acerca deles levando, 

inclusive, à uma ressignificação do seu papel como formador e, especialmente, como gestor, é 

pautado nas experiências e vivências.   

 Esses processos de reconhecimento e [re]significação tem como substrato o repertório 

de saberes que os docentes têm construídos e é o acionamento deles que possibilita esses 

processos. Junto a isso, novamente, evidenciamos que são esses saberes que dão substrato para 

que sejam produzidos os saberes da gestão. Atrelado a isso a explicitação da articulação entre 

as diferentes dimensões em que o docente atua, evidenciam a tessitura da docência universitária 

que acontece por meio da imersão em cada dimensão – ensino, pós-graduação, pesquisa, 

extensão e gestão – permeada pela dinâmica institucional e a própria cultura universitária.     
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 Nessa direção, ao compreendermos que a gestão de uma instituição, assim como a 

própria instituição é constituída pelos sujeitos que efetivam a sua existência e manutenção, estão 

permeados por suas concepções definindo e caracterizando essa estrutura institucional.  

Desse modo, a IES é constituída pela dimensão contextual, social, cultural e histórica, 

pelas políticas públicas, pelas estratégias e políticas organizacionais, acadêmico e 

administrativa da instituição, pela gestão educacional acadêmica e pelo modelo de gestão 

concebido pela instituição (DEWES, 2017). Assim, a gestão dos tempos-espaços da 

universidade implica em reconhecer como cada uma dessas dimensões vem sendo constituída 

cultural, social e historicamente e, então, compreender como elas vão permeando e constituindo 

a gestão universitária. Logo, cabe ao gestor universitário operacionalizar procedimentos e 

mecanismos institucionais, além de buscar compreender sua dinâmica e como esta se 

estabelece.    

Nessa perspectiva, Sousa (2011) aponta que:  

 

[...] o formato de gestão de uma IES é definido a partir das políticas institucionais 

assumidas, isto é, seu padrão de atuação é organizado de acordo com a missão, com 

as crenças e com os valores estabelecidos pelos líderes responsáveis, especialmente 

aqueles que a idealizaram e deram início a seu funcionamento. As crenças e os valores 

definidos contemplam o que deve ser prioridade na IES e tornaram-se consolidados 

quando são observados na prática dos profissionais, sejam eles gestores, professores 

ou colaboradores. (p. 99). 

 

 São as concepções e os entendimentos de quem atua no desenvolvimento da gestão, nos 

seus respectivos âmbitos de atuação, que pautando os modos de atuação dos gestores vão 

caracterizando e constituindo a gestão universitária. Para além das diretrizes e normativas 

registradas em documentos oficiais, é a efetivação no cotidiano da universidade que constitui a 

realidade de que tipo de gestão, quais concepções dão substrato e como ela é efetivada. 

 Segundo Sousa (2011): 

 

[...] o grande desafio de todos os que atuam nas IES é entender que o modelo arraigado 

há tanto tempo requer uma revisão. É preciso ampliar a qualificação do corpo docente 

para além da titulação e do regime de trabalho, estimulando o professor a ver o ensino 

como planejamento e seleção de experiências de aprendizagem que permitam ao aluno 

reorganizar seus esquemas mentais e ser capaz de estabelecer relações entre o 

conhecimento que possui e os novos, chegando a novos significados. A aprendizagem 

deve ser um processo dinâmico que requer do aluno a mobilização de suas atividades 

mentais para compreender a realidade, analisá-la e agir sobre ela, modificando-a. (p. 

109). 

 

 Qualquer ação e operação no âmbito da gestão universitária de alguma maneira 

repercute nos processos formativos, afinal a força de trabalho de uma universidade tem como 
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finalidade a promoção de tempos-espaços formativos, bem como o acesso e a permanência a 

eles. Logo, os gestores universitários precisam apreender qual é a filosofia da instituição, quais 

os seus objetivos estabelecidos e sua missão e quais são os valores que permeiam e constituem 

as concepções da instituição acerca dos processos de ensinar e de aprender. 

 Nas narrativas que seguem, os professores/gestores expressam suas percepções acerca 

de repercussões dos contextos emergentes no cotidiano universitário, destacando tanto aspectos 

positivos como negativos: 

 

Chegada de alunos de diferentes recantos do país. Aumento das áreas físicas e do número 

de docentes. Criação de novos cursos, porém, muitos fora de contexto do mercado de 

trabalho, formando pessoas para áreas onde não há necessidade. Melhor aparelhamento de 

laboratórios. Maior democracia em decisões. (P/G 06). 

 

A universidade cresceu muito tanto em espaço quanto em número de pessoas. Isso foi muito 

bom, embora problemas surjam, tais como o trânsito, salas cheias, falta de espaço 

adequado, segurança, etc., é preferível a expansão do que não a ter. (P/G 07). 

 

O que se percebe é a criação de novos cursos, chegadas de novos docentes e uma maior 

infraestrutura para a universidade. No entanto, estes pontos positivos não dizem respeito às 

realidades de todos os Departamentos e áreas de atuação da UFSM. (P/G 08). 

 

Excesso de oferta de vagas para docentes, provocou mobilidade e dificuldade em preencher 

algumas áreas específicas, em especial nos cursos de engenharia. (P/G 17). 

 

Por meio das narrativas dos professores/gestores evidenciamos que essa expansão 

repercutiu nos diversos âmbitos da instituição. A maioria dos P/G reconhecem esse processo 

como positivo de modo geral. Porém, também expressam repercussões negativas. Manifestam 

que identificam que houve uma ausência de preparação/planejamento prévios acerca dos 

processos de expansão, abarcando tanto o objetivo/finalidade dos cursos criados, como um 

planejamento visando a manutenção do funcionamento com qualidade desses cursos. Como 

esses P/G são de áreas diferentes, evidenciamos que as repercussões são distintas entre as áreas, 

como, por exemplo, o professor/gestor que narra o aumento e melhoria das infraestruturas 

físicas e o outro que narra a lotação das salas, a qualidade dos espaços. 

Outro elemento apontado pelos P/G é acerca do corpo docente, de um lado o aumento 

de vagas de trabalho, de outro, a dificuldade em preencher essas vagas, seja pela não oferta da 

vaga para suprir essa demanda de trabalho, seja pela ausência de formação necessária dos 

profissionais disponíveis no mercado.  

Ainda nesse sentido, há também professores/gestores que expressam identificarem 

repercussões na qualidade dos processos formativos impulsionadas, principalmente, pela 

mudança no perfil dos alunos. Isso é constatado nas falas a seguir:  
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Acesso e permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade. Diversidade racial, 

social e sexual. Mas também uma diminuição do nível de exigência nas disciplinas. (P/G 

02). 

 

A expansão ocorreu mais em função de um projeto político do governo à época do que 

propriamente de um projeto estratégico da nação. A universidade em si tem pouco 

protagonismo no desenvolvimento sócio-econômico da nação, o meio universitário 

brasileiro é muito mais reativo do que proativo, além de ter um viés assistencialista sob o 

ponto de vista de oferecer vagas genericamente. (P/G 09). 

 

O aumento de alunos nos cursos provocou falta de espaços físicos para aulas práticas, 

aumento do consumo de reagentes e diminuição no rendimento escolar pela entrada de não-

interessados. (P/G 11). 

 

 Atrelado ao novo perfil do alunado, evidenciamos que a dimensão estrutural da 

instituição, por não acompanhar/suprir esse aumento de demanda, reforça essa percepção de 

diminuição do rendimento escolar. 

Nesse contexto, evidenciamos o acionamento dos saberes disciplinares e curriculares. 

São esses saberes que dão suporte aos docentes para que consigam analisar a qualidade dos 

processos formativos e, especialmente, pensando nas demandas formativas de cada área/curso 

identificar se estão sendo supridas. Nessa direção, atrelado aos saberes da gestão que vão 

construindo surge a possibilidade de proporem ações/estratégias/políticas para qualificar e 

potencializar a formação dos estudantes e mesmo o trabalho pedagógico no curso.   

 Assim, as falas desses docentes nos levam a ponderar que, talvez, o que a instituição 

esteja deixando a desejar é não aproveitar esse momento de transformações e potencializar o 

seu papel como propositora de políticas – organizacionais, acadêmicas, administrativas, 

institucionais.  

Considerando a contemporaneidade, conforme Sousa (2011) salienta, atrela-se aos 

processos de gestão a necessidade de as equipes terem “[...] a capacidade de inspirar as pessoas 

e transformar o medo das turbulências em confiança para enfrentá-las, incentivando o 

desenvolvimento da flexibilidade e do alto nível de sincronização, responsáveis pelo senso de 

urgência tão importante nos momentos de decisão” (p. 108-109). É função dos gestores 

gerenciar, propor discussões, elaborar novas proposições, ouvir a comunidade, promover e 

estimular espaços de diálogo. Em meios às novas configurações, novos significados e sentidos 

que vem sendo produzidos, fazendo emergir os contextos emergentes, “[...] os responsáveis 

pela gestão acadêmica devem continuar com o desafio de promover uma verdadeira reflexão 

para que todos os que atuam na instituição possam desaprender os muitos dogmas que durante 

muitos anos foram seguidos de forma inquestionável” (p. 109). 
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 Provavelmente uma das maiores repercussões da conjuntura dos contextos emergentes 

na e da educação superior é esse impulsionamento à [des]construção de significados, papeis, 

funções, tempos-espaços formativos, inerentes às IES. Novas maneiras de tramitar processos 

administrativos, novas maneiras de estabelecer convênios e de desenvolver projetos 

interinstitucionais, as novas maneiras de frequentar um curso superior sem precisar sair da sua 

cidade, dentre inúmeras novas possibilidades, novos modos de ser, estar e fazer ensino superior 

que chegam a todos os campi, unidades universitárias, unidades descentralizadas, polos de 

apoio presencial, entre os diversos contextos.    

 Constatamos, também, que há professores/gestores que identificam um ou outro 

elemento dos contextos emergentes, caracterizando esse processo de expansão. No entanto, 

também há P/G que não reconhecem nenhuma diferença, pois mesmo que indique não conhecer 

a administração universitária anterior ao Reuni poderia buscar suas experiências e vivências 

como estudante universitário (afinal se é professor da educação superior frequentou, no mínimo, 

um curso de graduação). Vejamos o que dizem sobre isso:  

 

A criação de novos cursos de Graduação. (P/G 14). 

 

REUNI. (P/G 03). 

 

Intercâmbios. Avanço tecnológico educacional. (P/G 10) 

 

Não tenho parâmetros para responder porque não conhecia a administração universitária 

antes do Reuni. (P/G 15). 

 

Essas narrativas nos levam a inferir, como já indicamos, que a ausência de reflexão ou 

mesmo análise/avaliação do contexto de atuação está atrelada à concepção que se tem de qual 

é o papel e a função do cargo que se está ocupando. Logo, mesmo que não se tenha 

acompanhado toda a trajetória de implementação de alguma política/programa, um gestor 

universitário precisa minimamente conhecer o seu contexto de atuação, o que implica em 

compreender que há uma trajetória construída ao longo do tempo, permeada pela dimensão 

social e cultural. No entanto, o que evidenciamos é que a maioria dos professores/gestores só 

passa a refletir sobre algo quando alguma exigência chega à sua mesa, estabelecendo um desafio 

a ser superado pelo então gestor.  

Nesse contexto, o acionamento dos saberes das ciências da educação e mesmo os da 

tradição pedagógica torna-se fundamental para que a compreensão das novas [re]configurações 

dos tempos e espaços universitários. 

Diante disso tudo, como Cerdeira (2012) destaca:  
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[...] os desafios para a gestão do Ensino Superior passam por significativas mudanças 

no Ensino Superior: surgimento de novos “fornecedores” de cursos de/emergência de 

novas instituições de ensino pós-secundário; novas formas de ensino (ensino virtual, 

educação a distância); competição para a obtenção de financiamentos públicos e de 

outras fontes de receita; uma mudança no perfil da população estudantil existente e a 

emergente. (p. 96). 

 

As exigências que vão sendo lançadas, principalmente, por meio de diretrizes, 

normativas, políticas públicas, impulsionam às IES a agirem buscando atender essas novas 

demandas. Implementar novas perspectivas, novas diretrizes constituem-se em um desafio, 

pois, muitas vezes, surge a necessidade de dinamizar essas novas determinações com a cultura 

da instituição, com as próprias demandas oriundas intrinsecamente à instituição. E isso tudo vai 

recaindo ao papel e à função do gestor, impulsionando-o a olhar para determinadas demandas 

que até então não o atingiam e mobilizavam a pensar e/ou agir sobre aquilo.  

Nesse sentido, Squissardi (2009) aponta que “[...] a educação superior no Brasil não é 

um desafio novo. Além de antigo, continuará sendo um enorme desafio que se desdobra em 

múltiplos desafios menores, todos eles de inegável e incômoda relevância” (p. 15). Indica como 

desafiador compreender as diferentes faces e dimensões, assim como a consciência de que essa 

compreensão precisa ser produzida. Assim, compreender a educação superior no Brasil é 

conhecer a sua história, o percurso de desenvolvimento cultural, social e histórico desse tipo de 

instituição, a função e o papel das IES, ou seja, compreender o que é e como é a educação 

superior no Brasil. 

Nessa direção, o mesmo autor frisa que:  

 

[...] em país como o nosso, não se pode esperar que os primeiros a entendê-lo e a 

enfrentá-lo sejam os analfabetos; nem os que apenas tiveram alguns anos de 

escolaridade ou os que cursaram o ensino fundamental completo; nem tampouco os 

que apenas fizeram alguns anos do ensino médio e que por razões diversas não 

puderam concluí-lo. Todos esses somados, perfazem em torno de 80% da população 

brasileira. (2009, p. 15-16). 

 

 Nessa perspectiva, o autor tanto defende que quem precisa “dizer” como a Educação 

Superior no Brasil deve ser, quais seus rumos, perspectivas, é quem vive a universidade, 

principalmente, quem possui formação nesse nível de ensino, como concomitantemente 

estabelece essa responsabilidade para quem vive os tempos-espaços universitários. Afinal, 

quem melhor do que quem vive a universidade para conseguir elencar o que precisa e pode ser 

melhorado, quais são os desafios do cotidiano universitário, quais são as potencialidades que 

não têm sido exploradas? 
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   Novamente voltamos aos processos de aprendizagem como não haveria de deixar de 

ser, afinal falar de educação superior é em primeiro lugar falar de educação. Nessa conjuntura, 

pensar a gestão de tempos-espaços formativos e as respectivas trajetórias que vão sendo 

construídas nesse meio implica em políticas educacionais e gestão acadêmica. 

 De acordo com Tofik (2013): 

 

[...] as concepções relativas às políticas educacionais têm passado por mudanças 

profundas nas últimas décadas, mais precisamente desde o final do século XX até os 

nossos dias. As formas de se conceituar, organizar a promover a educação formal vêm 

se transformando e exigindo novas respostas a antigos problemas. Com foco nas 

perspectivas político-institucionais, na relação docente-discente, nos ambientes e 

mídias e nas condições de contorno da própria comunidade em que se constitui, a 

instituição de ensino superior (IES) não pode e nem consegue mais permanecer no 

pedestal de singularidade acadêmica em que um dia se postou. Faz-se necessário 

conceber uma IES que venha a atender às efetivas demandas de uma sociedade global, 

rompendo barreiras e limitações; faz-se necessário, ainda, reinventá-la, levando-a a 

conquistar novos espaços e tempos, sem que perca a identidade, imprimindo-lhe um 

caráter de contemporaneidade. (p. 104). 

 

 Desse modo, pensar as IES implica em considerar os contextos emergentes e como a 

gestão universitária vem lidando com eles. E para além disso, implica em pensar a própria 

universidade na contemporaneidade. O modo de fazer ensino superior, como fazê-lo é 

impulsionado também pelo sujeito que a procura em busca de formação e, como o autor indica, 

a universidade precisa conhecer o seu aluno, saber o que ele almeja para que possa [re]significar 

a relevância da sua missão no século XXI. 

 Essa nova perspectiva repercute na estrutura organizacional, na dinâmica institucional, 

na constituição de estruturas modernas sendo que estas, como Tofik (2013) indica, “requerem 

mudanças nos paradigmas administrativos para estruturas mais flexíveis” (p. 105), voltando sua 

atenção aos estudantes, focadas nos processos, sendo gerenciadas por meio da participação e 

do envolvimento de todos os profissionais da instituição. Assim, “nas estruturas organizacionais 

modernas, o papel do gestor está se modificando, exigindo dele a participação ativa como líder 

de equipe, responsável pela determinação dos rumos das organizações” (p. 105). 

 O gestor do século XXI não se restringe mais a assinar memorandos, assinar matrículas 

e diplomas. Requer-se dele, cada vez mais, acompanhar o acesso e a permanência dos 

estudantes. Implementar políticas, avaliar estratégias e mecanismos, elaborar proposições, 

propor reformulações e atualizações. É de fato envolver-se nos tempos-espaços da educação 

superior, aprender a navegar nesse universo.   

 Nessa direção, nas narrativas que seguem, os professore/gestores comentam acerca das 

exigências e desafios da gestão universitária, especialmente, considerando os contextos 

emergentes da educação superior: 
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Acredito que na pós-graduação, alguns alunos gostariam de usufruir de bolsas para auxílio 

a suas atividades e essas são escassas (mestrado, doutorado) ou mesmo inexistentes 

(especialização). Isso gera uma expectativa frustrada a esses alunos, que muitas vezes são 

egressos de universidades particulares e pensam nesse benefício também como uma forma 

de auxílio para permanecerem em aprimoramento. (P/G 01). 

 

Precisamos estar atentos à saúde mental dos estudantes e equilibrar o nível de dificuldade 

e necessidade que os estudantes, cada vez mais diversos, possuem. (P/G 02). 

 

As relações pessoais entre os servidores da UFSM, mecanismo de protecionismo na 

assistência estudantil. (P/G 03). 

 

Com uso de tecnologias acabou por provocar a necessidade de apropriação de novas 

ferramentas por parte dos docentes; 

A necessidade de trabalhar com a diversidade dos diferentes perfis dos acadêmicos; 

A busca por fomento para a implementação das práticas de internacionalização dentro e 

fora da instituição. (P/G 04). 

 

 O reconhecimento das transformações que tem ocorrido no âmbito universitário é o 

primeiro passo para a superação dos desafios que vão se estabelecendo. A identificação de um 

novo perfil de aluno é expressa pelos professores/gestores, inclusive, ao elencarem aspectos 

específicos que reconhecem como necessários de atenção e trabalho em prol de atender 

demandas que existem, especialmente, aquelas que implicam na manutenção da permanência 

dos estudantes. 

 Nesse sentido, P/G 06 e P/G 07 ampliam as reflexões sobre essas transformações ao 

instigarem olharmos tanto para o perfil dos alunos ingressantes como dos egressos, ou mesmo 

qual perfil de egresso se quer: 

 

Formar estudantes autônomos. Formamos pessoas para trabalhar com carteira assinada, 

concurseiros. A formação deve ser com foco na autonomia do indivíduo e para um contexto 

que vai reduzir o mercado de trabalho com carteira assinada para um mercado em que 

muitos serão levados ao empreendedorismo como forma de sobrevivência. Fazer uma 

gestão mais eficiente do ponto de vista do uso dos recursos públicos. Trabalhar com 

prioridades, com maior planejamento. Dar autonomia para os gestores, através de um 

comitê interno, para uso dos recursos onde são necessários. (P/G 06). 

 

Não me sinto informado o suficiente para falar sobre o tema, mas, por exemplo, a 

internacionalização é algo urgente na universidade brasileira. A deficiência no ensino de 

línguas no período anterior à universidade avança para o meio acadêmico e isso está 

atrasando a internacionalização da universidade. De forma geral o ambiente virtual de 

ensino ainda é pouco utilizado em função da estrutura disponível para poder usar tal 

ambiente, mas também é algo que a universidade está atrasada e deve correr atrás. (P/G 

07). 

 

 Por meio de suas falas constatamos que mesmo que não tenham uma concepção 

objetivamente estruturada, suas vivências lhes possibilitam reconhecer e indicar aspectos e 
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elementos que repercutem tanto nos processos formativos como na manutenção dos tempos e 

espaços formativos, principalmente, no que condiz ao âmbito da gestão.  

 Nessa direção, também os professores/gestores vão [re]significando a sua atuação, 

especialmente, ao reconhecerem os desafios que vão se estabelecendo. Ao mesmo tempo em 

que o docente é impulsionado a [re]pensar os tempos e espaços universitários, acaba por 

envolver-se em uma autoavaliação, seja em âmbito individual/particular seja no coletivo: 

 

Os desafios são em realizar minha própria formação para atender as exigências e desafios 

da gestão, considerando a melhoria do idioma em inglês e utilizar as ferramentas do 

Moodle. (P/G 14). 

 

Muitos professores mais antigos são resistentes às mudanças em curso. Não reconhecem o 

perfil do novo discente, apenas culpam "a nova geração". Não se adaptam. Nesse sentido, 

a própria gestão da universidade tem uma inércia muito grande, e não contribui para 

incentivar a mudança. (P/G 17). 

 

 A partir disso, colocamos em pauta tanto as percepções e concepções que permeiam e 

constituem esse contexto como a maneira como a instituição vem reagindo a essas 

transformações. Os professores/gestores apontam tanto demandas e desafios que emergem no 

interior da instituição como aqueles que são produzidos na conjuntura externa à IES.    

 Assim, vão sendo impulsionados a [re]pensarem como a gestão vem sendo efetivada, 

como a instituição vem se comportando e onde as energias vêm sendo investidas. Nas falas que 

seguem os professores/gestores abordam essa perspectiva: 

 

Precisamos de modernização/atualização da gestão para que tenhamos uma otimização de 

recursos materiais e humanos e também enfrentarmos futuras crises. (P/G 11). 

 

Os processos são muito complexos e existe pouco acompanhamento jurídico. Os problemas 

são resolvidos apenas depois de existirem - não há sistemas de prevenção. Os fluxos de 

trabalho entre setores da UFSM são confusos, grande parte das demandas burocráticas são 

encaminhadas para as coordenações, sem que essas tenham devido suporte. A criação de 

fluxos tem sido feita a partir da burocratização crescente dos processos, e deveria ser o 

contrário. (P/G 15). 

 

A gestão universitária atual tem o desafio de ser atuante, participativa e não burocrática 

para quebrar o paradigma das universidades federais elitizadas e burocráticas. (P/G 12). 

 

Estamos vivendo uma nova forma de organização social, convivendo com características 

específicas, em nível mundial, de uma sociedade altamente mutável e diversidade cultural 

que precisa ser pensada no âmbito da formação profissional em diferentes níveis. 

Paralelamente, o Brasil possui problemas sociais históricos que a universidade deve ajudar 

na reflexão e na sua solução. Como contribuir para a formação profissional e cidadã? Como 

forma indivíduos que possam atuar em diferentes contextos sociais, culturais e 

econômicos? A universidade, pela sua estrutura intelectual, tende a pensar em um 

profissional padronizado, normalmente voltado para as necessidades de uma elite 

empresarial ou consumidora. Porém, para o Brasil, esses grupos são minoria e os 

profissionais muitas vezes incapazes de entender seus problemas e muito menos atuarem 
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aí. Isso também acontece com professores, parecem, às vezes, viverem numa redoma de 

vidro, também incapazes de conhecer a realidade brasileira. (P/G 13). 

 

 Essas falas nos remetem à identificação da necessidade de os modos de fazer gestão 

universitária precisam ser colocados em pauta, assim como o próprio papel/função da 

universidade, diante da contemporaneidade.  

 Nessa direção, o P/G 13 enfatiza que diante disso é salutar tanto (re)pensar e 

[re]significar o papel das IES como dos profissionais que são formados nesse contexto.  

 Nessa mesma perspectiva, P/G 08 e P/G 09 trazem para a discussão a necessidade de 

considerar-se que tipos de demandas vêm sendo enfocadas e priorizadas:  

 

No caso específico da pós-graduação, acredito que as coordenações ficam muito tempo 

dedicadas a resolver problemas burocráticos, e não se tem tempo para debater, fazer estudos 

para aprimorar os aspectos pedagógicos dos cursos. (P/G 08). 

 

A Universidade tem que desenvolver novas estratégias de envolvimento com a sociedade, 

ela ainda se caracteriza por ser um corpo a parte do restante da sociedade, os dilemas, 

desafios, as demandas, etc... da sociedade tem tido pouca ressonância dentro das 

universidades. Há necessidade urgente de criar estratégias e métricas de integração 

Universidade-Sociedade e Universidade-Empresa, caso contrário continuaremos a ser 

apenas formadores de mão-de-obra técnica e especializada e não uma ferramenta de 

resolução de problemas da sociedade. (P/G 09). 

 

 Como, Cerdeira (2012), Squissardi (2009) e Tofik (2013) já indicaram, na atualidade as 

IES vêm sendo impulsionadas, principalmente, por vieses exógenos a (re)pensar a sua atuação, 

a maneira como vem reagindo e agindo diante das velhas e novas demandas que vão se 

articulando, ampliando exigências e desafios. Por vezes, a instituição parece perder-se em meio 

às demandas práticas, cotidianas, e descuidando quanto aquelas que são fundantes: 

planejamentos estratégicos e, principalmente, viáveis, orientadores do trabalho individual e 

coletivo, fomentando a manutenção da relevância da instituição no contexto sociocultural.   

 Nesse sentido, nas falas que seguem, os professores/gestores expressam que 

reconhecem como desafios as exigências que emergem externamente à instituição e que 

repercutem tanto na dinâmica interna como na própria concepção de universidade:     

  
Pergunta pouco específica. Não sei como responder. Conotação política de recursos, 

política de cotas, política de ingresso, etc... (P/G 16). 

 

Atualmente a principal questão é saber se no novo Governo as universidades públicas e 

gratuitas terão continuidade ou não. Ao meu ver este é a maior crise que as universidades 

públicas passarão a viver no Brasil. (P/G 05). 

 

 As exigências são muitas; há várias ações na universidade que têm conotação política e 

depende dos recursos, da definição de políticas de ingresso, políticas de cotas, entre tantas 
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discussões pautadas pelas regulações externas à universidade. Reconhecer essas demandas está 

atrelado ao acionamento dos saberes das ciências da educação, pois é por meio deles que 

conseguimos compreender como o campo educacional vem sendo constituído e as 

[re]configurações que vão sendo impulsionadas. Inclusive, como e por que essas 

[trans]formações tornam-se pauta.  

As respostas desses professores/gestores se registradas nem dois meses após certamente 

estariam carregadas de uma urgência muito maior. Afinal, o intervalo de tempo entre a “coleta” 

dessas narrativas e a análise delas é marcado por indícios alarmantes, angustiantes, para listar 

apenas dois dos sentimentos que pairam sobre as universidades públicas brasileiras. 

Provavelmente, essas falas se fossem de dois meses após expressariam a incerteza com que se 

tem vivido. 

 Por mais difícil que seja, é necessário que nos atenhamos aos objetivos que nos movem 

e, como vimos em várias narrativas, os professores/gestores com maior ou menor intensidade 

buscam compreender o seu lugar de atuação, assim como compreender-se neste lugar. 

Ocupando diferentes papeis, atuando em diversas frentes, por vezes, parece ser atropelado pela 

cotidianidade, pelas demandas práticas, pelos prazos a serem cumpridos.  

 Diante de tantas tarefas que urgem serem cumpridas, de tantos incêndios que o gestor 

vai apagando, quando ele consegue parar e olhar para si e pensar em si como formador, como 

pesquisador, como orientador, extensionista, escritor, produtor de conhecimento, divulgador 

das suas produções, como gestor?   

 Segundo Tofik (2013): 
 

[...] essa situação requer inúmeros desafios para que a IES alcance resultados efetivos, 

articulando eficiência e eficácia. A gestão acadêmica vem se modificando a partir 

dessa realidade, exigindo um repensar nas questões relacionadas à produtividade, à 

concorrência, à liderança, às estratégias e aos comportamentos diferentes. Pensar a 

gestão acadêmica nas IES requer trabalhar os processos que configuram o modelo de 

gestão concebido pela instituição. O Projeto Pedagógico Institucional (PPI), o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e o 

corpo docente são macroprocessos que subsidiam a gestão acadêmica, visando o 

alinhamento das estratégias e políticas organizacionais da área acadêmico-

administrativa da IES. (p. 105).  

 

 Desse modo, os documentos que normatizam as atividades acadêmicas precisam estar 

alinhados tanto com as concepções da instituição, no que tange aos processos formativos como 

com os da própria gestão universitária. É fundamental ter clareza sobre como abarcar essas 

novas demandas estabelecidas pelas políticas públicas e pelo contexto sociocultural. Além de 

serem documentos normatizadores e orientadores, são o registro da identidade da instituição, 

logo é onde são demarcadas quais perspectivas epistemológicas e filosóficas foram escolhidas 
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como substrato para a constituição estrutura organizacional e infraestrutura acadêmica da 

universidade.  

Nesse sentido, Goldchleger, Ivoglo e Colombo (2013) salientam que “[...] para que uma 

organização se adapte às circunstâncias de constante mudança do ambiente externo, seus 

gestores não apenas devem pensar e planejar estrategicamente, mas também implementar e 

executar ações estratégicas” (p. 119). Para tal, é fundamental que tenham compreensão do papel 

da universidade, sua missão, seus valores, os princípios e preceitos que orientam a sua 

existência.  

    Nessa direção, de acordo com Tofik (2013):  

 
[...] refletir sobre a gestão acadêmica é instigante, pois, de um lado, deve atender ao 

processo de regulação e supervisão do Ministério da Educação, que estabelece 

indicadores de qualidade do ensino superior, e, por outro, deve alcançar os resultados 

organizacionais estabelecidos na busca, cada vez maior, de se manter em um mercado 

educacional competitivo. A perspectiva é a de que as IES construam uma gestão 

acadêmica compartilhada, sem perder de vista a totalidade das relações internas no 

contexto das instituições como também as relações externas sociais, políticas e 

econômicas que se apresentam na sociedade. A gestão acadêmica deve buscar uma 

cooperação solidária ou negociada entre toda a comunidade acadêmica, estabelecendo 

uma relação sujeito-sujeito em que um interfere no outro, transformando-se em novas 

ações institucionais. Ainda há muito que se fazer no contexto dos processos gerenciais 

das IES. Ainda são poucas que buscaram a inovação, a profissionalização. Algumas 

estão no processo de profissionalização de sua gestão, e o PDI, o PPI e o PPC, bem 

estruturados e articulados em um pensamento sistêmico, podem garantir um resultado 

efetivo. (p. 115).  

 

 Nessa conjuntura, estabelecesse a necessidade de profissionalizar os processos de gestão 

no sentido de que os profissionais que desempenhem as diversas funções administrativas 

compreendam que o seu papel está para além de apenas executar tarefas. O gestor universitário 

desempenha concomitantemente o papel de implementador de políticas e diretrizes, avaliador 

dos processos gerenciais, administrativos e acadêmicos no âmbito da sua instância e da 

instituição como um todo, propositor de reformulações, atualizações e de novas políticas 

interinstitucionais e intrainstitucionais. 

Goldchleger, Ivoglo e Colombo (2013) apontam também que: 

 

[...] o estilo de gestão brasileiro é proveniente de uma história de administração 

“incremental”, em resposta às mudanças no cenário externo. As estruturas 

organizacionais, os sistemas, os novos produtos ou cursos no sistema educacional 

foram melhorias feitas em relação aos existentes anteriormente. No cenário atual, as 

universidades não estão imunes às mudanças e às incertezas que vêm ocorrendo nos 

campos econômico, tecnológico, político, cultural, social e educacional, o que exige 

dessas organizações maior rapidez e capacidade de resposta às demandas externas, 

assim como melhor desempenho, condições fundamentais para sua sobrevivência. (p. 

199).  
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 A universidade precisa reinventar-se acompanhando o embalo das novas tecnologias ou 

poderá tornar-se insignificante no meio desse oceano informacional que temos vivido. E isso 

perpassa mudanças de pequeno e grande porte, para além da informatização de processos 

administrativos-burocráticos cotidianos é necessário apreender essa nova cultura, esses novos 

sujeitos que chegam ao ensino superior sedentos por formação; no entanto, uma formação 

pautada em processos de memorização não é o que eles querem. Isso já não satisfaz mais. 

 Tendo acesso a uma gama muito maior de informações na tela do computador estando 

confortavelmente em casa, o que faz um jovem do século XXI ir para a sala de aula da 

universidade todos os dias? O que queremos com essas indagações é articulando-as com os 

contextos emergentes frisar que para além de modernizar e atualizar a estrutura e as 

configurações dos tempos-espaços da educação superior, o que emerge é pensar na vida que 

pulsa na universidade, que vida é essa? Que sujeito é esse? O que a universidade tem a 

proporcionar para ele? Afinal, se são novas maneiras de viver nessa sociedade que estão sendo 

produzidas, não podemos esperar a obsolescência da universidade para então pensar em propor-

fazer algo.   

 Nessa perspectiva, os tempos-espaços universitários vão sendo impulsionados à 

[re]significações e reconfigurações capazes de possibilitar a produção de novos sentidos para 

cada um que os vivencia cotidianamente. Desse modo, a produção dos saberes da gestão é 

permeada pela conjuntura desse contexto, articulando-se às trajetórias pessoais e profissionais.   
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4. APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: IDEIAS PROVISÓRIAS 

 

 Chegamos ao final desse estudo com mais perguntas do que respostas. Conseguimos 

por meio dos achados elaborados compreender como a gestão se estabelece para os professores 

universitários, de tal modo a configurar-se em uma das dimensões de atuação desses 

profissionais. Desse modo, entender como o contexto de trabalho dos docentes da universidade 

vai sendo constituído, os movimentos que eles vão fazendo na busca pela consolidação de suas 

carreiras e, principalmente, em relação ao desenvolvimento profissional é nosso foco.  

 Evidenciarmos que, em alguma medida, para os professores tornar-se gestor parece ser 

um movimento natural, mas de fato é um movimento de reconstrução dos significados e dos 

sentidos para si acerca das atividades. Pois, tendo experiência como professor, sem até então 

ter ocupado um cargo de gestor, ao fazer o trabalho de gestão vê-se diante de uma “obrigação” 

a sair do seu lugar de docente e se colocar em outros lugares. Nesse momento há a constatação 

de que aquele conhecimento do campo específico de sua formação não é o bastante. No entanto, 

esses saberes que traz consigo, produzidos ao longo da sua trajetória formativa, é o que o ajuda 

a pensar o que significa sair deste lugar e estar em outra função dentro da docência, tendo que 

gerenciar tal experiência, daquele sujeito que tem aluno em tal condição, por quê? Porque antes 

de tudo ele é um professor. 

 Desse modo, atuar como gestor é um movimento de [re]significação do que é ser 

professor universitário. Ao ir para a gestão, obrigando-se a se colocar em outros lugares, 

entender e agir sob diversas situações a partir de perspectivas distintas, impulsiona-o a ampliar 

o seu entendimento sobre a estrutura universitária, bem como do papel de cada 

sujeito/profissional que constitui a força de trabalho de IES.  

Marcelo Garcia (1999) ao discutir o desenvolvimento profissional aponta que a inserção 

em diferentes atividades impulsiona o próprio professor a reconhecer e compreender a 

amplitude e a complexidade do seu trabalho. Assim, reconhecer as diversas dimensões de 

atuação da docência universitária possibilita identificar quais são as exigências que podem 

estabelecer-se em desafios aos docentes, assim como quais as possibilidades que a atuação em 

cada dimensão e, especialmente, a articulação entre elas traz ao desenvolvimento profissional. 

Diante disso, a partir dos objetivos que estabelecemos para este estudo fomos sendo 

levados a conhecer o contexto de atuação dos professores/gestores da UFSM. Para tal, foi 

necessário reconhecer como a estrutura institucional está constituída para, então, conseguirmos 

identificar onde estão e quem são os professores/gestores dessa instituição. Conhecer essa 
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conjuntura foi fundamental para conseguirmos compreender como a gestão se estabelece aos 

docentes como uma dimensão de atuação na universidade pública. 

Assim, retomamos os objetivos de nosso estudo: identificar aspectos do perfil dos 

professores/gestores de uma IES pública federal; identificar exigências e desafios do ser 

professor/gestor em uma universidade federal; reconhecer as relações entre e atuação como 

gestor e o trabalho docente em contextos emergentes na universidade; e reconhecer concepções 

dos professores/gestores acerca dos contextos emergentes na universidade. Por meio deles 

conseguimos conhecer como a atividade de gestão está estruturada aos docentes da UFSM, bem 

como vêm sendo reconhecida pela instituição como uma dimensão de atuação dos professores 

e as repercussões disso tanto na carreira como no próprio trabalho desses profissionais. Atrelado 

a isso conseguimos conhecer minimamente quem são os professores/gestores dessa 

universidade. Também conseguimos identificar como os professores/gestores vêm 

reconhecendo os elementos caracterizadores dos contextos emergentes na/da educação 

superior, incluindo-se as relações que estabelecem entre a atuação na dimensão do ensino e na 

gestão. 

Nessa direção, observamos que acerca do objetivo específico identificar aspectos do 

perfil dos professores/gestores de uma IES pública federal, constatamos que: 

- das chefias da instituição, 42% (quarenta e dois por cento) são ocupadas por docentes; 

- os docentes em cargos de chefias substitutas e em cursos da modalidade EaD (tanto 

coordenadores como coordenadores substitutos) não são considerados pela instituição no 

computo de chefias da universidade.; 

- quanto ao cargo de atuação 28% (vinte e oito por cento) estão na coordenação de cursos 

de graduação; 24% (vinte e quatro por cento) na chefia de departamentos didáticos; 18% 

(dezoito por cento) na coordenação de cursos de PG; 7% (sete por cento) em órgãos 

suplementares em unidades universitárias, assim como também 7% em órgãos suplementares 

na Reitoria; 6% (seis por cento) na coordenação de cursos médio/técnico; 4% (quatro por cento) 

na direção de unidade; 4% na vice direção de Unidade; nas pró-reitorias há 2% (dois por cento); 

reitor e vice-reitor não representam percentual nesse panorama por ser um cargo de cada apenas; 

- a maioria dos professores/gestores, 58% (cinquenta e oito por cento), são homens e 42% 

(quarenta e dois por cento) mulheres; 

- quanto à formação, tanto inicial em nível de graduação como em nível de pós-graduação, 

mais de 90% (noventa por cento) possui curso de mestrado e doutorado, constatamos que a 

maioria dos professores/gestores não têm qualquer formação relacionada à gestão; 
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-  quanto à carreira docente identificamos que 52% (cinquenta e dois por cento), estão em 

fase intermediária, de acordo com definição de Isaia, Bolzan e Maciel (2010), ou seja, com 

cinco a quinze anos de docência na UFSM; 33% (trinta e três por cento) estão em fase final de 

carreira, com mais de dezesseis anos de atuação; e 15% (quinze por cento) são professores 

iniciantes na UFSM, ou seja, com menos de cinco anos na instituição como docentes; 

- 70% (setenta por cento) possuem experiência anterior de atuação como docente na 

Educação Superior; 

- 17% (dezessete por cento) atuou anteriormente na educação básica como professor;  

- quanto as dimensões de atuação na docência universitária identificamos que 92% 

(noventa e dois por cento) atuam na pesquisa, sendo que destes 14% (quatorze por cento) são 

bolsistas produtividade; 67% (sessenta e sete por cento) atuam na extensão; 60% (sessenta por 

cento) atuam na PG;  

- 95% (noventa e cinco por cento) dos professores/gestores têm dedicação exclusiva; 

- considerando o tempo total de atuação como professor identificamos que 59% 

(cinquenta e nove por cento) estão em fase final de carreira, com mais de dezesseis anos de 

atuação; 37% (trinta e sete por cento) em fase intermediária, entre cinco a quinze anos; e 4% 

(quatro por cento) em fase inicial, com menos de cinco anos; 

- a maioria dos professores em cargos de gestão em março de 2018, 74% (setenta e quatro 

por cento), já atuaram anteriormente como gestores, logo 26% (vinte e seis por cento) eram 

novatos em cargos de chefia; 

- quanto à participação no Lidere (programa institucional para gestores públicos) apenas 

5% (cinco por cento) dos professores/gestores haviam participado até março de 2018; 

- 8% (oito por cento) participaram de outra formação complementar em gestão. 

Diante disso, já conseguimos identificar alguns dos desafios que se estabelecem aos 

professores/gestores, logo no que tange ao objetivo específico de identificar exigências e 

desafios do ser professor/gestor em uma universidade federal. Evidenciamos que um dos 

maiores desafios é a ausência de formação/preparação prévia como continuada, especialmente, 

por parte da instituição aos docentes que atuam como gestores.  

Como exigências identificamos a necessidade de conhecer e entender a estrutura e a 

dinâmica organizacional da instituição, principalmente, no que condiz aos processos 

administrativos. Atrelado a isso compreender a função do cargo que ocupa, tanto dentro do 

âmbito daquela unidade universitária como no âmbito institucional. Desse modo, aprender a ser 

gestor universitário estabelece-se como uma das grandes exigências a esses professores. 
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Claro que compreendemos, como foi pontuado por Isaia (2003, 2010), que cada uma das 

etapas e fases da carreira docente, logo a trajetória de constituição do campo de atuação do 

professor universitário, não são iguais para todos. No que tange à constituição da docência 

universitária identificamos que esta é constituída pela dimensão de atuação correspondente ao 

ensino, sendo a única dimensão na qual todos atuam. Afinal, esses profissionais fizeram 

concurso e ingressaram na universidade para serem professores.  

A dinâmica institucional é que vai impulsionando o professor a atuar na pesquisa, na 

extensão, na pós-graduação e na gestão. Pautada pelas diretrizes e normativas, como, por 

exemplo, critérios para a progressão funcional, bem como pelas políticas educacionais e a 

própria cultura institucional (podendo ser identificada em aspectos como ser reconhecido como 

um pesquisador produtivo, ser reconhecido pelos seus pares como um expertise na sua área) a 

conjuntura vai “conduzindo” o docente a incorporar essas dimensões no seu campo de trabalho.  

Cabe destacarmos, como evidenciamos por meio do mapeamento realizado que no caso 

da gestão ela é uma dimensão que está incorporada em 11% (onze por cento) dos docentes da 

instituição. Isso indica que a maioria dos docentes não está atuando em cargos de chefia. No 

entanto, isso não quer dizer que os outros docentes não tenham atuado já, anteriormente, ou que 

venham a atuar futuramente, afinal todos os cargos têm um período pré-determinado de duração 

para a ocupação de cada gestor, e em alguns casos, há a possibilidade de permanecer dois 

mandatos consecutivos e um intervalo para retornar à gestão. Se não for na mesma função um 

professor pode assumir diferentes cargos, de acordo com as diretrizes institucionais. Em 

pesquisa anterior (DEWES, 2017) identificamos que há casos em que chefes de departamentos 

didáticos de uma das unidades universitárias estão há mais de dois mandatos consecutivos, logo 

há um indicador para que isso seja analisado. 

Trazer a discussão da gestão como uma das dimensões da docência universitária para a 

área da Educação, principalmente, aproximando da formação, dos saberes e do 

desenvolvimento profissional docente converge com a indicação da necessidade de 

profissionalizar a gestão nas IES, como já abordamos anteriormente. Logo, pensar a gestão 

universitária para nós implica em pensar no professor que não tendo formação para tal atividade 

a incorpora como uma das dimensões de seu trabalho. Reconhecendo as exigências e os desafios 

de ser professor/gestor universitário entendemos que é urgente ampliar os estudos sobre esse 

tema, especialmente, considerando os contextos emergentes da/na educação superior.  

Nessa direção, quanto aos objetivos específicos de reconhecer as relações entre e atuação 

como gestor e o trabalho docente em contextos emergentes e de reconhecer concepções dos 

professores/gestores acerca desses contextos emergentes na universidade, identificamos que o 
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reconhecimento desses novos contextos é pautado nas experiências e vivências. Por meio do 

que os professores/gestores expressaram em suas respostas evidenciamos que são, 

principalmente, as transformações que esses elementos impulsionam no cotidiano do professor 

que o levam a reconhecê-los como caracterizadores de novas exigências, desafios e 

possibilidades.  

É por meio de uma nova exigência, um novo desafio que se estabelece diante do docente 

que o leva, então, buscar entender esse novo elemento – sejam as cotas/inclusão, tecnologias, 

plataformas digitais, internacionalização entre os mais destacados.-. A [re]significação é 

impulsionada quando o professor é levado a deslocar-se, ocupar outro lugar ou o mesmo lugar, 

mas tem diante de si exigências e desafios inéditos até então.  

Diante disso, ao buscarmos compreender o desenvolvimento profissional do 

professor/gestor em contextos emergentes evidenciamos que o processo de aprendizagem da 

docência universitária repercute no desenvolvimento profissional. Desse modo, a atuação na 

dimensão da gestão implica em um movimento de aprender o que significa ser um gestor, bem 

como a necessidade de uma busca de formação, pois não há formação prévia e nem suporte por 

parte da instituição nesse âmbito formativo. 

Por meio de suas respostas identificamos que há um reconhecimento da necessidade de 

aprender o contexto para poderem se organizar e entender a dinâmica da universidade, isso é o 

que os faz desenvolverem-se profissionalmente. Aprender a gestão tem a implicação de que isto 

resultará no próprio desenvolvimento da profissão, uma vez que para os professores 

universitários a gestão passa a ser uma das dimensões de atuação. Torna-se evidente que há 

uma implicação do processo de aprender no processo de desenvolvimento profissional, uma 

vez que à medida que há um deslocamento do lugar de docência, colocando-se no lugar da 

gestão isso mexe na sua organização, afinal torna-se necessário descentrar-se da tarefa de ser 

professor, professor/pesquisador, professor/extensionista, para ser um professor/gestor. Isso 

repercute a ponto de alguns continuarem como gestores por muito tempo e outros fugirem desta 

atividade após a primeira experiência, assim explicita-se que há repercussão no 

desenvolvimento profissional docente.  

O que faz com que um docente permaneça na gestão? O reconhecimento de que é um 

lugar que lhe ajuda a qualificar e potencializar a sua atuação nas diferentes dimensões da 

docência universitária? Ou mesmo o reconhecimento de que é um trabalho que não agrega ao 

seu desenvolvimento profissional, que, talvez, por exemplo, dedicando-se mais à pesquisa tenha 

mais reconhecimento? 



228 

Diante disso, entendemos o desenvolvimento profissional não apenas do ponto de vista 

da carreira, mas como um processo em que e como na estrutura universitária esse professor que 

vai tomando parte em experiências diversas se constitui como profissional da docência. 

Inclusive, a sua experiência como gestor muda o seu olhar, depois que ele está/esteve 

naquele lugar. Isso tanto na maneira como se relaciona com os demais, na maneira como olha 

para a dinâmica da organização pedagógica da instituição, para a própria dinâmica institucional, 

e qual é a implicação disso no seu trabalho. 

Assim, a provisoriedade demarcada no título deste último capítulo está pautada na 

perspectiva de aprofundamento sobre esse processo de aprendizagem da docência universitária, 

abarcando a atuação na educação superior e a produção dos saberes da gestão. Isso, pois a 

complexidade desse processo, tendo dimensões coletivas e particulares, tensionando 

significados e sentidos, exige um detalhamento maior de quais os elementos e como eles vão 

dão dinamicidade ao processo de aprender a gestão.  

Aprender a ser professor/gestor pode ser comparado à uma dança em que há uma 

coreografia prévia, instituída pela cultura institucional, no entanto, cada dançarino pode ser 

protagonista em sua atuação ou não. Mesmo que existam regras, parâmetros, significados, um 

contexto organizado institucionalmente, a maneira como cada docente irá constituir-se é 

particular/própria. A valoração de cada dimensão em que atua é pautada pelos sentidos que 

produziu acerca do seu trabalho, bem como essa atuação repercute no seu desenvolvimento 

como profissional.      

Na figura que segue representamos a compreensão desse processo: 

 

Figura 10 - Aprendizagem e constituição da docência universitária 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Aprendizagem da docência universitária consolidou-se como categoria de análise 

desdobrando-se nas dimensões atuação na Educação Superior e produção dos saberes da gestão.    

Retomando a ideia de arquitetônica dialógica de Bakhtin (1997, 2010) podemos 

compreender por meio dos enunciados que encontramos acerca da constituição do contexto de 

atuação na UFSM, os registros escritos dos docentes acerca do seu trabalho, como vai sendo 

constituída a docência universitária. O que buscamos é compreender como acontece a 

aprendizagem da docência universitária.  

Nessa direção, trazemos os estudos de Pozo (2002) para nos ajudar a entender como 

acontece esse processo de aprendizagem e, então, conseguimos compreender como se constitui 

o sistema de aprendizagem da gestão no âmbito da docência universitária. O autor indica que 

os componentes da aprendizagem são os resultados da aprendizagem – o que se aprende -, os 

processos de aprendizagem – como se aprende – e as condições de aprendizagem – quando, 

quanto, onde, com quem-. Assim, a partir do mapeamento construído e dos ditos dos 

professores/gestores evidenciamos como esse processo de aprendizagem da/na gestão vem 

acontecendo e, especialmente, indicar proposições visando a qualificação e potencialização da 

docência universitária. 

Nesse sentido, tendo como substrato a taxionomia da aprendizagem humana de Pozo 

(2002) compreendemos que os resultados da aprendizagem estão pautados na aprendizagem de 

fatos e comportamentos, na aprendizagem social, na aprendizagem verbal e conceitual e na 

aprendizagem de procedimentos. Desse modo, podemos entender que quanto a aprendizagem 

de fatos e comportamentos os professores/gestores os apreendem à medida que a constituição 

do campo da gestão e, especialmente, do ser gestor, vai sendo construído, à medida que 

apreende os modos da gestão, bem como a aprendizagem de teorias implícitas à gestão.  

Acerca da aprendizagem social identificamos a aprendizagem de habilidades sociais, 

aquisição de atitudes e aquisição de representações sociais (POZO, 2002). Assim, o docente ao 

ingressar na gestão para atuar como gestor irá aprender a gestão tendo como substrato a sua 

trajetória, mas, principalmente, as situações que irá experienciar e sobre as quais irá elaborando 

o seu modo de ser professor/gestor. Atrelando-se a isso o próprio entendimento do que é ser 

gestor universitário. 

Nessa direção, a aprendizagem verbal e conceitual abarcando a aprendizagem de 

informação verbal, a aprendizagem e compreensão de conceitos e a mudança conceitual 

(POZO, 2002), podem ser evidenciadas tanto no que tange às concepções sobre a gestão 

universitária, bem como sobre a docência na universidade. Desse modo, atuar na gestão 
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impulsiona o docente a [re]significar o seu papel como professor, assim como o papel de um 

gestor universitário. 

Já a aprendizagem de procedimentos, a qual engloba a aprendizagem de técnicas, a 

aprendizagem de estratégias e a aprendizagem de estratégias de aprendizagem (POZO, 2002), 

é caracterizada pelas aprendizagens mais práticas relacionadas à manutenção da dinâmica 

organizacional/institucional. A tramitação de processos em diferentes instâncias e mecanismos 

institucionais (plataformas/sistemas online e/ou processos físicos), implica tanto no conhecer 

os processos, assim como, articulando com as demais aprendizagens, aprender a como portar-

se como gestor diante de cada demanda que se estabelece.  

Desse modo, esse sistema de aprendizagens que o professor/gestor vai construindo, o 

que acontece, principalmente, por meio do acionamento dos saberes prévios que traz consigo, 

o que lhe possibilita produzir os saberes da gestão. 

Nessa perspectiva, outro aspecto que Pozo (2002) problematiza diz respeito às 

condições de aprendizagem. Considerando o nosso contexto investigativo, especialmente, os 

achados do estudo, torna-se evidente a necessidade de trazer para a pauta quais são as condições 

de aprendizagem dos professores/gestores. Afinal, os ditos dos professores/gestores de que “se 

aprende fazendo”, “errando e acertando”, repercutem de que modo na gestão da instituição? E, 

se houvessem condições que possibilitassem a qualificação dos professores/gestores o seu 

trabalho não seria potencializado? E quanto ao desenvolvimento profissional, que tipos de 

avanços estão sendo desperdiçados por não haver, no mínimo, tempos/espaços de reflexão sobre 

o trabalho docente na universidade, especialmente, na atuação nas diferentes dimensões?  

Diante dessas problematizações apresentamos a representação das dimensões da 

docência universitária: 
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Figura 21 - Docência universitária – enfoque 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Olhar para cada dimensão em que os docentes universitários atuam possibilita-nos 

reconhecer quais são as exigências e os desafios que ele enfrenta em cada uma, de tal modo a 

compreender que tipos de movimentos vão sendo realizados, visando o desenvolvimento do seu 

trabalho.  Assim se faz necessário destacar que saberes são necessários a essa atividade, tendo 

os aspectos do perfil como pano de fundo, ou seja, a identificação da ausência de 

formação/preparação para a atuação no campo da gestão.  

Nessa perspectiva, Gauthier et. al. (2013) nos instigam a pontuar quais são esses saberes 

que um professor/gestor necessita para desenvolver o trabalho de gestão. Estes autores 

destacam a importância de haver a definição de qual é o corpus de saberes que o ofício docente 

exige. Assim, salienta que não basta “conhecer o conteúdo”, “ter talento”, “ter bom senso”, 

“seguir a intuição”, “ter experiência” e/ou “ter cultura” (p. 20-25). 

 Gauthier et. al. (2013) elencam ainda como saberes docentes, os saberes disciplinares, 

os saberes curriculares, os saberes das ciências da educação, os saberes da tradição pedagógica, 

os saberes experienciais e os saberes da ação pedagógica. Nessa direção os achados do estudo, 

anterior de DEWES ( 2017) reconhecemos que são estes saberes que são o substrato para a 

produção dos saberes da gestão, pois, quando o gestor se vê diante de um novo desafio ele 

mobiliza esses saberes para conseguir superar as demandas existentes e, consequentemente, 

produz saberes sobre como agir em tal situação. Assim, a cada nova circunstância que enfrenta 

o professor/gestor vai acionando esses saberes acumulados. Partindo disso os próprios saberes 

da gestão que vai construindo vão sendo [re]construídos, acompanhando a dinamicidade da 
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instituição, principalmente, no que tange aos contextos emergentes da/na educação superior que 

vem impulsionando novas [re]configurações dos tempos e espaços universitários.  

Conforme destacado por Dewes (2017): 

 

[...] a construção dos saberes da gestão é alicerçada nos saberes que capacitam o 

indivíduo a ser professor universitário. É o cotidiano do trabalho docente que vai 

acionar a mobilização desses saberes e ao emergirem novos desafios a serem 

superados, especificamente, no âmbito do exercício da atividade de gestor que 

acontece o impulso que leva o docente a construir saberes da gestão. (p. 206). 

 

Desse modo, a produção dos saberes da gestão acontece concomitante ao ato de ser 

gestor; por isso, trazemos para o debate os saberes da/na gestão. 

Por meio das respostas dos professores/gestores e considerando as especificidades de 

cada cargo de gestão – chefe de departamento, coordenador de curso médio/técnico, 

coordenador de curso de graduação, coordenador de curso de pós-graduação, chefia de órgãos 

suplementares, direção e vice-direção, pró-reitora e reitoria – entendemos que o acionamento 

dos saberes não segue um padrão, uma linearidade. Cada docente vai reagindo de acordo com 

as situações que enfrenta e para cada circunstância há uma dosagem diferente de cada saber.  

Identificamos, por exemplo, em Dewes (2017), que para resolver demandas referentes 

aos encargos docentes o chefe de departamento precisa majoritariamente dos saberes 

curriculares – para saber quais disciplinas cada professor está apto a trabalhar, a sua 

compreensão sobre o currículo de cada curso e as relações com o perfil de professor necessário 

para cada disciplina. Nessa perspectiva, entendemos como fundamental um estudo mais 

aprofundado acerca do cotidiano e da atividade dos professores/gestores em diferentes 

cargos/chefias para conseguirmos identificar quais são os saberes que vão sendo acionados e 

como acontece a produção dos saberes da/na gestão. 

Cabe salientarmos que, também atrelado a isso, o levantamento acerca da inserção em 

cada dimensão possibilitou evidenciar que não há um único perfil de professor universitário. 

Há aquele docente que se identifica mais com a dimensão do ensino, aquele mais voltado à 

pesquisa, o mais extensionista, o gestor e, também, aquele que atua em todas as dimensões de 

modo equitativo. Por isso, a escolha por escalas de cores distintas nas imagens representativas 

da constituição da docência universitária. Afinal, a universidade se estabelece como um lugar 

em que a docência universitária pode assumir diferentes enfoques de atuação, em um 

movimento contínuo de [trans]formações, em que os docentes vão se movendo e 

[re]construíndo-se como professores, como pesquisadores, como orientadores, como 

extensionistas, como gestores. 
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QUESTIONÁRIO ONLINE – PROFESSORES GESTORES 

Projeto de Pesquisa “Aprendizagem Da Docência Universitária: A Gestão Em Contextos 

Emergentes” 

Autora: Andiara Dewes 

Pesquisadora Responsável: Profa. Dra. Doris Pires Vargas Bolzan 

 

Texto inicial: Prezado(a) professor(a)! 

             Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa denominada “Aprendizagem Da 

Docência Universitária: A Gestão Em Contextos Emergentes”. Essa pesquisa está sendo 

desenvolvida pela estudante do curso de Mestrado em Educação, do Programa de do Programa 

de Pós-graduação em Educação/PPGE, do Centro de Educação/CE-UFSM vinculada à linha de 

pesquisa “Formação, Saberes e Desenvolvimento Profissional”. 

 Você foi selecionado(a) para participar, pois em março de 2018 – quando realizamos o 

mapeamento dos professores gestores da UFSM - constatava no sistema da UFSM como 

ocupante de um cargo de chefia (Chefe de Departamento Didático; Coordenador de Curso – 

Médio/Pós-médio/Técnico, Graduação ou Pós-graduação; Órgãos Suplementares das Unidades 

Universitárias; Diretor de Unidade Universitária; Vice-diretor de Unidade Universitária; Reitor; 

Vice-reitor; Pró-reitor; Órgãos suplementares da Reitoria). 

             Consideramos que os resultados deste estudo representarão importantes subsídios sobre 

o desenvolvimento profissional docente na educação superior, especialmente, no que tange à 

atuação de professores como gestores em Instituição de Ensino Superior.  

A sua participação é de suma importância para o desenvolvimento deste estudo, sendo 

livre e voluntária. Ressaltamos que a sua identidade será mantida em sigilo durante toda a 

pesquisa, inclusive na publicação dos resultados.  

             Esta pesquisa está registrada no Gabinete de Projetos do Centro de Educação e já está 

certificada pelo Comitê de Ética da UFSM, em 19/03/2019 e recebeu o número CAAE: 

05747019.0.0000.5346. 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida referente à pesquisa, entre em contato 

pelo e-mail ou pelo telefone 3220 8197.  

 

             Atenciosamente,  

 

Andiara Dewes 

(autora) 

andiaraeduc@gmail.com 

            

 Profa. Dra. Doris Pires Vargas Bolzan  

(pesquisadora responsável) 

 dbolzan19@gmail.com 

 

PERGUNTAS 

1) Você ocupa cargo de chefia atualmente? 

(  ) Chefe de Departamento Didático 

(  ) Coordenador de Curso – Médio/Pós-médio/Técnico 

 (  ) Coordenador de curso de Graduação  

(  ) Coordenador de curso de Pós-graduação 

(  ) Chefia de Órgãos suplementares das Unidades Universitárias 

(  ) Diretor de Unidade Universitária 

( ) Vice-diretor de Unidade Universitária 



251 

(  ) Reitor 

(  ) Vice-reitor 

(  ) Pró-reitor 

(  ) Órgãos suplementares da Reitoria 

(  ) Não. 

 

2) Em março de 2018 qual cargo de chefia você ocupava? 

(  ) Chefe de Departamento Didático 

(  ) Coordenador de Curso de Graduação  

(  ) Coordenador de Curso de Pós-graduação 

 

3) Anterior ao cargo de chefia que ocupava em março de 2018 você já ocupou outro cargo? 

(  ) Chefe de Departamento Didático 

(  ) Coordenador de Curso – Médio/Pós-médio/Técnico 

 (  ) Coordenador de Curso de Graduação  

(  ) Coordenador de Curso de Pós-graduação 

(  ) Chefia de Órgãos Suplementares das Unidades Universitárias 

(  ) Diretor de Unidade Universitária 

( ) Vice-diretor de Unidade Universitária 

(  ) Reitor 

(  ) Vice-reitor 

(  ) Pró-reitor 

(  ) Órgãos suplementares da Reitoria 

(   ) Não. 

 

4) Quanto tempo de atuação como professor/gestor em cargos de chefia (Chefe de 

Departamento Didático; Coordenador de Curso – Médio/Pós-médio/Técnico, Graduação ou 

Pós-graduação; Órgãos Suplementares das Unidades Universitárias; Diretor de Unidade 

Universitária; Vice-diretor de Unidade Universitária; Reitor; Vice-reitor; Pró-reitor; Órgãos 

suplementares da Reitoria)? [resposta aberta] 

 

5) Sexo: 

(   ) Feminino   (   ) Masculino  

 

6) Faixa etária:   

(   ) 24 a 30 anos    

(   ) 31 a 40 anos    

(   ) 41 a 50 anos    

(   ) 51 a 60 anos    

(   ) 61 anos ou mais 

 

7) Formação inicial: [resposta aberta e incluir a opção para responder mais de uma vez (por 

exemplo, segunda graduação] 
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8) Especialização: [resposta aberta e incluir a opção para responder mais de uma vez] 

 

9) Mestrado: [resposta aberta e incluir a opção para responder mais de uma vez] 

 

10) Doutorado: [resposta aberta e incluir a opção para responder mais de uma vez] 

 

11) Outras formações: [resposta aberta e mais de uma resposta possível] 

 

12) Ano de ingresso na universidade como docente efetivo: [resposta aberta] 

 

13) Departamento/Unidade Universitária no qual é lotado: [resposta aberta] 

 

14) Experiência docente anterior ao ingresso na UFSM:  

(   ) Professor da educação básica    

(   ) Docente em outra Instituição de Ensino Superior    

(   ) Secretarias ou outras instâncias educativas 

(   ) Outros:[resposta aberta] 

 

15) Situação funcional da universidade:  

(   ) Auxiliar  

(   ) Assistente   

(   ) Adjunto   

(   ) Associado  

(   ) Titular    

(   ) Substituto    

(   ) Voluntário    

(   ) Visitante 

(  ) Equivalente    

(   ) Outro – qual?________________________________________ 

 

16) Regime de Dedicação Exclusiva: 

( ) Sim 

( ) Não 

 

17) Nível(is) de atuação como docente: [múltipla escolha] 

(   ) Ensino médio 

(   ) Curso Pós-médio  

(   ) Graduação – licenciatura 

(   ) Graduação – bacharelado 

(   ) Graduação - Tecnólogo 

(   ) Graduação – licenciatura EaD 

(   ) Graduação – bacharelado EaD  

(   ) Pós-graduação Scrictu Sensu 

(   ) Pós-graduação Latu Sensu 
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 (   ) Residência Médica 

(   ) Pós-graduação EaD 

   

18) Cursos em que atua: [múltipla escolha]  

[listar todos os cursos da UFSM, uma aba para cada nível] 

 

19) Você conhece o Projeto Político Pedagógico do(s) curso(s) em que atua?  

(   )   Plenamente 

(   )   Em parte 

(   )  Desconheço 

 

20) Envolvimento com atividades de pesquisa: [múltipla escolha] 

(   ) Líder de grupo de pesquisa    

(   ) Vice-líder de grupo de pesquisa 

(   ) Membro de grupo de pesquisa    

(   ) Coordenador de projeto de pesquisa 

(   ) participante de projeto de pesquisa 

(   ) Nenhuma das opções 

 

21) Envolvimento com atividades de extensão: [múltipla escolha] 

(   ) Participante em atividades de extensão   

(  ) Coordenador de atividades de extensão   

(   ) Coordenador de projeto de extensão 

(   ) participante de projeto de extensão 

(   ) Nenhuma das opções 

 

22) Envolvimento com atividades de gestão universitária: [múltipla escolha] 

(   ) Colegiado departamental 

(   ) Colegiado de curso 

(   ) Núcleo docente estruturante - NDE 

(   ) Coordenação de curso 

(   ) Comissão de ensino, pesquisa e extensão - CEPEX 

(   ) Conselho de centro 

(   ) Conselho universitário  - CONSU 

 (  ) Conselho de ensino, pesquisa e extensão – CEPE 

(   ) Cargo administrativo na reitoria, qual ________________ 

(   ) Cargo representativo da instituição em outros espaços – Conselho municipal, estadual e/ou 

federal  e outras atividades afins 

(   ) Outro, especifique ___________________ 

(   ) Nenhuma das opções 

 

23) Você já participou do LIDERE - Programa de Desenvolvimento de Gestores da UFSM? 

(   ) Sim 

 - Quantos encontros? [resposta aberta] 
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(   ) Não 

(   ) Outro [resposta aberta] 

 

24) Das opções a seguir, qual(is) você considera que caracterizam contextos emergentes na 

educação superior: [múltipla escolha] 

(   ) Sistema de reserva de vagas/cotas 

(   ) Tecnologias assistivas 

(   ) Ambientes virtuais de ensino-aprendizagem - Moodle e outros 

(   ) Tempos e espaços administrativos – gestão 

(   ) Internacionalização - mobilidade acadêmica e outros 

(   ) Outro(s) – qual(is)? ___________________________________________ 

 

25) Comente sobre sua atuação na gestão universitária da UFSM. (chegada e permanência na 

gestão; exigências, desafios e possibilidades da atuação como gestor universitário; houve 

formação acerca da gestão/atuação como gestor universitário?)  [resposta aberta] 

 

26) Considerando a expansão universitária no Brasil nas duas últimas décadas, quais são as 

vivências e/ou situações que você identifica, no meio universitário, que podem ser reflexos 

dessa expansão? [resposta aberta] 

 

27) Comente acerca das exigências e desafios da gestão universitária, especialmente, 

considerando os contextos emergentes da educação superior. [resposta aberta] 

 

28) Se você tem interesse em participar de pesquisa futura acerca da atuação de professores 

como gestores universitários, deixe seu e-mail para os próximos 

contatos:____________________________________ [resposta aberta. Resposta opcional] 
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Tabela - Professores em cargos de gestão: aspectos do perfil por setor/cargo 

(continua) 
 Departamentos 

Didáticos 
Cursos Centros de Ensino Reitoria 

 

Chefes 

Coordenadores 

Diretor 
Vice-

diretor 

Outro 

cargo/função 
Reitor 

Vice-

reitor 

Pró-

reitor 

Outro 

cargo/função 
Total Médio/ 

Técnico 
Graduação58 PG 

Total 8659 21 9960 63 14 14 24 1 1 561 25 353 

F 36 7 48 33 3 5 10 - - 1 7 150 

M 50 14 51 30 11 9 14 1 1 4 18 203 

Mestrado 82 19 96 60 10 14 24 1 1 3 25 335 

Doutorado 75 16 92 63 14 13 16 1 1 3 22 316 

Pós-doutorado 17 1 21 21 5 2 2 - - 1 10 80 

PEG 3 - 2 - 1 1 - - - - - 7 

Bolsista62 9 1 6 17 3 - 1 - - 1 10 48 

Sem DE 9 - 3 1 1 - 1 - - 2 1 18 

- 5 anos na UFSM 12 1 25 3 1 2 6 - - - 2 52 

+ 5 anos na UFSM 26 13 44 28 3 5 9 - 1 1 6 136 

+ 10 anos na UFSM 15 3 10 12 2 1 1 - - - 2 46 

+ 15 anos na UFSM 3 3 2 4 - - - - - - 1 13 

+ 20 anos na UFSM 16 1 11 9 4 3 2 - - - 4 50 

+ 25 anos na UFSM 6 - 5 6 1 3 5 1 - 2 4 33 

+ 30 anos na UFSM 1 - - 1 2 - 1 - - - 4 9 

+ 35 anos na UFSM 3 - - - 1 - - - - - 2 6 

+ 40 anos na UFSM 2 - - - - - - - - 1 - 3 

Atua na Pesquisa 80 16 93 62 13 13 18 1 1 4 23 324 

Atua na Extensão 56 11 74 39 9 12 12 1 1 2 18 235 

             

             

             

                                                 
58 Cursos na modalidade EaD não são contabilizados. 
59 Sendo que destes um currículo não foi encontrado na Plataforma do Lattes e um não informou o ano de ingresso na instituição como docente. 
60 Sendo que destes um currículo não foi encontrado na Plataforma do Lattes e um não informou o ano de ingresso na instituição como docente. 
61 Sendo que um Pró-reitor não informou no Lattes o ano de ingresso como docente na instituição. Das sete Pró-reitorias da IES, duas tem como Pró-reitor técnicos 

administrativos e não docentes. 
62 Bolsista Pq – Produtividade CAPES (1a, 1b, 1c, 1d, 2) ou Bolsista Nível 1C - CA EE - Engenharia Elétrica e Biomédica (sendo 1 docente nesta categoria).  
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Tabela  - Professores em cargos de gestão: aspectos do perfil por setor/cargo 

(conclusão) 
Atua na Pós-graduação 51 (*1263) 5 

(*8) 

46 

(*25 #1) 

60 

(*3) 

11 

(#1) 

5 

(*5) 

8 

(*6) 

1 1 4 19 

(*4) 

211 

(*63 #2) 

Participação no LIDERE 7 - 6 2 3 - 1 - - - - 19 

Outra formação 

complementar em gestão 

4 3 8 4 2 2 2 - - - 3 28 

Atuação anterior como 

gestor 

67 10 71 43 12 13 16 1 1 4 24 262 

Atuação anterior na 

Educ. Superior 

62 17 74 52 5 9 11 - 1 2 15 248 

Atuação na Educ. Básica 10 3 16 12 3 3 8 - - 2 2 59 

-5 anos como docente64 1 1 7 1 1 1 1 - - - 1 14 

+ 5 anos como docente 15 3 27 7 1 3 10 - - - 3 69 

+ 10 anos como docente 12 9 20 8 3 2 3 - 1 - 1 60 

+ 15 anos como docente 14 4 11 16 - 1 1 - - - 5 52 

+ 20 anos como docente 19 2 20 16 2 2 3 - - 1 2 67 

+ 25 anos como docente 14 1 10 7 1 4 2 1 - 1 5 46 

+ 30 anos como docente 2 - 1 1 4 1 2 - - - 5 16 

+ 35 anos como docente 5 1 - 1 2 - 2 - - 1 2 14 

+ 40 anos como docente 3 - 1 5 - - 1 - - 1 1 12 

 

Fonte: elaborada pela autora a partir de informações coletadas no Portal UFSM em números e nos currículos Lattes dos professores/gestores.

                                                 
63 Indicamos com * quem atua/atuou na Pós-graduação lato sensu (especialização) e com # quem atua/atuou como Co orientador na Pós-graduação scritcu sensu 

(Mestrado/Doutorado). 
64 Tempo total como docente. 
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APÊNDICE C – OS PROFESSORES/GESTORES: FORMAÇÃO INICIAL
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Tabela - Os professores/gestores: formação inicial 

    (continua) 

GRADUAÇÃO 

Área Subárea 

Cargo/Setor 

Total  
Chefe 

DEPTO 

Coord. 

Grad. 

Coord. 

PG 

Coord. 

Méd/Téc 

Órg. 

Supl. 
Diretor 

Vice-

Dir. 
Reitor 

Vice-

Reit. 

Pró-

Reit. 

Órg. 

Supl. 

Ciências 

Exatas e da 

Terra 

Matemática 2 2 6  1      1 12 

44 

Probabilidade e estatística  1          1 

Ciência da computação 4 4 4 1 3  1     17 

Física  1 2  1  1    3 8 

Química 1 2    1      4 

Geociências 1 1          2 

Ciências 

Biológicas 

Biologia geral   1         1 
13 

Ciências Biológicas 2 2 4 1 2 1      12 

Engenharias 

Engenharia civil 3 2 1    2   1 1 10 

51 

Engenharia elétrica 3 7 1 5 2 2   1  2 23 

Engenharia mecânica 2 4  2 5 1      14 

Engenharia química 1 1 1         3 

Engenharia de transportes  1          1 

Ciências da 

Saúde 

Medicina 6 1 2    1     10 

60 

Odontologia 2 1 1     1   1 6 

Farmácia 4 2 4 1 1 1      13 

Enfermagem 2 2 1 1        6 

Nutrição 1 2   1       4 

Fonoaudiologia 1 1 2  1       5 

Fisioterapia e terapia ocupacional 1 2 2 1        6 

Educação física 3 1 3  1 1 1     10 

Ciências 

Agrárias 

Agronomia 8 3 6 3 1 1 2    2 26 

57 Recursos florestais e engenharia 

florestal 
1 3 1  1     1 2 9 
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Engenharia agrícola 1 1          2 

Zootecnia 1 2    2      5 

Medicina veterinária 5 1 4 1 1      1 13 

Ciência e Tecnologia de 

Alimentos 
1          1 2 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

Direito 1 1 2  1      2 7 

65 

Administração 4 8 2 1 1 1 3   2 2 24 

Economia 3 3 2 1       2 11 

Arquitetura e urbanismo 1 2 1  1      1 6 

comunicação 3 8 1       1 1 14 

Serviço Social 1 1          2 

Turismo  1          1 

Ciências 

Humanas 

Filosofia  3 1         4 

36 

História 1 1 2  1       5 

Geografia 3 2 3 1        9 

Psicologia 1 1 1         3 

Educação 2 3 1  2 2 2    2 14 

Teologia  1          1 

Linguística, 

Letras e 

Artes 

Letras 2 5 1 1  1      10 
25 

Artes 4 6 2    1    2 15 

Outros 

Ciências sociais 1 2 1         4 

15 
Estudos Sociais 1    1       2 

Química Industrial 1 2 1   1 1   1  7 

Relações Internacionais 1 1          2 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

Tabela - Os professores/gestores: formação inicial 

(conclusão) 

((cc 
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APÊNDICE D – OS PROFESSORES/GESTORES: ESPECIALIZAÇÃO 
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Tabela - Os professores/gestores: especialização 

(continua) 

 
Especialização 

Área Subárea 

Cargo/Setor  

Chefe 

DEPTO 

Coor. 

Grad. 

Coord. 

PG 

Coord. 

Méd/Téc 

Órg. 

Supl. 
Diretor 

Vice-

Dir 
Reitor 

Vice-

Reit 

Pró-

Reit. 

Órg. 

Supl. 
Total  

Ciências 

Exatas e da 

Terra 

Matemática           1 1 

10 
Probabilidade e estatística   1    1     2 

Ciência da computação 1 2 1  1     1  6 

Química       1     1 

Ciências 

Biológicas 
Ecologia           1 1 1 

Engenharias 

Engenharia civil  1          1 

7 

Engenharia de materiais e 

metalúrgica 
   1        1 

Engenharia elétrica   1         1 

Engenharia de produção  1  1 1      1 4 

Ciências da 

Saúde 

Medicina 6 1 2    1     10 

34 

Odontologia        1   1 2 

Farmácia   1  1       2 

Enfermagem  1 1         2 

Saúde coletiva 4 1 1   1      7 

Fonoaudiologia  1 1  1       3 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional  1 1         2 

Educação Física 2  2   1 1     6 

Ciências 

Agrárias 

Recursos Florestais e Engenharia 

Florestal 
   1      1  2 

11 

Engenharia Agrícola   2    1    1 4 

Zootecnia 1           1 

Medicina veterinária 2    1       3 

Ciência e Tecnologia de 

Alimentos 
1           1 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

Direito   1  1      1 3 

17 
Administração 2 4  1 1 1 1   1 1 12 

Economia           1 1 

comunicação 1           1 
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Ciências 

Humanas 

Sociologia  1          1 

30 

História 1  1         2 

Geografia 1 1          2 

Psicologia 1           1 

Educação 6 5 3 1 4 1     2 22 

Ciência Política 1          1 2 

Linguística, 

Letras e Artes 

Letras 1 3  1  1      6 
11 

Artes 2 2         1 5 

Outros 
Administração Hospitalar 1   2        3 

8 
Engenharia de Agrimensura  2 2        1 5 

Total 34 27 21 8 11 5 6 1  3 13 129 129 

 
Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 
 

 

Tabela - Os professores/gestores: especialização  

(conclusão) 

((cc 
Especialização 

Área Sub-área 

Cargo/Setor  
Chefe 

DEPTO 

Coor. 

Grad. 

Coord. 

PG 

Coord. 

Méd/Téc 

Órg. 

Supl. 
Diretor 

Vice-

Dir 
Reitor 

Vice-

Reit 

Pró-

Reit. 

Órg. 

Supl. 
Total  

Ciências Exatas e 

da Terra 

Matemática           1 1 

10 

Probabilidade e 

estatística 
  1    1     2 

Ciência da computação 1 2 1  1     1  6 

Química       1     1 

Ciências 

Biológicas 
Ecologia           1 1 1 

Engenharias 

Engenharia civil  1          1 7 
Engenharia de 

materiais e metalúrgica 
   1        1 

Engenharia elétrica   1         1 

Engenharia de 

produção 
 1  1 1      1 4 

Ciências da Saúde 

Medicina 6 1 2    1     10 34 
Odontologia        1   1 2 

Farmácia   1  1       2 

Enfermagem  1 1         2 

Saúde coletiva 4 1 1   1      7 

Fonoaudiologia  1 1  1       3 

Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional 
 1 1         2 

Educação Física 2  2   1 1     6 

Ciências Agrárias 

Recursos Florestais e 

Engenharia Florestal 
   1      1  2 11 

Engenharia Agrícola   2    1    1 4 

Zootecnia 1           1 

Medicina veterinária 2    1       3 

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos 
1           1 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

Direito   1  1      1 3 17 
Administração 2 4  1 1 1 1   1 1 12 

Economia           1 1 

comunicação 1           1 

Ciências 

Humanas 

Sociologia  1          1 30 
História 1  1         2 

Geografia 1 1          2 

Psicologia 1           1 
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APÊNDICE E – OS PROFESSORES/GESTORES: MESTRADO 
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Tabela – Os Professores/gestores: Mestrado 

(continua) 
Mestrado 

Área Subárea 

Cargo/Setor   

Chefe 

DEPTO 

Coor. 

Grad. 

Coord. 

PG 

Coord. 

Méd/Téc 

Órg. 

Supl. 
Diretor 

Vice-

Dir 
Reitor 

Vice-

Reit 

Pró-

Reit. 

Órg. 

Supl. 
Total  

Ciências 

Exatas e da 

Terra 

Matemática 1 1 2        1 5 

36 

Ciência da Computação 4 4 2  2  1     13 

Física  1 3  1      3 8 

Química 1 3 1         5 

Geociências 3 1  1        5 

Ciências 

Biológicas 

Genética   1         1 

17 

Botânica     1       1 

Zoologia 1 1 1   1      4 

Ecologia  1          1 

Morfologia 1           1 

Fisiologia   1         1 

Bioquímica   3 1        4 

Farmacologia 1           1 

Microbiologia 1           1 

Ciências Biológicas 1  1         2 

Engenharias 

Engenharia civil 3 2 1    2   1 2 11 

69 

Engenharia de materiais e 

metalúrgica 
 1   1       2 

Engenharia elétrica 4 6 1 3 2 1   1  2 20 

Engenharia mecânica 1 2  1 3 1      8 

Engenharia química 1 1          2 

Engenharia sanitária 1  2         3 

Engenharia de produção 2 7 3 5 3 1    1 1 23 

Ciências da 

Saúde 

Medicina 4  3    1     8 

38 

Odontologia 2 1 1     1   1 6 

Farmácia 1 2 2  1 1      7 

Enfermagem 1 1 1 1        4 

Saúde coletiva 2 2          4 

Fonoaudiologia  1 1         2 

Educação física 1 1 2    1     5 

Ciências da Saúde 1 1          2 
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Ciências 

Agrárias 

Agronomia 8 2 6 3   2    2 23 

64 

Recursos florestais e engenharia 

florestal 
1 2 1    1   1 1 7 

Engenharia agrícola  6 1  1      2 10 

Zootecnia 2 3 1   3     1 10 

Medicina veterinária 4 1 2 1 1       9 

Ciência e Tecnologia de Alimentos  2  1       1 4 

Ciências Agrárias 1           1 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

Direito 1 1         1 3 

41 

Administração 3 5 1 1   3    1 14 

Economia 2 2          4 

Arquitetura e urbanismo  1   1       2 

Planejamento Urbano e Regional           1 1 

comunicação 3 5         1 9 

Serviço Social 1 1          2 

Ciências Sociais Aplicadas  2 2  1      1 6 

Ciências 

Humanas 

Filosofia 1 2 1         4 

49 

Sociologia 1 1          2 

Antropologia  1          1 

História 1 1 3         5 

Geografia 1 1 1         3 

Psicologia  1 2         3 

Educação 8 7 5  3 2 2    2 29 

Ciência Política 1           1 

Teologia  1          1 

Linguística, 

Letras e 

Artes 

Linguística 1  1  1 1      4 

26 Letras 5 4 1 1 1 1      13 

Artes 1 6     1    1 9 

Outros 

Ciências sociais  1 1         2 

6 Engenharia de Agrimensura 1   1 1       3 

Multidisciplinar     1       1 

Total 85 99 61 20 25 12 14 1 1 3 25 346 346 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores. 

Tabela - Os professores/gestores: Mestrado 

(conclusão) 

((cc 
Especialização 

Área Sub-área 

Cargo/Setor  
Chefe 

DEPTO 

Coor. 

Grad. 

Coord. 

PG 

Coord. 

Méd/Téc 

Órg. 

Supl. 
Diretor 

Vice-

Dir 
Reitor 

Vice-

Reit 

Pró-

Reit. 

Órg. 

Supl. 
Total  

Ciências Exatas e 

da Terra 

Matemática           1 1 

10 

Probabilidade e 

estatística 
  1    1     2 

Ciência da computação 1 2 1  1     1  6 

Química       1     1 

Ciências 

Biológicas 
Ecologia           1 1 1 

Engenharias 

Engenharia civil  1          1 7 
Engenharia de materiais 

e metalúrgica 
   1        1 

Engenharia elétrica   1         1 

Engenharia de produção  1  1 1      1 4 

Ciências da Saúde 

Medicina 6 1 2    1     10 34 
Odontologia        1   1 2 

Farmácia   1  1       2 

Enfermagem  1 1         2 

Saúde coletiva 4 1 1   1      7 

Fonoaudiologia  1 1  1       3 

Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional 
 1 1         2 

Educação Física 2  2   1 1     6 

Ciências Agrárias 

Recursos Florestais e 

Engenharia Florestal 
   1      1  2 11 

Engenharia Agrícola   2    1    1 4 

Zootecnia 1           1 

Medicina veterinária 2    1       3 

Ciência e Tecnologia de 

Alimentos 
1           1 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

Direito   1  1      1 3 17 
Administração 2 4  1 1 1 1   1 1 12 

Economia           1 1 

comunicação 1           1 

Ciências Humanas 

Sociologia  1          1 30 
História 1  1         2 

Geografia 1 1          2 

Psicologia 1           1 

Educação 6 5 3 1 4 1     2 22 
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Tabela - Professores/gestores: doutorado por área 

(continua) 
Doutorado 

Área Subárea 

Cargo/Setor  

Chefe 

DEPTO 

Coor. 

Grad. 

Coord. 

PG 

Coord. 

Méd/Téc 

Órg. 

Supl. 
Diretor 

Vice-

Dir 
Reitor 

Vice-

Reit 

Pró-

Reit. 

Órg. 

Supl. 
Total 

Ciências 

Exatas e da 

Terra 

Matemática 1 1 3         5 

35 

Ciência da Computação 2 3 4  1       10 

Física  1 2  1      2 6 

Química 1 4 1   1    1  8 

Geociências 3 2 1         6 

Ciências 

Biológicas 

Genética   1         1 

20 

Botânica     1       1 

Zoologia 1 2    1      4 

Ecologia   1         1 

Morfologia 2           2 

Fisiologia   1         1 

Bioquímica 2  3 1        6 

Farmacologia 1           1 

Microbiologia 1           1 

Ciências Biológicas 1  1         2 

Engenharias 

Engenharia Civil 1 3 1    2   1 2 10 

59 

Engenharia de Materiais e Metalúrgica 1 1     1     3 

Engenharia Elétrica 4 6 1 4 2 2   1  2 22 

Engenharia Mecânica 1 2  1 2 1      7 

Engenharia Química   1         1 

Engenharia Sanitária 1 1 2         4 

Engenharia de Produção 3 4 2 1 1       11 

Engenharia Aeroespacial  1          1 

Ciências da 

Saúde 

Medicina 3  2  1  1     7 

34 

Odontologia 1 1 1     1   1 5 

Farmácia 2 1 1   1      5 

Enfermagem 1 2 1 1        5 

Saúde Coletiva 1 2          3 

Fonoaudiologia  1          1 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional  1         1 
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Educação Física 1 1 2   1 1     6 

Ciências da Saúde  1          1 

Ciências 

Agrárias 

Agronomia 5 3 8 3 1  3    1 24 

58 

Recursos Florestais e Engenharia Florestal 1 2 1       1 1 6 

Engenharia Agrícola 2 3  1 1 1     1 9 

Zootecnia 1 3 1   2     1 8 

Medicina Veterinária 3 1 2 1 1       8 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 1  1       1 3 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

Direito 1 2 1         4 

41 

Administração 4 5 2 1  1 1    1 15 

Economia 1 2 1        1 5 

Arquitetura e Urbanismo 1 1          2 

Planejamento Urbano e Regional      1    1 2 

Ciência da Informação  1          1 

Comunicação 3 6        1 1 11 

Serviço Social 1           1 

Ciências 

Humanas 

Filosofia 1 2 1         4 

44 

Sociologia 1 3         1 5 

História 1 1 3  1       6 

Geografia 2 1 1 1        5 

Psicologia  1 1         2 

Educação 4 5 3  1 2 2    2 19 

Ciências Humanas  2         1 3 

Linguística, 

Letras e 

Artes 

Linguística 2  1  1 1      5 

23 Letras 5 4 1 1 1 1      13 

Artes 1 2     1    1 5 

Outros 

Ciências           1 1 

11 
Ciências Sociais  2 3         5 

Relações Internacionais 1           1 

Multidisciplinar 1 1  1 1       4 

Total 77 94 63 18 17 15 13 1 1 4 22 325 325 

 

Fonte: elaborado a partir de informações coletadas nos currículos Lattes dos professores/gestores.

Tabela - Os professores/gestores: Doutorado 

(conclusão) 

((cc 
Especialização 

Área Sub-área 

Cargo/Setor  
Chefe 

DEPTO 

Coor. 

Grad. 

Coord. 

PG 

Coord. 

Méd/Téc 

Órg. 

Supl. 
Diretor 

Vice-

Dir 
Reitor 

Vice-

Reit 

Pró-

Reit. 

Órg. 

Supl. 
Total  

Ciências Exatas e 

da Terra 

Matemática           1 1 

10 

Probabilidade e 

estatística 
  1    1     2 

Ciência da computação 1 2 1  1     1  6 

Química       1     1 

Ciências 

Biológicas 
Ecologia           1 1 1 

Engenharias 

Engenharia civil  1          1 7 
Engenharia de materiais 

e metalúrgica 
   1        1 

Engenharia elétrica   1         1 

Engenharia de produção  1  1 1      1 4 

Ciências da Saúde 

Medicina 6 1 2    1     10 34 
Odontologia        1   1 2 

Farmácia   1  1       2 

Enfermagem  1 1         2 

Saúde coletiva 4 1 1   1      7 

Fonoaudiologia  1 1  1       3 

Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional 
 1 1         2 

Educação Física 2  2   1 1     6 

Ciências Agrárias 

Recursos Florestais e 

Engenharia Florestal 
   1      1  2 11 

Engenharia Agrícola   2    1    1 4 

Zootecnia 1           1 

Medicina veterinária 2    1       3 

Ciência e Tecnologia de 

Alimentos 
1           1 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

Direito   1  1      1 3 17 
Administração 2 4  1 1 1 1   1 1 12 

Economia           1 1 

comunicação 1           1 

Ciências Humanas 

Sociologia  1          1 30 
História 1  1         2 

Geografia 1 1          2 

Psicologia 1           1 

Educação 6 5 3 1 4 1     2 22 
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