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Filosofia, Leis e Medicina, 
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Rói-me isto o coração! 
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RESUMO 

 

 

A proposta desta dissertação é investigar as concepções de universidade que possuem cinco 

docentes, que atuam com disciplinas pedagógicas em cursos de licenciatura em Ciências 

Biológicas, Física, Matemática e Química, em um campus de uma universidade federal em que 

são as únicas professoras oriundas da área de Humanas. Lecionam, sobretudo, mas não 

exclusivamente para quatro licenciaturas. Durante a primeira década do presente século, a 

Educação Superior no Brasil obteve um expressivo avanço quantitativo. No segmento público, 

o aumento da oferta de vagas se deu principalmente através do Programa de Apoio aos Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que entre outras ações 

promoveu um processo de interiorização das universidades. Foi no contexto do REUNI que se 

ampliou significativamente o campus em que as informantes trabalham. Também é a partir da 

ampliação do acesso à Educação Superior que se abre a necessidade de discussão sobre o 

significado que tem a universidade. Dentre todas as instituições de Educação Superior, é ela 

que tem o modelo mais complexo, que agrega necessariamente ensino, pesquisa e extensão, 

constituindo o tripé universitário. Para que se possa melhor compreender essa instituição para 

além das definições e normas do Ministério da Educação, dos edifícios em que elas funcionam 

ou da forma como se organizam administrativamente, ouvi essas cinco docentes. O objetivo é 

analisar as concepções de universidade que possuem essas professoras. Dentro da perspectiva 

da pesquisa qualitativa, utilizo como baliza metodológica as indicações da Entrevista 

Compreensiva, que embora dê indicações tanto para a entrevista como para a análise, é flexível 

e ajustável a diferentes referenciais teóricos. As análises indicam que mesmo as informantes 

formando um grupo bastante coeso, as concepções de universidade aparecem com formulações 

distintas. Ainda que as cinco docentes atribuam ao ensino uma maior importância, fica evidente 

o papel exercido pela pesquisa em suas falas. As relações entre as informantes e o restante da 

comunidade acadêmica, vão atuar no sentido de atribuir à pesquisa um papel de primazia, ainda 

que as informantes desloquem para o ensino o eixo principal. Aparece de forma destacada a 

defesa da universidade enquanto espaço para o cultivo do pensamento crítico e plural.  

 

Palavras-chave: Educação Superior; Universidade; Professores Universitários. 

 

 

  



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this dissertation is to investigate the conceptions of university that have five 

lecturers who work with pedagogical disciplines in undergraduate courses in Biological 

Sciences, Physics, Mathematics and Chemistry, in a campus of a federal university where they 

are the only lecturers from the area of Humanities. During the first decade of this century, 

Higher Education in Brazil achieved a significant quantitative advance. In the public segment, 

the increase in the number of vacancies was mainly due to the Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais -Reuni (Program for Support of 

Restructuring and Expansion Plans of Federal Universities - Reuni, free translation), which, 

among other actions, promoted a process of expansion of universities to the countriside. It is 

within the context of the Reuni that the campus where the informants work is significantly 

expanded. It is also within the expansion of access to Higher Education that the need for 

discussion about the meaning of the University is open. Among all institutions of higher 

education, it has the most complex model, which necessarily adds teaching, research and 

extension, constituting the university tripod. In order to better understand this institution beyond 

the definitions and norms of the Ministry of Education, the buildings in which they operate or 

the way they are organized administratively, I have heard these five lectures. Within the 

perspective of qualitative research, I use as a methodological beacon the Interview 

Comprehensive indications, which although it gives indications both for the interview and for 

the analysis, is flexible and adjustable to different theoretical references. The analysis indicates 

that even though a very cohesive group is formed he conceptions of university appear with 

different formulations. Although the five lecturers attribute to teaching a greater importance, 

the role of research in their lines becomes evident. The relations between the informants and 

the rest of the academic community act in the sense of giving research a primacy role, even 

though informants move the teaching to the main axis. The activism for the university as a 

fertile space of critical and plural thought appears prominently. 

 

KEY WORDS: Higher Education. University. Lecturers. 
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“A dúvida mais fundamental é fonte de conhecimento.” 

Max Weber 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Darcy Ribeiro, importante sociólogo brasileiro, na obra A Universidade Necessária 

(1969), faz uma análise sobre a estrutura universitária latino-americana, os modelos existentes 

de Educação Superior na época, e apresenta um modelo ‘ideal’ de universidade que, para o 

autor, pudesse contribuir mais concretamente para o desenvolvimento nacional. Ele tinha claro 

qual era o tipo de universidade que queria e trabalhou para construí-la. Se nem todo docente 

universitário é sociólogo dedicado a estudar os modelos de universidade, cada um a seu modo 

pensa e expressa um modelo. Tal construção é individual, mas é, ao mesmo tempo, feita pela 

interação entre esse professor e todo o contexto social que o circunda. 

Entender como os professores universitários pensam a universidade é uma construção 

que pode fornecer elementos para a compreensão do que é a universidade brasileira, em suas 

diversas manifestações, bem como o seu papel na sociedade. Assim, limitada pelo espaço-

tempo que constitui o programa de mestrado, a proposta dessa dissertação foi ouvir e analisar 

as concepções de universidade que algumas professoras de determinada Instituição Federal de 

Ensino Superior (IFES) possuem. São cinco docentes que trabalham em um campus localizado 

no interior de um estado do Sudeste. Atuam com as disciplinas pedagógicas ofertadas a partir 

das necessidades das quatro licenciaturas que a unidade possui: Ciências Biológicas, Física, 

Matemática e Química. Em um panorama de dezessete cursos, com aproximadamente duzentos 

professores, estas professoras formam o conjunto de docentes com formação e atuação na área 

de humanas. A especificidade dessa constituição, que as torna um grupo restrito dentro de um 

contexto maior, chama a atenção. Ainda que essa particularidade por si só não dê um caráter de 

‘unidade’ às mesmas, ou as habilite somente por essa constituição como os sujeitos ‘ideais’ 

desse tipo de investigação, a singularidade da situação traz elementos de coesão que ajudam a 

defini-las enquanto informantes para essa pesquisa. 

Associa-se à peculiaridade experimentada por essas docentes a vivência pessoal desta 

pesquisadora. Tal quais essas professoras, também vivi em uma cidade pequena devido ao 

trabalho de meu marido, ele próprio professor universitário de uma IFES cuja vaga que ocupa 

surgiu no contexto do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
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Expansão das Universidades Federais (REUNI). A vida da universidade e minha vida pessoal 

se cruzam cotidianamente. Em alguns desses pontos de intersecção encontrei parte das 

professoras que me proponho a ouvir. Esse contato pessoal facilitou muito o acesso às mesmas, 

que se dispuseram mais facilmente a serem entrevistadas. 

A possibilidade de ter entrada no campo e a disposição dos sujeitos da pesquisa a 

contribuírem com o trabalho deve pesar no momento de definição deste ou daquele objeto de 

pesquisa. No presente caso, a identificação pessoal com a vida cotidiana das professoras, bem 

como o fato de já conhecer algumas pessoalmente, concorreram para ajudar a definir o campo. 

O sociólogo estadunidense Willian Foote-White (1975) explica a importância de 

estabelecer boas relações no campo de pesquisa. O autor aponta a ligação com uma pessoa, 

Doc, no bairro que se propunha estudar, como a chave para as demais ligações que foram se 

constituindo na pesquisa realizada por ele. No caso dessa dissertação o ‘Doc’, elemento do meio 

que faz a intermediação entre o pesquisador e as pessoas do campo, não é externo à 

pesquisadora. Minhas experiências pessoais trouxeram as ligações necessárias para conseguir as 

entrevistas, bem como todo o trabalho de campo subjacente a elas. 

O espaço desenhado para esta pesquisa, a universidade, é uma instituição antiga na 

sociedade, que vem se constituindo e (re) transformando através dos tempos. Chegou ao Brasil 

tardiamente em relação aos países vizinhos e mesmo quando, enfim, tornou-se uma realidade, 

era constituída pelo agrupamento de cursos dispersos sob uma mesma administração. Em nosso 

país é ancorada pelo tripé ensino-pesquisa-extensão, elementos que acabam por dar forma à 

instituição. 

Segundo o Ministério da Educação (MEC), no país a faculdade é a unidade básica da 

Educação Superior, aquela que primeiramente é credenciada, até pode atuar em mais de uma 

área do conhecimento, (ou de formação) mas sempre de forma restrita. Já as universidades “são 

instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de 

pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano [...]”. Enquanto os centros 

universitários devem agregar uma ou mais áreas de conhecimento, oferecer qualidade no corpo 

docente e nas condições de trabalho acadêmico, sem, contudo, estarem ligados à necessidade 

do tripé ensino-pesquisa-extensão que possui a universidade (BRASIL, 2017).  

As diferenças entre os três tipos de instituição vão muito além do alcance das áreas do 

conhecimento ofertadas em seus cursos. Entre outras, duas são marcantes: primeiro somente as 

universidades possuem a obrigação de fazer pesquisa; centros universitários e faculdades 

podem fazer, mas não há exigência para tal. Segundo, na universidade a porcentagem 

obrigatória de mestres e doutores, bem como o contingente desses profissionais que se dedicam 
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exclusivamente a instituição, é maior. Essas duas diferenças estão associadas, para se realizar 

pesquisas são necessários profissionais capacitados e os programas de mestrado e doutorado 

cumprem esse papel. É necessário esse perfil de profissional na universidade, bem como ele 

deve ter tempo para dedicar-se à pesquisa. Essas não são diferenças menores, é na universidade 

que o estudante tem acesso não só aos saberes inerentes à profissão escolhida, como à produção 

do conhecimento, por meio da pesquisa. 

A partir da lei 5540 de 28 de novembro de 1968 (Reforma Universitária) se estabelece a 

exclusividade da obrigatória indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão para as 

universidades. O contorno dessa lei tornou-se ainda mais forte com as concepções políticas do 

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), Presidente da República entre 1995 

e 2002, que reforçou na Educação Superior a distinção entre a instituição que faz pesquisa, a 

universidade, e as demais desobrigadas dessa articulação, marcando uma interpretação “da letra 

e não do espírito do artigo 207 da constituição federal [...]” (SGUISSARDI, 2009, p. 140). 

Ainda que a universidade mesmo antes desse governo já possuísse a característica de agregar 

ensino, pesquisa e extensão, na visão de Sguissardi, foi através dele que se consolidou de forma 

explícita que na Educação Superior brasileira outros tipos de instituição (faculdades e centros 

universitários) voltam-se prioritariamente para o ensino e universidades agregam o tripé ensino, 

pesquisa e extensão. Porém, para o autor supracitado, o “espírito da lei’, sua intenção, era de 

que a Educação Superior, de forma geral, se apoiasse nesse tripé”. 

Esta distinção entre os tipos de Instituição de Ensino Superior (IES) faz com que, na 

sociedade brasileira, seja na universidade que se possa ter acesso a uma formação mais 

complexa, alicerçada na pesquisa. Essa complexidade perpassa toda a instituição, e lançar o 

olhar para qualquer aspecto pertinente a ela é sempre um desafio. Contudo, maior que as 

dificuldades que se pode encontrar ao tratar de um tema tão intricado é a pertinência da 

constante (auto) análise em relação à universidade, uma vez que a mesma pretende ser ao mesmo 

tempo um espaço educativo e de produção do saber científico. É também dentro das 

universidades que o espaço para a construção do pensamento crítico pode encontrar maior 

abertura.  

No início do século XXI o Brasil apresentou um grande aumento na oferta de Educação 

Superior. No setor público o REUNI e a criação de novas universidades modificou o panorama 

das IFES de maneira contundente. Essa expressão quantitativa em relação à oferta nesta etapa 

da Educação é constituída de experiências singulares, manifestas em cada campus, sala de aula, 

aluno e professor. A realidade apresentada nas universidades brasileiras - para este caso, em 

especial as federais - altera-se não só pelo aumento de oferta de vagas e unidades, como também 
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pela implementação de outras políticas como: as de ações afirmativas; o uso da nota do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) para ingresso; o Sistema de Seleção Unificado (SISU); 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES); entre outras. Todas essas 

ações, abstratas enquanto apenas documentos que expressam políticas, tornam-se mais 

concretas na medida em que as pessoas as vivenciam. 

O contexto citado potencializa muitas investigações em relação à Educação Superior no 

Brasil, a partir do quadro geral explícito em todas as políticas aplicadas às universidades. 

Compreender a universidade brasileira, no caso específico da presente pesquisa, as 

universidades públicas federais, implica analisar suas múltiplas facetas. Nesta dissertação 

mantive o foco em um aspecto: os docentes e suas concepções de universidade. 

Tendo em vista essa delimitação, estabeleceu-se como objetivo geral da pesquisa 

analisar as concepções de universidade de cinco docentes universitárias que atuam em uma 

universidade federal, em cursos de licenciatura. Para tanto foi necessário: caracterizar a 

universidade brasileira, contextualizando com o momento recente que viabilizou as vagas 

ocupadas pelas docentes que são parte do objeto de pesquisa, articulando o contexto geral com 

o específico da unidade em que estas professoras atuam; configurar os elementos principais do 

trabalho como professor universitário, em especial os de IFES; examinar as falas das docentes 

universitárias, apontando as relações que indicam o que as mesmas depreendem por 

‘universidade’. 

A metodologia utilizada para tanto foi constituída através da “Entrevista 

Compreensiva”. Ainda que não seja este um método amplamente conhecido já há no país 

algumas pesquisas concluídas através do mesmo. São exemplos: a dissertação “A Ação 

Mediadora de Pedagogas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte”, defendida por Ticiana Patrícia da Silveira Cunha Coutinho (2016) e a tese 

“Trajetórias Construídas por Caminhos Planejados: Os Sentidos Formativo da Escrita do 

Estágio Supervisionado Obrigatório do Curso de Pedagogia da UFMA”, defendida por Maria 

do Socorro Estrela Paixão (2015), ambas sob a orientação da Prof.ª Dr. Rosália de Fátima e 

Silva no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Tanto os exemplos supracitados como essa dissertação se baseiam sobretudo nas 

indicações explicitadas por Jean-Claude Kaufmann (2013). Ainda que o nome do método 

remeta a um processo específico de coleta de dados, na prática ele ultrapassa esse único aspecto 

e fornece as balizas para todas as fases da pesquisa. É sobre o conjunto de procedimentos 

metodológicos que versa o primeiro capítulo dessa dissertação. Ainda que nem sempre seja 

necessário dedicar todo um capítulo ao método utilizado em uma pesquisa, ao escolher um que 
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não é amplamente conhecido, opto por apresentá-lo de maneira destacada. Tal decisão se baseia 

no entendimento de que a explicitação do método é condição para a possibilidade de 

compreensão e validação de uma pesquisa. Se nem sempre é necessário expô-lo em seção 

própria, neste caso pareceu-me mais apropriado fazê-lo. 

O segundo capítulo é dedicado a trazer a trajetória histórica da universidade no Brasil, 

os principais elementos que demarcam a instituição no país, os modelos gerais que influenciam 

não só a universidade como toda a Educação Superior no Brasil. Não é a intenção nesse capítulo 

esgotar todos os argumentos desses três elementos. De fato, a justificativa para a presença do 

mesmo é demonstrar sob quais alicerces está constituída a universidade específica em que 

atuam as informantes dessa pesquisa, ainda que ali se aborde uma perspectiva geral. 

O terceiro capítulo tem uma dupla função: em uma primeira parte aborda o contexto 

geral da expansão das universidades federais a partir do governo de Luís Inácio Lula da Silva, 

bem como o marco legal do Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE), apresentando o 

quadro que propiciou a efetivação das cinco informantes como professoras universitárias. A 

segunda seção traz a descrição do campo e das cinco docentes. Ainda que se possa afirmar que 

as análises já se iniciam com o que se indica no capítulo precedente, é a partir desse que 

efetivamente são discutidos os dados obtidos na pesquisa. 

O quarto capítulo é aquele que mais especificamente se detém sobre as concepções de 

universidade das docentes. É nele que busco evidenciar, através das entrevistas, como se 

constitui a instituição para ela. 

Por fim, temos as “Algumas Considerações”, espaço onde o texto recebe certo 

fechamento, com o apontamento do que de mais relevante foi levantado durante a pesquisa.
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“A ciência descreve as coisas como são, a arte como são sentidas, como se sente que são.” 

Fernando Pessoa 

 

CAPÍTULO 1: CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 

Ao escolher um recorte de pesquisa que busca lançar o olhar sobre as concepções que 

têm os professores universitários sobre ‘o que é, ou deveria ser a universidade’, opto por uma 

abordagem qualitativa, que, neste caso, possui o aporte necessário para a execução da 

investigação. Os sujeitos dessa pesquisa são em número restrito, um grupo pequeno e específico 

de professores, favorecendo a pesquisa qualitativa. 

 

Os dados qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações com o objetivo 

de compreender os indivíduos em seus próprios termos. Estes dados não são 

padronizáveis como os dados quantitativos, obrigando o pesquisador a ter 

flexibilidade e criatividade no momento de coletá-los e analisá-los. Não havendo 

regras precisas e passos a serem seguidos, o bom resultado da pesquisa depende da 

sensibilidade, da intuição e experiência do pesquisador (GOLDENBERG, 2015, p. 

58). 

 

A abordagem qualitativa não indica, de fato, o método a ser usado, mas já apresenta 

algumas pistas. Ainda que outros recursos possam se apresentar como alternativa, a entrevista 

surge, nesse caso, como modo privilegiado para alcançar o objetivo do estudo. Como resquício 

da querela entre métodos quantitativos e qualitativos, o uso dessa estratégia é por vezes 

questionado por, supostamente, pesar por demais o subjetivo na obtenção dos dados a serem 

tratados (DUARTE, 2004). Cabe ao pesquisador tomar todas as precauções necessárias para 

‘superar’ esse problema. 

Existe nas Ciências, mesmo nas chamadas ‘duras’, uma crescente percepção de que não 

há uma objetividade total na construção do conhecimento, ou ainda de que a Ciência caminhe 

também pelas transgressões à objetividade científica (CUPANI, 1989). Cabe no tratamento de 

dados um esforço adicional na explicitação dos métodos, do referencial teórico, da posição em 

que se encontra esta pesquisadora para manter a subjetividade sob controle. 

 

Não podendo ser realizada a objetividade nas pesquisas sociais, e o conhecimento 

objetivo e fidedigno permanecendo ideal da ciência, o pesquisador deve buscar o que 

Pierre Bourdieu chama de objetivação: o esforço controlado de conter a subjetividade. 

Trata-se de um esforço porque não é possível realizá-lo plenamente, mas é essencial 

conservar-se nessa meta, para não fazer do objeto construído um objeto inventado 

(GOLDENBERG, 2015, p. 49). 
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A autora citada nos sugere o antídoto indicado por Pierre Bourdieu para o problema da 

subjetividade: encará-la como presente e buscar, conscientemente, o tempo todo controlá-la. 

Ter como perspectiva a impossibilidade de ser plenamente ‘imparcial’, ‘objetivo’, ‘neutro’, 

determinar no trabalho um olhar que construa ao máximo esses atributos, mesmo que não se 

consiga estabelecê-los de forma absoluta. Assim a maior objetividade conseguida é aquela que 

se percebe não sendo plena, aquela em que o autor a reconhece e a explicita em suas limitações. 

 

É preciso, de certo modo, ter-se renunciado à tentação de se servir da ciência para 

intervir no objecto, para se estar em estado de operar uma objectivação que não seja a 

simples visão redutora e parcial que se pode ter, no interior do jogo, de outro jogador, 

mas sim a visão global que se tem de um jogo passível de ser apreendido como tal 

porque se saiu dele. (BOURDIEU, 1989, p. 58). 

 

Depois deste primeiro olhar algumas explicitações são necessárias: essa pesquisa está 

fundamentada em um método, a Entrevista Compreensiva, que privilegia a entrevista, mas não 

se reduz a ela, se estende a todo o processo, desde o contato inicial, as visitas ao campo e o que 

se observa, o que o entrevistado diz, verbalmente ou não. Existe todo um contingente de 

informações válidas que permeiam a entrevista que, não obstante, não está diretamente exposto 

nela. Para tanto, o pesquisador não pode confiar em sua memória, ele pode, e deve, se valer de 

outras formas de registro, que não só a entrevista, fotografias e o essencial diário de campo, são 

exemplos. 

 

Embora hajam muitas formas e técnicas de realizar o trabalho de campo, dois são os 

instrumentos principais desse tipo de trabalho: a observação e a entrevista. Enquanto 

a primeira é feita sobre tudo aquilo que não é dito mas pode ser visto e captado por um 

observador atento e persistente, a segunda tem como matéria-prima a fala de alguns 

interlocutores (MINAYO, 2015, p. 63). 

 

A perspectiva apontada pela autora da citação anterior é que o processo de coleta de 

dados em uma pesquisa de campo constitui algo abrangente. É preciso ir além da entrevista, 

daquilo que foi dito. Para conseguir acessar essas informações é preciso fazer registros, por 

exemplo, o diário de campo, que é feito através de anotações em um caderno ou arquivo de 

computador. Durante as entrevistas utilizei um caderno de anotações, que posteriormente 

auxiliaram na escrita do diário propriamente dito. Para além da existência do mesmo é 

necessário manter essas informações atualizadas e bem organizadas, de forma a facilitar o 

acesso durante a elaboração da dissertação. Anotar cuidadosamente o que foi observado durante 

as entrevistas revelou-se uma boa estratégia, pois no momento das análises havia material 

complementar que ajudou a perceber os sentidos das falas das professoras.
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1.1. Entrevista  

 

Definido o campo de trabalho, foi preciso chegar ao mesmo. Como já afirmado, essa 

pesquisadora conhece pessoalmente alguns sujeitos da pesquisa, o que facilitou o acesso aos 

mesmos. Abrindo-se o campo, a próxima etapa foi organizar as entrevistas. 

Além da aceitação das docentes, sujeitos da presente pesquisa, em participar, todas 

assinaram um termo de ‘consentimento livre e esclarecido’, cujo modelo está presente como 

apêndice desta dissertação, documento que explica as linhas gerais da pesquisa e justifica o 

interesse em obter a entrevista. O documento foi feito em duas cópias, para entrevistadas e 

pesquisadora, como forma de indicar não só o esclarecimento do que será feito em relação aos 

sujeitos da pesquisa bem como reforçar o compromisso de se realizar todo o trabalho sempre 

dentro de parâmetros éticos. 

De forma resumida, o processo de aquisição de dados seguiu os seguintes passos, 

sempre permeados pela observação e registro no diário de campo: acesso à instituição; contato 

com as docentes; quando da aceitação para a entrevista, estas foram realizadas nas salas das 

docentes na universidade; assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido; as 

entrevistas foram registradas por meio de gravador digital e telefone celular; transcrição das 

mesmas. Estas foram as ações que deram suporte para as análises das entrevistas. Para tanto 

foram utilizadas as entrevistas transcritas e a audição das mesmas. A partir da transcrição foram 

redigidas fichas, que continuaram a ser produzidas a cada audição de entrevista. 

 

1.2. Entrevista compreensiva 

 

A questão do método durante o processo de construção de uma pesquisa deve ser 

encarada com muita seriedade, já que é ele quem nos conduz durante todo o processo para que 

ao final possamos construir uma dissertação. Se até este momento as escolhas para essa pesquisa 

foram tomadas de maneira quase orgânica, simplesmente dando ouvidos ao objeto construído, a 

partir deste ponto as escolhas se tornam muito mais difíceis. 

Assim que se determina a entrevista e se aponta as linhas gerais para utilizá-la, é preciso 

se aprofundar e começar a pensar de forma mais específica, neste caso o caminho foi utilizar a 

entrevista compreensiva. Uma primeira definição para ela é dada por Vitor Sérgio Ferreira: “a 

entrevista compreensiva trata de uma técnica qualitativa de recolha de dados que articula formas 
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tradicionais de entrevistas semidiretivas com técnicas de entrevista de natureza mais 

etnográficas [...]” (FERREIRA, 2014, p. 981). As entrevistas são feitas com um roteiro, contudo 

tal instrumento é flexível e adaptável tanto quanto a forma, como na ordem, por isso entrevista 

semidiretiva. Ao considerar todo o conjunto do trabalho de campo, as observações coletadas e 

anotadas no diário de campo, Ferreira aproxima a entrevista compreensiva a técnicas de 

inspiração etnográfica. No entanto, por esta delimitação, o instrumento escolhido estaria 

resumido a uma técnica. Em seu texto o autor faz considerações bastante pertinentes, mas ao 

inscrever e limitar a entrevista compreensiva enquanto técnica, ainda que ferramenta válida, 

não seria suficiente para dar conta do que se propõe essa pesquisa. Entendê-la enquanto técnica 

é importante, contudo, é preciso que se abra a possibilidade de enxergar o método. 

Quem situa a entrevista compreensiva enquanto método é Jean-Claude Kaufmann 

(2013). O sociólogo é uma grande referência em relação ao método e a coloca justamente nessa 

condição. O autor, em sua obra “Entrevista Compreensiva: um guia para a pesquisa de campo”, 

vai um pouco além do que sugere o título e acaba por estabelecer uma baliza consistente para 

determinar um método. O texto aponta a entrevista compreensiva como muito mais do que uma 

técnica para obtenção de dados, ainda que aponte determinações para essa etapa, mas como fio 

condutor de toda a pesquisa: o campo, a análise e a escrita são atravessados pela mesma. Sem, 

no entanto, se ligar, para Kaufmann (2013), a um referencial teórico específico, sendo flexível. 

O atributo da flexibilidade é algo que permeia todo o método. Não há um protocolo 

rígido, uma receita a se seguir. A entrevista é pensada primeiro através de um plano de trabalho, 

ou plano evolutivo, que dá o panorama sobre a pesquisa, explicitando os questionamentos 

levantados. O plano de trabalho pode ser articulado através de uma hipótese principal, que se 

desdobra em outros questionamentos, ou uma série de hipóteses suscitadas pelo objeto de estudo. 

A partir do plano são elaboradas questões norteadoras, não como um questionário a ser seguido 

com uma ordem a ser inexoravelmente estabelecida, mas como um roteiro adaptável. Não 

importa tanto se as perguntas são sempre feitas da mesma maneira, mas sim se estas foram boas 

para suscitar as respostas que se procura. Para além de uma formulação rígida, há certo modo 

de perceber a pesquisa de campo e de como articulá-la à teoria, ou melhor, como ir a campo 

para fazer teoria (KAUFMANN, 2013). 

A proposta do método é superar uma pretensa dicotomia entre teoria e prática. A 

produção do conhecimento, neste caso, não se dá por uma separação rígida entre uma teoria, 

espaço com licença para inovação e criatividade, e uma prática submetida a rígidos parâmetros 

para atribuição de certa cientificidade. A criatividade aparece como outro atributo decorrente do 

processo, sem uma estrutura rígida. Esta é fundamental não só na condução do trabalho de 
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campo, mas na produção da teoria, neste caso, indissociáveis. 

Pode parecer contraditório afirmar que primeiro o método se adapta a várias teorias e 

depois que a teoria se faz no campo. Só haveria contradição se houvesse a pretensão de que 

toda pesquisa se prestasse a contribuir muito substancialmente a uma teoria, ou que cada 

pesquisador construísse sempre a sua teoria de forma inédita ou solitária. Talvez o caminho seja 

inverso: a originalidade e a profundidade do alcance de uma pesquisa se relacionam com a 

capacidade da mesma de se articular com o conhecimento já constituído. 

A entrevista compreensiva é um método formulado com muita proximidade a outros 

métodos: 

 

Ele recebe emprestado primeiramente as diversas técnicas de pesquisa qualitativa e 

empírica, sobretudo as técnicas etnológicas de trabalho com informantes. No entanto, 

e reside aí a originalidade deste livro, os dados qualitativos recolhidos in situ estão 

concentrados na palavra recolhida no gravador, vindo a se tornar o elemento central 

do dispositivo. Portanto, ele toma emprestado também da técnica habitual da 

entrevista semidiretiva (KAUFFMAN, 2013, p. 27). 

 

Utilizando técnicas de diferentes métodos a entrevista compreensiva acaba por se dotar 

de especificidade. Ganha corpo e forma de maneira a dar conta de constituir o fio condutor de 

toda a pesquisa: da coleta de dados, passando pela análise e a redação. 

No que se refere apenas à parte de coleta de dados do método, a condução da entrevista 

deve ser feita de forma maleável. O entrevistador deve estar atento ao informante e saber o 

momento de insistir firmemente em um assunto ou ceder ao próximo tópico, “assim a entrevista 

ganha um ar de conversa entre pares que, mesmo sem se tornar seu duplo, é capaz de romper com 

a hierarquia” (COUTINHO, 2016, p. 41). Não cabe, portanto, dentro da proposta um conjunto 

rígido de perguntas a serem respondidas. O resultado desta forma de organização, no entanto, 

não quer dizer que o pesquisador sairá a campo sem qualquer preparação prévia, sem um 

conjunto de questões antecipadamente pensadas. Antes, como indica Ferreira (2014), uma boa 

preparação anterior é que dará suporte ao pesquisador para conduzir a entrevista de forma 

satisfatória.  

De maneira sintética o que se fez foi: estabelecer um roteiro de perguntas, treiná- las, 

aplicar em uma entrevista teste, fazer as adequações e ir a campo tendo estas perguntas como 

guia. No campo, o domínio que se tem sobre o que se quer pesquisar e a familiaridade com as 

perguntas já elaboradas, darão a segurança necessária para a partir do que foi planejado, escapar 

do roteiro e conduzir a conversa de forma não a obter respostas a um questionário, mas sim 

permitir um diálogo que veio a constituir a base para a pesquisa. Para tanto é preciso abandonar 

a figura neutra ou impassível do entrevistador (KAUFMANN, 2013; FERREIRA, 2014; 
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COUTINHO, 2016). Procurar escapes para minimizar a presença do pesquisador é uma tarefa 

quase sempre inexequível, quando não é completamente inútil: mesmo que busque a opacidade, 

o pesquisador não deixa de estar lá e é dele o dever de dirigir a conversa. 

Na condução de uma pesquisa, Kaufmann (2013) indica a escrita de um plano evolutivo. 

Este documento é em um primeiro momento o esboço daquilo que o pesquisador procura 

descobrir no campo, bem como a indicação da hipótese (ou hipóteses) que o mesmo levanta. 

Muito mais direto do que o projeto de pesquisa, o plano evolutivo é a ferramenta que permite 

ao pesquisador tanto manter-se atento ao que se pretende com o projeto, como também adequá-

lo às descobertas feitas em campo. Após uma primeira redação, é preciso realizar algumas 

adequações, em resposta ao que o campo aponta. O plano serve quase como um mapa; o 

primeiro é feito sem referências in loco, mas com indicações relativamente precisas, ajustadas 

conforme o trabalho empírico caminha. 

Além de servir de suporte para uma pesquisadora iniciante como esta, a redação de um 

plano evolutivo deve produzir também um quadro geral de toda a pesquisa. Com esta 

característica serviu como apoio na redação da dissertação por fornecer quadros do andamento 

geral do trabalho. 

Segue o primeiro e o último plano evolutivos. O inicial sofreu modificações após a 

redação do roteiro de entrevista. Ao redigir o roteiro, feito com base no plano de trabalho I, 

percebi a necessidade de adequação ao que se estabeleceu com as questões que norteiam a 

pesquisa. O plano sofreu ajustes após o trabalho de campo, como é possível perceber. O plano 

de trabalho II consta nos apêndices. 
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Quadro 1 - Plano de Trabalho 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 

PLANO DE TRABALHO I PLANO DE TRABALHO III 

A) Tornar-se professor universitário 

a.1 A escolha pela profissão 

acadêmica; 

a.2 O caminho para chegar à 

universidade; 

B) A docência universitária 

b.1. O fazer-se professor; 

b.2 A atuação em sala de aula; 

C) A pesquisa 

c.1 A inserção em um tema (ou não); 

c.2 O trabalho individual; 

c.3 O trabalho coletivo; 

D) A extensão 

d.1 o significado; 

d.2 a atuação; 

E) O trabalho administrativo 

e.1 O envolvimento; 

e.2 A expectativa; 

e.3 O significado para a carreira 

F) O lugar de encontro 

f.1 Na multiplicidade de tarefas qual é 

“o lugar de encontro do sujeito”, a 

razão do fazer-se docente 

universitário? 

G) O outro 

g.1 As relações possíveis, alguns 

significados; 

H) Um espaço para o “deveria” 

h.1 Como foi (como era a 

universidade que vivi como aluno); 

h.2 Como é (como é a universidade 

que meus alunos vivem e como eu me 

posiciono nela); 

h.3 Como “deveria ser”. (O que se 

deve reforçar; o que se deve mudar, 

aonde está o professor nisso?). 

a) Identificação. Quais as justificativas 

para o nome escolhido para representar 

na dissertação? Como se relaciona com 

a vida acadêmica? 

b) Tornar-se professor universitário 

b.1 A escolha pela profissão 

acadêmica; 

b.2 O caminho para chegar a 

universidade. 

c) Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Administração 

c.1 Atividades que se exerce “de boa 

vontade”; 

b.2 Atividades que se exerce 

“obrigado”; 

c.3 O espaço que se ocupa e aquele que 

gostaria de ocupar; 

c.4 A porção de tempo de cada 

atividade e seus impactos. 

d) O lugar de encontro 

d.1 Na multiplicidade de tarefas qual é 

“o lugar de encontro do sujeito”, a razão 

do fazer-se docente universitário? 

e) O outro 

e.1 As relações possíveis, alguns 

significados 

f) Um espaço para o “deveria” 

f.1 Como foi (como era a universidade 

que vivi como aluno); 

f.2 Como é (como é a universidade que 

meus alunos vivem e como eu me 

posiciono nela); 

f.3 Como “deveria ser”. (O que se deve 

reforçar; o que se deve mudar, aonde 

está o professor nisso?). 
g) O x da questão 

g.1 O que é universidade? 
g.2 Ela vem cumprido seu papel? 
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Estabelecidos estes passos iniciais é preciso o quanto antes sair a campo. Sem desprezar 

a fase de exploração, Kaufmann (2013) indica que nesta não se deve demorar mais do que o 

essencial. É importante buscar pontos de ancoragem, mas não se deve estar tão ligado aos 

mesmos que não se consiga absorver o que indica o campo. Não se parte para uma viagem a 

um país desconhecido sem buscar antes informações sobre ele, essas ajudam a preparar as 

malas, escolher pousos e etc. Mas fixar-se demais nesta etapa pode nos dar um quadro um tanto 

quanto idealizado e pode encaminhar o olhar demasiadamente, dificultando encontros 

surpreendentes que se pode ter em terras novas. Preparar-se para a viagem tão pouco constitui 

a viagem em si. A pesquisa pode ser encarada de forma bem semelhante. Dessa forma, entre 

outubro de 2017 e junho de 2018 realizei o trabalho de campo. 

Levando-se em consideração que sob a ótica da entrevista compreensiva o trabalho de 

campo está sempre associado à perspectiva teórica, Rosália de Fátima e Silva (2006, p. 39) dá o 

cerne do trabalho: “A articulação (desde o seu início de construção) do objeto de estudo com o 

campo definido da pesquisa, conduzia às problematizações, ponto de partida para a busca de 

unidades de sentido”. São essas unidades de sentido que se busca nas entrevistas. É a partir 

delas que se pode construir uma análise. 

Para facilitar o trabalho de construção dessas unidades de sentido, há uma proposta clara 

de encaminhamento, as fichas de interpretação (SILVA, 2006; KAUFMANN, 2013). Estas 

devem ser redigidas de acordo com o estilo de cada pesquisador. Contudo, Kaufmann (2013) 

sugere que estas sejam feitas de forma despreocupada de formalismos, servindo principalmente 

para que se anote assim que se perceba algo que chame atenção na entrevista, fazendo 

associações com outros autores e elencando aquilo que determinada fala nos remete. Este é um 

passo que ajuda a constituir os elementos que servirão para a análise. 

Para a escrita dessas fichas, neste trabalho, utilizei a transcrição e a escuta das 

entrevistas, repetidas vezes. Utilizar além da entrevista transcrita a própria fala aumentou o 

trabalho, mas também houve mais chances de se perceber nuances, pausas, modulações que dão 

sentidos às falas e que, por mais fiel que seja uma transcrição, ela deixa passar. Escrever cinco 

segundos de silêncio não é o mesmo que ouvi-los. Foi em meio a esse trabalho que se construiu 

as fichas interpretativas. 

Ainda que se reconheça a importância dos meios digitais, as fichas que efetivamente 

construí para a pesquisa foram confeccionadas em cartões pautados enquanto ouvia e 

acompanhava o texto transcrito no computador. Simultaneamente produzi três tipos de fichas: 

A primeira geral, em que anotava simplesmente o que me chamava atenção na fala e em que 

página essa fala constava na transcrição. Essa ficha tinha no cabeçalho o nome da entrevistada 
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que eu ouvia e foram sequenciadas em numerais arábicos. A segunda ficha, também identificada 

com o nome da entrevistada, mas sequenciada em numerais romanos, eu anotava o que me vinha 

à memória enquanto ouvia a entrevista e me remetia à literatura, à teoria ou a um conceito.  

O terceiro grupo de fichas já agrupava o que eu identificava de semelhante nas 

entrevistas e era identificado com os nomes das docentes que eu propunha associação, 

começando pelo da entrevistada que eu estava ouvindo no momento. 

Após esse processo, as fichas precisaram ser organizadas. Não se pode dizer que é a 

partir daí que é feita a análise, já que ela começa na elaboração do plano. Mas, com a 

organização das mesmas, devem-se buscar três tipos de chaves interpretativas: as frases 

recorrentes, as contradições e as contradições recorrentes (KAUFMANN, 2013). 

As frases recorrentes são aquelas que aparecem com certa frequência em uma entrevista 

ou no conjunto delas. Elas não precisam ser uma reprodução exata enquanto forma, mas possuir 

o mesmo sentido e ocorrer repetidas vezes. As contradições são as frases ou informações que 

se mostram discrepantes umas em relação às outras. Também pode ocorrer da contradição se 

dar em relação ao que é observado em campo. As contradições recorrentes são as frases ou 

informações discrepantes e que ocorrem repetidas vezes, aparecem em múltiplas entrevistas. 

 

O tratamento não consiste simplesmente em extrair o que está nas gravações e ordená-

lo. Ele toma forma de uma verdadeira investigação, aprofundada ofensiva e 

imaginativa: é preciso fazer os fatos falarem, encontrar indícios, se interrogar a 

respeito da mínima frase. À medida que o pesquisador progride na definição de 

modelos, ele acumula novas chaves de leitura daquilo que escuta: a cada dia o ouvido 

fica mais atento e sua investigação avança (KAUFMANN, 2013, p.119). 

 

As indicações de Kaufmann levam ao trabalho criativo, imaginativo, que ultrapassa 

ordenações mecânicas. Os dados são tratados com rigor metodológico, porém sem uma 

estrutura rígida. As entrevistas indicam as chaves de leitura, os caminhos pelo qual o pesquisador 

constrói sua teoria. 

Ainda que as indicações anteriormente expostas não sejam uma regra, ajudam a guiar o 

olhar durante a análise. Neste ponto a criatividade deve ser exercida com temperança: “Pois, 

raramente, a interpretação reside apenas na imaginação, ela é argumentada, ligada a um quadro 

de análise” (KAUFMANN, 2013, p. 146). O que pode ser tomado como uma indicação de que a 

imaginação é bem-vinda principalmente quando é capaz de dialogar com o conhecimento 

estabelecido. 

Em relação à entrevista, a seguir temos um quadro de questões utilizadas nas entrevistas: 
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Quadro 2 - Roteiro para as Entrevistas 

 

Eixo de trabalho A 

A.1 Como você tornou-se um professor universitário e há quanto tempo trabalha na área? 

A.2 Essa é a primeira instituição de ensino superior em que trabalha? 

A.3 Como foi a decisão de ingressar nessa universidade específica? 

A.4 Conte como foi o processo de seleção para o ingresso? Participou de outros? 

Quantos? 

Eixo de trabalho B 

B.1 Quais são as atividades que exerce como professor universitário hoje? Quais já 

exerceu no passado? 

B.2 Quanto tempo se dedica a cada uma delas e como foi feita essa divisão? 

Eixo de trabalho C 

C.1 Abriria mão de alguma para poder se dedicar mais à outra tarefa? 

C.2 Qual delas você considera mais importante? Qual é mais reconhecida? 

C.3 Alguma delas você considera irrelevante ou acredita que deveria ser feita por outro 

profissional? 

C.4 Caso precisasse dedicar-se exclusivamente a uma tarefa, qual seria sua escolha? 

Por quê? 

Eixo de trabalho D 

D.1 Como você organiza seu trabalho diário? 

D.2 Conversa com alguém sobre isso? Quem? 

D.3 Com quem você trabalha, como são escolhidos esses parceiros de trabalho? 

D.4 Você tem um interlocutor favorito? 
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 Eixo de trabalho E 

E.1 Como era organizada a universidade em que estudou? Como foram seus estudos? 

Conte um pouco da sua trajetória acadêmica. 

E.2 Como é a universidade hoje? No que se parece e no que se diferencia o trabalho 

que faz e o trabalho que seus professores faziam? 

E.3 O que você mudaria na universidade se tivesse sozinho esse poder de decisão? 

E.4 Para você, qual é a função da universidade? Ela atende a essa função? Por quê? 

Eixo F 

F.1 Como você diria que é sua relação com os alunos? 

F.2 Possui orientandos na graduação? Quantos? Como foram escolhidos? 

F.3 Possui orientandos na pós-graduação? Quantos? Como foram escolhidos? 

F.4 Como você organiza as orientações? 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Como já afirmado, as questões postas acima não foram inflexíveis. Sua pertinência 

consistiu em possibilitar que a investigadora conduzisse a entrevista de forma maleável, sem, no 

entanto, esquecer-se de algum ponto importante. Algumas perguntas foram feitas tal qual o 

roteiro, outras nem precisaram ser feitas uma vez que as entrevistadas responderam 

espontaneamente em outra pergunta. A ordem também obedeceu ao fluxo das conversas, não 

ao roteiro estabelecido. Também foram aproveitadas circunstâncias não previstas no roteiro, 

como quando perguntei a docente negra como era ser professora naquele espaço enquanto 

afrodescendente. 

Não é pequeno o esforço em esboçar o caminho que uma pesquisa deve seguir. Quando 

se precisa ultrapassar a definição genérica da pesquisa qualitativa e se busca desenhar um 

método específico, abrem-se vários caminhos, mas é preciso encarar a dificuldade e seguir em 

frente: 

 

Dominar o método e a teoria é tornar-se um pensador consciente de si, um homem que 

trabalha e tem consciência, das implicações do que pretende fazer. Ser dominado pelo 

método ou teoria é ser impedido de trabalhar, de tentar, ou seja, de descobrir alguma 

coisa que esteja acontecendo no mundo. Sem a percepção da forma pela qual o oficio 

é realizado, os resultados do estudo são inseguros; sem a determinação que o estudo 

tenha um resultado significativo todo método é uma farsa sem sentido (MILLS, 1982, 

p. 133). 
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O que Charles Wright Mills (1982) aponta é que para se fazer um bom trabalho 

sociológico, o que neste caso vale também para a pesquisa em Educação, não se pode escolher 

entre um método que se tem domínio ou uma ancoragem teórica firme. Sem optar por um ou 

outro, é preciso seguir construindo-se com os dois. Contudo, não é qualquer método que serve 

a qualquer pesquisa ou a qualquer pesquisador. É importante ter em mente que ele deve estar 

adequado igualmente a dois pontos: o primeiro é a natureza do objeto e das perguntas que se 

faz. Muitas vezes o próprio objeto de estudo e sua delimitação indica o método a ser usado. O 

outro ponto são as características do pesquisador. É preciso muito mais que conhecer o método 

e ser capaz de aplicá-lo, é necessário que o pesquisador se sinta à vontade com ele. 

Ao executar o trabalho de campo e, posteriormente, tratar e analisar as entrevistas, por 

fim redigindo o texto final, constatei que o desenho proposto pela Entrevista Compreensiva 

serviu adequadamente às minhas expectativas e me forneceu as balizas que precisava para a 

condução da pesquisa. Toda vez que o trabalho ficou um pouco a deriva, voltei ao método 

proposto e corrigi os rumos, conseguindo escrever. 
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“Não se conhece completamente uma ciência enquanto não se souber de sua História.” 

Augusto Comte 

 

CAPÍTULO 2: ASPECTOS PARA COMPREENSÃO DA UNIVERSIDADE NO 

BRASIL 

 

 

2.1. Horizonte histórico  

 

Ainda que a universidade, de que se ocupa essa dissertação, seja aquela que se apresenta 

no presente, é importante que se retome a origem da instituição, explicitando qual a sua 

constituição histórica, a fim de que se possa mais claramente se entender a sua manifestação na 

atualidade. Concordo com Franklin Leopoldo e Silva que afirma: “Quando nos voltamos para 

a história da universidade, para o seu passado, o objetivo é sempre a compreensão do presente” 

(LEOPOLDO e SILVA, 2006, p. 192). Lançar o olhar para como foi forjada a instituição, suas 

continuidades e descontinuidades, é importante para que se possa compreender como ela existe 

hoje e mais precisamente como as professoras que são as informantes deste trabalho a 

compreendem. 

 

Assim, o que teríamos de considerar, no propósito de compreender mais 

concretamente a universidade, é a complexidade da experiência histórica da qual a 

realidade presente é inseparável se quisermos compreender o presente também como 

experiência histórica. E aqui se situa o aspecto principal de uma visão crítica que 

recusa considerar a universidade apenas como um resultado histórico do progresso, 

algo naturalmente dado e obrigatoriamente aceito. Pois, se a história é feita de 

contradições e contingências, não se pode considerar nenhuma realidade histórica 

como o simples efeito de uma causalidade linear, como se fosse um processo físico. 

Se não compreendermos a experiência real pela qual a universidade se constituiu, não 

compreenderemos a nossa experiência de universidade (LEOPOLDO e SILVA, 2006, 

p. 195 – grifos do autor). 

 

Tenho aqui a mesma perspectiva do autor acima citado, que deixa claro que 

historicidade não é sinônimo de progresso. Se a flecha do tempo [físico], como diria Einstein, 

segue sempre para frente, seu curso pode ser em espiral tanto quanto em linha reta, pelo menos 

no que se refere ao tempo histórico. Com isso quero deixar claro que não acredito em uma 

marcha inexorável de progresso através dos tempos em que a universidade do presente seria, 

sem sombra de dúvida, a ‘melhor’ versão de universidade até hoje. Tão pouco carrego aqui 

qualquer tipo de passadismo (ou saudosismo) em que essa ou aquela constituição de 
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universidade possa ser a ‘melhor’ versão. As instituições do presente, se não constituem o 

ápice do progresso até então, são as manifestações concretas do que se construiu através do 

tempo e exercem as funções que a sociedade do presente atribui a elas. 

Como compreendo a universidade numa dimensão histórica, que se edifica através do 

tempo, aponto também o sentido que atribuo ao tempo histórico. A historiografia tem como uma 

de suas balizas os apontamentos de Fernand Braudel (2016) sobre o tempo enquanto duração 

(longa, média e curta). O ritmo da curta duração é o que se inscreve na concepção de evento 

pontual, ou ‘fato’. Para essa dissertação a admissão por concurso público como professoras 

universitárias, de nossas informantes, pertence a essa categoria. Média duração designa 

processos, acontecimentos mais ou menos conjuntos que se manifestam de forma encadeada, 

com alguma unidade. A expansão da Educação Superior, quanto mais abrangente em que se 

localiza o REUNIU, programa que possibilitou a contratação das informantes faz parte do que 

podemos chamar de média duração. A constituição da universidade brasileira também pode ser 

indicada nesse ritmo. Longa duração já diz respeito ao tempo que se percebe de forma mais 

contínua e demorada, comumente indica as grandes estruturas sociais. Aqui se pode apontar a 

emergência da Educação Superior (e da universidade) na sociedade ocidental como o exemplo 

pertinente a esse trabalho. 

É preciso ter em mente que esses ritmos não ocorrem de forma distinta uns dos outros. 

Eles se intercalam, se sobrepõem. A percepção desses ritmos é até certo ponto uma 

arbitrariedade de análise de quem propõe. É bom lembrar Norbert Elias (1998), que indica que 

o tempo e sua percepção são uma produção humana. Portanto, não é algo pronto e determinado. 

Outra questão importante é que os processos históricos não são estanques. Já há algum 

tempo que a historiografia contesta o modelo tradicional que aponta balizas que se inserem em 

eventos de curta duração para demarcar início e fim de uma ‘idade histórica’. A sociedade 

construída na Idade Média não desaparece simplesmente em 1453 com a Tomada de 

Constantinopla, se a servidão, característica notadamente do período, existiu oficialmente até 

mais da metade do século XIX na Rússia, portanto em plena Idade Contemporânea. 

A história é muito mais constituída por continuidades e descontinuidades do que por 

rupturas abruptas (LEFEBVRE, 2001). Ainda que processos revolucionários contribuam 

significativamente para mudanças, tais processos são apenas parte de acontecimentos de média 

e longa duração e qualquer mudança que evoquem só se consolidam com o tempo. Essa 

perspectiva processual da história é a que se aplica para a presente dissertação, bem como o 

entendimento de que a universidade é produto de um processo histórico, tanto quanto a 

percepção que as informantes têm dessa instituição. 
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2.2. Gênese 

 

A universidade surge em meio à crise do modo de produção feudal, com o processo de 

urbanização que faria surgir a cidade capitalista (CASTRO, 2014). Nasceu em meio ao 

transcurso que desembocou na substituição do feudalismo pelo capitalismo. Muito mais que em 

um momento específico, mas através de muitas continuidades e descontinuidades que 

terminaram por efetivar a mudança no meio de produção. 

Durante a idade média o saber letrado ficou praticamente restrito aos mosteiros. Fazer 

parte de determinadas ordens religiosas, sobretudo dominicanas, era uma forma de acessar esse 

saber. A universidade, então, nasce em meio à igreja, de forma que no referido período a maior 

parte dos professores e alunos pertenciam ao clero. Quando do início da instituição 

frequentemente os alunos não se fixavam em uma universidade específica, passando de uma a 

outra, formando um grupo internacional, distinto da população local das cidades (BURKE, 

2003). 

Sendo a sociedade ordenada, sobretudo, através da Igreja e o saber letrado relativamente 

restrito, não é estranho que uma instituição ligada a esse fim nasça em meio ao clero. Era a Igreja 

que possuía as condições para sustentar uma organização do tipo que é a universidade, bem 

como era ela própria quem detinha o poder sobre a criação de universidades, tanto quanto sobre 

boa parte da organização social. 

Nascida em uma sociedade tripartida, segmentada entre aqueles que rezavam (o clero), 

os que guerreavam (a nobreza) e aqueles que produziam (os camponeses), a universidade 

reproduziu essa tríplice divisão. Havia um currículo inicial voltado às sete artes liberais (o 

trivium, mais elementar, esse era composto de gramática, lógica e retórica e o quatrivium, mais 

avançado, que tratava de aritmética, astronomia, geometria e música) e tornava bacharel quem 

o concluía. Após essa primeira etapa o estudante poderia seguir por uma das três faculdades: 

teologia, direito ou medicina. Havia uma hierarquia entre elas, sendo a de teologia a mais 

prestigiada, seguida por direito e medicina. (BURKE, 2003). 

Já Aníbal Ponce (2015) destaca que a universidade constituiu a primeira instituição 

francamente liberal. Era através dela que a burguesia se habilitava a receber privilégios até 

então restritos à nobreza. Outra característica da universidade nesse período inicial de 

constituição, foi se apresentar como um dos primeiros espaços onde o poder eclesiástico não 

era absoluto. Em 1158, por exemplo, os estudantes da universidade de Bolonha haviam 

conseguido permissão para instaurar um tribunal de justiça próprio. Não obstante o reitor da 
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mesma instituição “deveria ser um eclesiástico erudito, solteiro e usar batina” (PONCE, 2015, 

p. 122). 

Christophe Charle e Jacques Verger (1996) associam o surgimento das universidades à 

crescente necessidade de se utilizar pessoas letradas, com domínio de disciplinas eruditas para 

gerir os negócios públicos e privados. Esse movimento de especialização, formação acadêmica 

para a gestão é uma característica advinda do modo de produção capitalista. 

Não há um consenso em relação à maneira como a universidade se relacionava com o 

conhecimento em sua gênese: Peter Burke (2003) afirma que se encorajava conhecer e escrever 

sobre as obras clássicas, não as contestar. Já Leopoldo e Silva (2006) lembra que a universidade, 

ainda que em meio ao mundo eclesiástico, sempre viveu sob tensão com outras instituições da 

Igreja, constituindo um espaço para construção de novas formas de perceber o mundo. Ponce 

(2015) sustenta que a universidade era nominalmente eclesiástica, mas leiga de espírito, o que 

aponta para uma mudança no modo de se encarar o conhecimento. Charle e Verger (1996) 

afirmam que ainda que reverente as ‘autoridades’ de sua época, desde seu início a universidade 

tinha certa consciência de seu papel enquanto agente do progresso. É possível, então, afirmar 

que, quer como um espaço onde se adquire um dado conhecimento inconteste ou como um 

espaço aberto a possíveis divergências em relação ao conhecimento, a universidade surge com 

um papel organizador de um dado saber letrado. Torna-se a instituição responsável pela 

Educação Superior e passa a se relacionar com a sociedade a partir dessa função. 

Para Peter Burke (2003), até o período conhecido como Revolução Científica (séculos 

XVI a XVIII), não há espaço na universidade para aquilo que conhecemos como Ciência 

Moderna, bem como seus métodos, porque não existia ainda tal concepção. Ainda que a física e 

a matemática estivessem bastante presentes, o conhecimento de que se tratava na universidade 

possuía um caráter mais filosófico. Também o conhecimento tinha outro caráter, mais geral. O 

autor supracitado afirma que não é possível tratar de ‘disciplinas’ no plural durante o período 

da idade média porque sequer era essa a concepção de conhecimento, não obstante a 

universidade formasse para as três carreiras clássicas. O conhecimento era tido como algo 

mais amplo, ainda que profundo. 

Posteriormente é que se percebeu a necessidade de segmentação. Somente a partir do final 

do século XVIII e durante o século XIX é que as disciplinas científicas passaram a ter 

importância na universidade, em decorrência do processo de especialização científica e 

fragmentação do conhecimento, características da Ciência Moderna. 

 

2.3. Modelos de universidade 



36  

 
 

 

Modelos são expressões idealizadas, não constituem transcrições fiéis da realidade, não 

obstante, podem ser muito úteis para que nós possamos pensar essa mesma realidade. É sob essa 

perspectiva, de ferramenta auxiliar da compreensão do que é universidade, que se apresenta a 

seguir os principais modelos gerais que influenciaram a universidade brasileira e, por 

conseguinte, as informantes dessa dissertação. Contudo, é preciso ter sempre em mente a 

universidade concreta, real, que não se apresenta em modelos, mas no cotidiano de cada uma. 

Segundo Burke (2003), até pelo menos meados do século XV, a universidade possuía 

um modelo e um currículo tão uniformes que era possível transitar entre Coimbra e Cracóvia, 

sem grandes problemas. Já Charle e Verger (1996) sustentam que as “primeiras universidades 

não obedecem a um modelo único” (CHARLE e VERGER, 1996, p. 18) e que o trânsito de 

estudantes e professores entre as universidades não deve ser superestimado. 

Mais tarde, junto com a Revolução Científica e o Renascimento, pouco a pouco a 

universidade estabeleceu modelos distintos. Ainda que se possa perceber atualmente um 

número bem mais significativo de modelos de organização universitária, é possível definir dois 

como principais, que caracterizam a universidade moderna: o francês ou napoleônico e o 

alemão ou humboldtiano. O modelo anglo-saxão, principalmente como se apresenta nos 

Estados Unidos da América, também precisa ser mencionado. São esses os principais modelos 

que norteiam a Educação Superior no Brasil. 

Os dois modelos principais guardam uma importante característica em comum: ambos 

se preocupam com um caráter nacionalista para a universidade (PAULA, 2002a). Em ambos há 

preocupação em relação à constituição e preservação de valores e interesses nacionais, ainda que 

cada um possua uma estrutura bastante distinta do outro. 

O modelo francês ou napoleônico surgiu após a Revolução Francesa (1789-1799). 

Durante o processo revolucionário a universidade foi vista como uma instituição ligada ao 

Antigo Regime (PAULA, 2002a). Com essa visão os revolucionários acabavam por ver com 

desconfiança a universidade. A ascensão de Napoleão ao poder, visava não só estabilizar o país 

após o período revolucionário como também constituir e fortalecer um império. Como parte 

dessa estratégia, Napoleão promoveu uma reforma substancial na Educação Superior do seu 

país. 

 
Entre 1806 e 1808, Napoleão implantou um vasto monopólio educacional buscando 

unificar politicamente e uniformizar culturalmente o arquipélago de províncias numa 

nova entidade coesa, a França republicana (RIBEIRO, 1969, p. 40-41). 

 

 

A universidade deixou então de existir na França, uma vez que foi abolida, em seu lugar 
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surgiu um sistema de escolas superiores. A Educação Superior era ligada ideologicamente ao 

Estado e não visava à pesquisa, seu objetivo era a formação de quadros qualificados para atuar 

na máquina estatal. 

Foi somente no final do século XIX, durante a Terceira República, que as escolas 

isoladas passaram a se reagrupar e posteriormente constituir universidades. Contudo, a 

dissociação entre o ensino e a pesquisa prosseguiu como base, separando as universidades, 

espaços de ensino, e as ‘grandes escolas’, centros de pesquisa e de formação de uma elite 

intelectual (PAULA, 2002a). 

Essa separação entre pesquisa e ensino, no período napoleônico, recebeu a seguinte 

avaliação de Darcy Ribeiro: 

 

Não é verdade que o seccionamento da universidade francesa a tenha levado à 

decadência. Nos quarenta anos seguintes à reforma napoleônica, a França conheceu o 

maior período de florescimento intelectual e científico de sua história (RIBEIRO, 

1969, p. 41). 

 

Para o sociólogo citado no parágrafo anterior, portanto, no caso francês a separação 

entre ensino e pesquisa em estruturas distintas não foi algo que prejudicou a ciência francesa. 

Não obstante, Ribeiro (1969), quando idealizou um modelo de universidade para a América 

Latina, preconizou ensino e pesquisa associados como elemento fundamental. 

O modelo francês legou à universidade o papel de ensino, voltada para a formação, 

sobretudo de profissionais para o Estado. A universidade é pública, ligada ao Estado e 

subordinada aos interesses desse. Funciona como uma federação de unidades independentes 

que, por sua reunião, recebe o nome de universidade. Já a pesquisa se dá em outras instituições, 

especialmente voltadas para esse fim. 

O outro modelo de universidade é o alemão ou humboldtiano. Wilhelm Von Humboldt 

foi um importante intelectual alemão, nascido em 1769 e falecido em 1835, um dos principais 

responsáveis pela criação da Universidade de Berlim. O texto inacabado “Sobre a Organização 

Interna e Externa das Instituições Superiores em Berlim” foi escrito pelo autor em 1810, mas a 

primeira publicação só ocorreu em 1899. As sugestões e apontamentos presentes na obra 

permanecem relevantes (ROCHA, 2003). 

 

O projeto de Humboldt submete a universidade, ao mesmo tempo, ao ideal de 

formação e aos interesses de Estado-Nação, cuja visão liberal de sociedade, 

intimamente vinculada à Revolução Industrial, responde aos novos tempos 

econômico, industrial, tecnológico e urbano da ordem capitalista (SILVEIRA, 2011, 

p. 221). 

 

A autora supracitada aponta o contexto ao qual Humboldt responde em suas 
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considerações sobre a universidade. Todo o arcabouço estabelecido por Humboldt, cristalizado 

na constituição da Universidade de Berlim, vem ao encontro do estágio de desenvolvimento 

capitalista da época. 

As considerações de Humboldt preconizam uma universidade em que ensino e pesquisa 

sejam indissociáveis. O elemento agregador de toda a constituição da instituição universitária 

deve ser a ciência. Para o autor, alunos e professores se relacionam através dela: “[...] o 

relacionamento entre professores e alunos adquire uma feição completamente nova, pois, neste 

ambiente, ambos existem em função da ciência” [...] (HUMBOLDT, 2003. p. 81). 

Outro ponto importante é a defesa da autonomia universitária, também justificada pela 

relação da universidade com a ciência. Humboldt acredita que a ciência para se desenvolver 

adequadamente não pode ficar subordinada as demandas do Estado. 

 

O professor universitário, mais que um funcionário público, deve assumir o papel de 

membro de uma corporação científica, reivindicando a autonomia da pesquisa e do 

ensino, o que implica a sua independência das pressões e demandas externas à 

aventura do saber. (PAULA, 2002a, p. 151-152). 

 

Para que a universidade consiga se organizar por meio da ciência e esta se desenvolva é 

preciso que o Estado respeite a lógica da própria ciência. Para Humboldt (2003) essa é uma 

questão que vai desde a compreensão de que o trabalho científico não cessa, está sempre em 

constante aperfeiçoamento, como também de que a ciência possui grande número de métodos 

e todos devem ser acolhidos na universidade. 

Ainda que advogue constantemente sobre a necessidade de autonomia em relação aos 

interesses do Estado, o autor citado no parágrafo anterior compreende que a manutenção 

financeira de uma instituição como se pretende a universidade se dá através do Estado e que, 

portanto, este não pode abrir mão de certo controle sobre a instituição. Por essa razão, mantendo 

clara a necessidade de que se tenha total liberdade para ensino e pesquisa, é dada ao Estado, na 

perspectiva do autor, a prerrogativa sobre a contratação dos professores. Além dessa atribuição 

mais direta Humboldt também exorta ao Estado em participar da manutenção de um ambiente 

que mantenha ‘livre’ a produção do conhecimento, justamente por que se constituindo 

livremente pode servir de força motriz do desenvolvimento da nação. Disposta desta maneira, a 

relação entre universidade (pública) e Estado mantém-se sob constante tensão, pois ainda que 

se pretenda autônoma, o Estado, permanentemente, busca meios de submetê-la aos seus 

interesses. 

Outro aspecto importante é que a concepção alemã diferencia a universidade dos níveis 

de ensino anteriores: “O Estado não pode tratar suas universidades como se fossem escolas de 
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primeiro e segundo grau ou de ensino profissionalizante” (HUMBOLDT, 2003, p. 88). Para o 

autor, a função e o funcionamento das instituições superiores são absolutamente distintos, 

principalmente porque nos níveis mais elementares de ensino o que está posto é a ‘transmissão 

de conhecimento’ e a Educação Superior, por este modelo, se dá por meio da ‘construção do 

conhecimento’, através do próprio fazer científico. 

No entanto, o modelo reconhece que os níveis de ensino são interligados, mas que 

exercem distintas funções. 

 

Em primeiro lugar um entendimento correto da relação destas instituições com as 

escolas. Em segundo lugar, a certeza de que não é a tarefa das escolas antecipar o 

ensino universitário. As universidades, por sua vez, não são um simples complemento 

da escola. Na verdade, a transição da escola para a universidade representa uma etapa 

na vida do jovem para a qual a escola deve prepará-lo, a fim de que ele se encontre 

física, moral e intelectualmente pronto para o desenvolvimento por si próprio 

(HUMBOLDT, 2003. p. 89). 

 

A escola, portanto, tem a responsabilidade pela transição entre uma etapa e outra da 

formação. Deve promovê-la de tal forma que ao chegar ao ensino universitário o aluno seja já 

capaz de trabalhar com autonomia. 

O modelo alemão também produziu uma constante tensão entre os professores titulares 

e aqueles denominados privatdozenten: os primeiros eram melhores remunerados e gozavam 

de melhores condições de trabalho, os últimos eram pagos diretamente pelos estudantes 

inscritos nos seus cursos. De forma geral, para se chegar a uma cadeira na universidade era 

necessário passar por um período como privatdozenten. 

Havia ainda dentro das universidades alemãs discriminação tanto em relação a 

intelectuais católicos como ainda mais fortemente a intelectuais judeus. Estes acabavam por 

buscar emprego em universidades mais ao leste, como na França (CHARLE e VERGER, 1996). 

Tanto o modelo napoleônico como o humboldtiano teve influência na constituição das 

universidades brasileiras. Maria de Fátima Costa de Paula (2002a) faz uma análise das origens 

e influências de duas importantes universidades brasileiras, a Universidade de São Paulo (USP) 

e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A autora argumenta que na USP percebe-se 

uma maior influência do modelo alemão no momento da sua fundação; já a UFRJ inicia-se sob 

o marco do modelo napoleônico. 

Para além das influências exercidas no momento da fundação das universidades 

brasileiras, podemos perceber, por exemplo, a inspiração do modelo alemão na legislação que 

define ‘universidade’. Mas essa ascendência não se manifesta em todas as IES, uma vez que só 

aquelas com status de universidade preservam tanto a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, 
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como também a autonomia. Percebe-se, então, que temos parte da Educação Superior do país, 

hoje, mais voltada ao modelo alemão, à universidade, e parte sob uma perspectiva mais próxima 

ao modelo francês, às demais IES. 

Outro modelo que se apresenta como influência à constituição de nossa Educação 

Superior é o norte-americano, que não desponta como uma unidade típica. Tem um padrão que 

o configura como universidade de massas. Abriga uma grande gama de submodelos. As 

chamadas Research Universities, instituições que se constituíram sob a influência do modelo 

humboldtiano, despontam entre as mais respeitáveis (SGUISSARDI, 2009). Tal modelo, 

principalmente por ter proporcionado um grau maior de acesso à Educação Superior por parte 

da população, ainda que estratificado em instituições muito variadas em que só uma pequena 

parte dos estudantes chega às instituições ‘de ponta’, surge como possível interlocutor com os 

demais. Por exemplo, Max Weber (1989) compara em mais de uma passagem o modelo alemão 

ao estadunidense, apontando para vantagens e desvantagens de um e outro. 

O modelo estadunidense é o primeiro que passa a compreender a universidade como 

uma instituição formadora de um número maior de pessoas, deixando de ser exclusivamente 

destinada às elites. Sem deixar de formar para as profissões já tradicionalmente ligadas a ela, 

como direito e medicina, passa a ser responsável pelo “treinamento de jovens para a agricultura 

e as denominadas artes mecânicas” (SILVEIRA, 2011, p. 230). Assim, dentro de um quadro 

amplo de Educação Superior, aparecem desde instituições francamente ligadas ao modelo 

humboldtiano, até outras com diferentes tipos de organização. Há a expectativa de um 

contingente maior de pessoas com formação superior, ainda que essa ocorra de maneira bem 

variada. 

Paula (2002b) tem uma perspectiva diferente em relação ao modelo estadunidense. Para 

a autora, o modelo traz uma estreita ligação da universidade com o setor produtivo, possui a 

associação de suas atividades fundamentais com serviços, na perspectiva de atender a 

“interesses imediatos do setor produtivo, do Estado e da sociedade [...]” (PAULA, 2002b, p. 

36). Dada essa estrutura o modelo geral norte-americano acabaria por se sobrepor ao modelo 

humboldtiano. 

No Brasil o REUNI, implantado em 2007, e a criação de novas universidades federais 

possibilitaram a experiência de universidades com modelos inéditos no país. Dois exemplos são 

a Universidade Federal do ABC (UFABC), já criada sob um modelo distinto e a Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), que em meio às políticas que propiciaram a expansão das 

universidades se propôs a adotar um novo modelo e passou a ser chamada de Universidade 

Nova. Uma das inovações inscreveu-se na arquitetura acadêmica como os bacharelados 
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interdisciplinares. Naomar de Almeida Filho (2008), reitor da UFBA quando da implantação 

da Universidade Nova, explica como a inédita maneira de organizar a formação pode indicar 

uma reinvenção da universidade, para que esta se ajuste às necessidades da sociedade. 

No entanto é preciso qualificar essa ‘atualização’ e esse ‘ajuste as necessidades da 

sociedade’. Uma questão pertinente é a qual fração da sociedade que essa nova arquitetura 

acadêmica atende? Silveira (2011) analisa o projeto da Universidade Nova colocando-o dentro 

do contexto de medidas que buscam adequação ao mundo globalizado, alinhado a políticas 

correspondentes aos interesses do imperialismo estadunidense1. 

É dentro deste quadro plural e complexo que se estabelecem os modelos e concepções 

alvo da presente proposta de investigação, tal qual eles se apresentam para as informantes. 

 

2.4. História da universidade no Brasil 

 

Desde o período colonial havia certo clamor pela instauração de uma universidade no 

país. A Companhia de Jesus chegou a solicitar que se reconhecesse o ensino ofertado no Brasil 

como universitário. Durante o Império também as elites se manifestaram em prol do surgimento 

de uma universidade, contudo, o modelo de Educação Superior continuou sendo organizado a 

partir de faculdades profissionalizantes isoladas (CUNHA, 1986). 

A proclamação da República em 1889 trouxe a expectativa do surgimento no país de 

uma universidade. Mas o período de consolidação do novo regime, que enfrentou resistências 

e precisava se preocupar em se estabilizar, não permitiu que as primeiras universidades 

surgissem antes da primeira década do século XX. Não obstante, o período foi de criação de 

inúmeras escolas superiores, aumentando a rede de Educação Superior presente no país. 

Com a república mais consolidada e com a produção econômica avançando em outras 

regiões, é fora da capital do país, na época a cidade do Rio de Janeiro, que as primeiras tentativas 

de criação de universidades são feitas entre o final da década de 1910 e início da década seguinte. 

A primeira foi em Manaus (1909), em decorrência da forte expansão econômica conseguida 

através da borracha. No ano seguinte surge a primeira tentativa de criação da universidade em 

São Paulo. Em 1912 é criada a universidade em Curitiba. As duas primeiras iniciativas foram 

de fato descontinuadas. A universidade do Paraná se desmembrou em outras unidades por não 

                                                           
1 Cabe assinalar que ao ser implantada na UFBA, a Universidade Nova se propunha a servir de baliza para todas 

as demais instituições. Graças ao entendimento de autonomia universitária, a presença de disputas de diferentes 

interesses dentro das universidades federais, esse modelo acabou não se impondo e até o presente não consta como 

modelo majoritário. 
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poder ser considerada universidade, em decorrência da reforma Carlos Maximiliano, que 

instituía que tal instituição não poderia se estabelecer em uma cidade com menos de cem mil 

habitantes, a não ser que fosse a capital de um estado com mais de um milhão de habitantes, 

exigência que Curitiba e o Paraná não supriam, dando origem, posteriormente à atual 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) (CUNHA, 1986).  

Essas iniciativas, por não terem subsistido ao tempo, ainda que tenham se desdobrado 

em escolas superiores, acabam não sendo considerado marcos da criação da universidade no 

país. 

Aponta-se como a mais antiga universidade do país a atual Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). O decreto de 18 de março de 1915 abria a possibilidade do governo federal, 

caso considerasse necessário, de por meio de aglutinação de escolas superiores constituir uma 

universidade. Para o governo federal a necessidade só surgiria cinco anos depois. Em setembro 

de 1920, reunindo a Escola Politécnica e a Escola de Medicina, mantidas pelo governo federal, 

juntamente com duas faculdades livres de direito fundidas para a incorporação na nova 

instituição, cria-se a Universidade do Rio de Janeiro (CUNHA, 1986). 

 

É possível que o motivo da criação da Universidade do Rio de Janeiro tenha sido a 

visita do Rei Alberto I da Bélgica, a quem foi concedido o título de doutor honoris 

causa, quando de sua vinda ao Brasil pela comemoração do primeiro centenário da 

independência do país (PAULA, 2002a, p. 154). 

 

Assim, com o intuito de ser capaz de outorgar um título honorífico a um monarca 

estrangeiro, pela reunião em uma única estrutura de escolas superiores já existentes, surge a 

universidade brasileira. O modelo de criação da Universidade do Rio Janeiro acabou servindo 

de parâmetro para a criação de outras, quer pelo governo federal, quer por governos estaduais. 

Nascido pela soma de faculdades isoladas, o modelo de universidade forjado pela aglutinação 

de faculdades estabeleceu-se como majoritário. 

A universidade brasileira nasceu sem qualquer compromisso com a pesquisa, sob a 

centralidade do Estado, próxima, portanto, do modelo francês. A próxima universidade a ser 

criada, sob os auspícios de um governo estadual, foi a de Minas Gerais, em 1927, e surgiu aos 

moldes de sua antecessora (CUNHA, 1986). 

Durante a Era Vargas, em meio ao contexto educacional trazido pelo movimento da 

Escola Nova, como o Manifesto dos Pioneiros, surge a Universidade do Distrito Federal (UDF), 

em 1935, dentro do contexto de política educacional propugnada por Anísio Teixeira, enquanto 

responsável pela Educação da então capital federal. A UDF, no entanto, teve vida curta e a 

política centralizadora da Era Vargas fez com que a instituição fosse incorporada à 
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Universidade do Rio de Janeiro, transformada em Universidade do Brasil. 

Na década de trinta surge em São Paulo outra experiência de universidade. De certa 

forma a Universidade de São Paulo (USP) serviu como ‘prêmio de consolação’ à elite paulista 

derrotada na Revolução Constitucionalista de 1932: “Isso porque as classes dominantes 

paulistas, sentindo-se fracassadas, conscientizaram-se da falta de quadros dirigentes” (PAULA, 

2002b, p. 23). Paula (2002a; 2002b) sustenta também que a influência maior de criação da USP 

foi o modelo humboldtiano. De fato, a USP nasce de forma bem distinta da atual UFRJ, com 

uma estrutura pensada para além do ensino, já vislumbrando a pesquisa. Já Sguissardi (2009) 

sustenta que esse espírito estava em sua fundação, mas teve que concorrer com outros 

interesses: 

 

No caso da USP – nascida, sob certa ótica, como produto da revanche política das 

elites de um Estado que saíra derrotado da “Revolução de 1932”, mas fruto também, 

como a UDF, do espírito inovador de um grande intelectual, no caso Fernando de 

Azevedo – a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, pensada como centro 

aglutinador da busca e crítica do saber na universidade, embora numa instituição 

criada para a formação das elites, foi logo objeto da reação conservadora das escolas 

profissionais. O resultado foi o reestabelecimento ou a manutenção de traços comuns 

ao modelo profissional/napoleônico, frustrando-se em grande medida a experiência 

inovadora que se tentou implantar no seio da cidade e unidade federativa mais 

dinâmica da nação. (SGUISSARDI, 2009, p. 291). 

 

Ainda na década de 1930 o governo federal promoveu, sob a tutela do ministro da 

Educação e Saúde Pública Francisco Campos, uma série de medidas, reformulando todo o 

ensino no país. Tais medidas eram de caráter centralizador e afastaram a possibilidade de 

autonomia universitária. É através da reforma promovida pelo ministro na Universidade do Rio 

de Janeiro que esta ganha a perspectiva de um papel que vai além do ensino, ganhando também 

uma nova denominação: Universidade do Brasil. O nome condiz com a perspectiva francamente 

napoleônica de universidade. 

No mesmo período, cristalizou-se o sistema de cátedra no país. O âmago do 

funcionamento da universidade era através desse sistema, onde ensino e pesquisa (quando era 

feita) ficava a cargo de um professor. “No Brasil, os privilégios do professor catedrático 

adquiriram uma feição histórica, apresentando-se o regime de cátedra como núcleo ou alma 

mater das instituições de ensino superior” (FÁVERO, 2006, p. 24). A cátedra foi durante muito 

tempo a unidade operacional da universidade brasileira, só mudando esse quadro quando 

ocorreu a reforma promovida durante a ditadura civil- militar em 1968, que instituiu o sistema 

departamental, sob franca influência do modelo estadunidense. 

Em outubro de 1945 Getúlio Vargas é deposto e uma democracia começa a ser 
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reestabelecida. Nesse mesmo ano, o governo concede à Universidade do Brasil ‘autonomia 

universitária’. Criada por decreto ela não chega a se manifestar na prática: “[...] ontem como 

hoje, a autonomia outorgada às universidades não passa muitas vezes de uma ilusão, embora se 

apresente, por vezes, como um avanço” (FÁVERO, 2006, p. 28). 

O período imediatamente posterior, que vai do final do Estado Novo ao início da década 

de 1950, é marcado por quadro que leva a duas ações significativas para a universidade: 

primeiro, as taxas cobradas pelas universidades oficiais mantidas pelo governo federal passaram 

a ser cobradas por seu valor nominal. A inflação fez com que, sem a necessidade de uma 

legislação específica, a cobrança passasse ao desuso simplesmente por seu valor irrisório, 

tornando o ensino superior federal gratuito. Dentro desse mesmo movimento aumentou 

significativamente o aporte de dinheiro por parte da União na Educação Superior. O governo 

federal passou a custear e controlar muitos estabelecimentos de ensino estaduais, municipais e 

particulares. Os professores catedráticos desses estabelecimentos passaram a se equiparar aos 

professores da Universidade do Brasil. Abriu-se então caminho para a ‘federalização’ de 

numerosas instituições (CUNHA, 1983). 

A década de 1950 viu um extraordinário desenvolvimento econômico que proporcionou 

um aumento considerável no número de universidades no país. Segundo Luiz Antônio Cunha 

(1983), em 1954 já havia dezesseis universidades no país, e, entre 1955 e 1964, outras vinte e 

uma universidades foram criadas. Do total de trinta e sete universidades existentes em 1964, 

dez eram mantidas por instituições confessionais (uma protestante e nove católicas) e vinte e 

uma pelo Estado. No final desse período, o setor público respondia por 81% das matrículas no 

Ensino Superior. 

Além do aumento do número de vagas, o período que vai da década de 1950 a 1964 foi 

marcado por uma forte luta pela reforma da Educação Superior. Para Cunha (1983), a pressão 

por alterações na estrutura universitária vinha, sobretudo, dos estudantes, com professores se 

engajando somente no final do período. As reivindicações passavam pela liberdade de cátedra 

e de imprensa, co-governo na gestão das instituições, assistência estudantil, limitação de tempo 

para a cátedra e extensão. Um quadro bastante amplo, não obstante organizado, principalmente 

através da União Nacional dos Estudantes (UNE), o qual se movimentava em torno da 

necessidade de uma universidade que respondesse aos anseios da juventude e refletisse parte 

dos desejos da sociedade que passava pela experiência democrática, sob governos populistas. 

A demanda por um novo modelo de universidade encontra vazão por ocasião da 

mudança da capital nacional para o centro geográfico do país. A construção de Brasília surge 

também como oportunidade de criação de um novo tipo de instituição. Tal qual a cidade que a 
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abrigaria, a Universidade de Brasília (UnB), criada em 1961, foi planejada por um grupo de 

intelectuais, especialmente constituído para dar forma à nova instituição. Entre eles, estavam 

Pedro Calmon, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. Este último acabou por liderar o grupo e definir 

as orientações gerais da universidade, sendo seu primeiro reitor (CUNHA, 1983). 

A UnB foi pensada e fundada para servir de paradigma de uma moderna universidade. 

Estruturada de forma bastante diferenciada, tornou a cátedra um grau universitário e não um 

cargo. A carreira docente admitia diferenciações como: professor-assistente, com o grau de 

mestre, mas com três anos para a obtenção de doutorado. A graduação e a pós-graduação 

deveriam ocorrer de forma articulada: os professores deveriam ministrar aulas, sobretudo na 

pós-graduação; aos discentes dessa modalidade caberiam as aulas das disciplinas introdutórias 

dos cursos. Sem o sistema de cátedra a universidade estava organizada em institutos e 

departamentos. A administração era feita por órgãos colegiados com grande participação 

estudantil. Contudo, a construção do novo modelo de universidade foi bruscamente 

interrompida com o golpe civil-militar de 1964.  

Em nove de abril de 1964, pouco mais de uma semana após a tomada de poder, o 

governo militar invade com o exército a universidade, destitui o reitor Anísio Teixeira, que 

substituíra Darcy Ribeiro quando este passou a ser ministro do governo João Goulart. 

Suspendia-se, assim, a concretização de um novo tipo de universidade (RIBEIRO, 1969; 

CUNHA, 1983). 

A instauração da ditadura militar frustrou a concretização da UnB e de um novo modelo 

de universidade, mantendo latente a necessidade de modificação. Ainda que tenha instaurado um 

aparelho repressivo, reforçado no pós-1968, o período anterior marcado pelo nacional-

desenvolvimentismo, que não logrou modernizar a estrutura universitária, deixou o governo 

autoritário com um grande impasse em relação à Educação Superior. 

Darcy Ribeiro produz, no exílio (após o golpe), uma série de estudos sobre a condição 

da Educação Superior, na América Latina em geral, e no Brasil, em particular, reunidos 

posteriormente no livro A Universidade Necessária (1969). Ribeiro, além de analisar os 

modelos ocidentais de universidade, apresenta o quadro do Ensino Superior no país naquele 

momento, comparando com outros países latino-americanos. O Brasil estava muito aquém no 

contingente de pessoas com acesso ao nível superior. Destaca a ineficiência do modelo por 

cátedras, que multiplicava o número de professores para uma mesma área. Aponta a necessidade 

de formação de quadros técnicos qualificados no país. Apresenta, ainda, um modelo que o 

próprio Ribeiro expôs como ‘idealizado’ de universidade, arcabouço daquilo que havia tentado 

construir na UnB. 
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A análise do autor supracitado mostra uma universidade que não responde às 

necessidades da sociedade de então, problema que o governo da ditadura civil-militar deveria 

encarar, ainda que com soluções limitadas, justamente por precisarem cumprir funções 

contraditórias. Por um lado, era preciso mudar a organização da universidade, à época entendida 

como deficiente e ampliar o acesso, por outro o principal papel da ditadura civil-militar era 

garantir a continuidade do status quo, o que significava promover modificações somente na 

medida de tal garantia. 

Florestan Fernandes, em Universidade Brasileira: Reforma ou Revolução? (1975), 

apresenta uma série de textos escritos no decorrer de 1968 sobre o período e tem como um dos 

argumentos a necessidade de lutar por uma verdadeira reforma e não aceitar unicamente uma 

reforma consentida. Em sua análise, ele aponta para diversos problemas convergentes2 à 

exposição de Ribeiro (1969), como o sistema de cátedra enquanto constituição conservadora e 

ineficiente da universidade, a necessidade de se constituir a Educação Superior através da 

articulação entre ensino e pesquisa e a necessidade de substituição do modelo de universidade 

conglomerada, aquela formada pela simples aglutinação de cursos. No penúltimo capítulo do 

livro, Fernandes faz uma análise lúcida sobre o alcance da reforma permitida pelo governo 

ditatorial, que apontava para alguns avanços, alcançado pela necessidade histórica, que, não 

obstante, eram limitados. 

Para a publicação de Universidade Brasileira: Reforma ou Revolução, Fernandes 

analisa da seguinte forma o reflexo do chamado milagre brasileiro na Educação Superior: “[...] 

meramente contribuiu para alargar um pouco mais o restrito número de privilegiados que 

atingem o ápice da pirâmide educacional brasileira [...]” (FERNANDES, 1975, p. 35). Além 

dessa observação, o autor reforça que a Educação Superior continuou centrada em escolas 

superiores isoladas, que para o mesmo evidenciava a degradação da Educação Superior.  

Fernandes defendia que a Educação Superior no país precisava se transformar, tanto 

quantitativamente como qualitativamente. No primeiro viés defendia que essa etapa da educação 

formal precisava ser substancialmente aumentada no país, abrindo vagas para um número muito 

maior de estudantes em relação aos que tinham acesso à graduação no período. Qualitativamente 

explicitou a necessidade de se trocar o modelo de Escola Superior (incluindo nesse sentido a 

                                                           
2 Ainda que se aponte tais convergências é preciso esclarecer que do mesmo modo que há pontos de 

aproximações há outros de afastamentos. O escopo intelectual de ambos é distinto. A dissertação Duas visões de 

Brasil: Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes à luz das linguagens da modernidade, de Diego Pacheco Nogueira 

(2010), trazem indicações nesse sentido. 
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universidade conglomerada) pela universidade. Também dentro de uma perspectiva qualitativa 

expressava a necessidade de incremento da pós-graduação, a garantia da maior parte de 

professores e alunos dedicados integralmente à Educação Superior como condições elementares 

para que a Educação Superior no país se desenvolvesse adequadamente.  

Ainda que os textos de Fernandes tenham sido publicados em 1975, indicando que de 

algum modo a discussão continuava presente na sociedade brasileira, o ano de sua efetiva escrita 

marca o final de uma época: 

 

É suficiente lembrar que, em 1968/1969, fechou-se o círculo de giz. Não haveria mais 

lugar para movimentos docentes ou discentes, para discussões do tipo “a universidade 

que temos e a universidade que queremos”, e tudo que se podia fazer era adaptar 

estatutos e regimentos à nova legislação (FALCON, 2012, p. 20). 

 

O que Francisco Falcon aponta é que, a partir das medidas estabelecidas entre 1968 e 

1969, que previam punições para professores, funcionários e alunos ‘subversivos’ das 

universidades, a participação de docentes e discentes na organização da Educação Superior já 

não era efetiva. 

As mudanças promovidas durante a ditadura civil-militar na Educação em geral, e na 

Educação Superior em particular, foram constituídas através de ‘acordos de cooperação’ entre 

o Ministério da Educação (MEC) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID na sigla em inglês). Negociados secretamente, os acordos posteriormente 

tornaram-se públicos. 

Ao analisar o período acima assinalado, Cunha (1988) afirma que a adoção do modelo 

norte-americano de Educação Superior, marcado fortemente pelos acordos MEC- USAID, não 

foi uma imposição do imperialismo estadunidense. Desde a década de 1940, ao se buscar a 

modernização do ensino superior, procurou-se o paradigma norte- americano. Os acordos então 

chegam não de forma a mudar os rumos das transformações da educação ou do ensino 

universitário e sim acelerá-las. Dessa maneira, as orientações do imperialismo norte-americano 

não só são bem recebidas no Brasil, são principalmente almejadas. Nesse contexto, uma série de 

relatórios (Atcon, Meira Mattos e Robbins) surge como balizas para o ajuste da Educação 

Superior aos interesses do imperialismo da época. 

 

Com efeito, a concepção de universidade proclamada pelo referido Relatório Atcon 

bem se aproxima do preconizado pelo Relatório Robbins. Na realidade, propõe-se o 

modelo anglo-saxão modernizado: democrática e de massa e, portanto, marcada pela 

diferença institucional e de diversificação de cursos; flexível e pragmática de modo a 

privilegiar o custo/benefício do sistema; aberta ao pluralismo de ideias e ao exterior; 

portadora de espírito empresarial e portanto, competitiva, favorecedora da mobilidade 

e das inovações e, sobretudo, próxima da indústria; conceito de autonomia que 
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pretende independência financeiramente e administrativa em relação ao Estado bem 

como diversificação de formas de recursos (SILVEIRA, 2011, p. 322). 

 

O final da década de 1960 acabou por concretizar uma série de mudanças na Educação 

Superior, cujo modelo já se encontrava saturada. A reforma consentida abandonou o modelo de 

organização por cátedra e adotou o de institutos e departamentos, instituiu o sistema de créditos 

e matrícula por disciplina, plano de carreira docente, associou o ensino e a pesquisa, assegurou 

que pelo menos parte dos docentes trabalhasse em regime de dedicação exclusiva. 

Esperava-se ainda que houvesse um incremento no contingente de jovens com acesso 

ao nível superior. A via escolhida para o aumento do número de vagas foi através da expansão 

do ensino privado. Esta direção estava de acordo com a orientação econômica geral do governo 

ditatorial, que estava voltada para o desenvolvimento do capital privado (CUNHA, 1988). 

Assim, se antes de 1964 mais de 80% das matrículas estavam no setor público, no final 

da ditadura a balança encontra-se invertida e o setor privado responde por mais de 60% dos 

estudantes (MARTINS, 2009; CUNHA, 1989).  A expansão da Educação Superior via setor 

privado era vista como extremamente vantajosa pela ditadura civil-militar. Dava vazão à 

demanda da classe média a seu acesso, ao mesmo tempo reforçava uma política econômica 

voltada para o incremento do capital privado. Possuía ainda o benefício extra de manter 

pulverizados grupos de estudantes em diversas instituições. Se a reforma universitária de 1968 

preconizou a universidade como modelo de instituição de Educação Superior, o caráter privatista 

da expansão indicada pela mesma fez com que na prática ocorresse o oposto, multiplicando o 

número de faculdades isoladas (CUNHA, 1989). 

O quadro geral da Educação Superior constituído durante a ditadura não sofreu grandes 

alterações no período de redemocratização. Nem mesmo a Constituição Federal de 1988 foi 

capaz de alterar de modo significativo o modelo do período anterior. Ainda assim a carta-magna 

assegurou algumas conquistas para este nível de ensino. 

 

A Constituição de 1988 incorporou várias das reivindicações relativas ao ensino 

superior. Consagrou a autonomia universitária, estabeleceu a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, garantiu a gratuidade nos estabelecimentos oficiais, 

assegurou o ingresso por concurso público e o regime jurídico único (SAVIANI, 2010, 

p. 10). 

 

A maior parte dessas aquisições diz respeito, sobretudo, às IES públicas. Como desde 

o final da ditadura elas respondem por aproximadamente um quarto dos estudantes de 

graduação, tais conquistas, ainda que importantes, não chegaram a mudar o panorama. 

É somente na década seguinte que é possível notar mudanças mais significativas. A Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei n. 9394 de 16 de dezembro de 1996 
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(BRASIL, 1996) – fortalece a autonomia universitária e propulsiona, sobretudo, a expansão das 

vagas via setor privado. No entanto, além da LDB, outras medidas foram tomadas no governo 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), durante a década de 1990, que acabaram por balizar o 

modelo de Ensino Superior que chegou aos nossos dias. 

A dimensão pública da Educação Superior foi balizada pelo ideal de ‘estado mínimo’. 

Os investimentos e, portanto, a expansão, foi estancada. Por outro lado, houve incentivo ao 

crescimento privado. O discurso de ‘modernização’ e ‘eficiência’ trouxe a ‘flexibilização’ e a 

‘diversidade’ para a Educação Superior. 

 

[...] dupla tendência do ensino superior brasileiro na década de 1990: de um lado o 

crescimento absoluto no número de vagas oferecidas no ensino privado [...]; de outro 

lado a contenção financeira a que foram submetidas as IES da rede pública, 

principalmente as federais, por meio da qual se criou uma série de políticas que 

afetaram negativamente a rede de ensino, sobretudo no sentido de diminuir a proporção 

de docentes por estudantes nas IES (MINTO, 2006, p. 202). 

 

As medidas que delimitaram a Educação Superior no país estavam coerentemente 

articuladas com toda a política de redefinição do papel do Estado. O MEC trabalhava 

conjuntamente ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) – órgão 

do governo federal responsável por redesenhar as atribuições do Estado, em direção a um 

‘Estado mínimo’ - em uma nova delimitação do papel estatal no Ensino Superior. 

 

De modo complementar ao MARE, na questão da reforma do Estado, mas com uma 

atuação incisiva no propósito de profunda reestruturação do sistema de educação 

superior, o MEC se tem destacado pelo implemento de uma série de medidas de ordem 

legal (LDB, Decretos, Portarias, envio ao Congresso Nacional de Medidas 

Provisórias, Propostas de Emendas Constitucionais), além de, articulado àquele 

Ministério e aos Ministérios da área econômica, contingenciar recursos de custeio e 

capital, desautorizar o preenchimento, via concurso, das vagas docentes e de 

funcionários, congelar salários de docentes e funcionários das Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) (SILVA Jr. e SGUISSARDI, 2001, p. 46). 

 

Se a Reforma Universitária de 1968 estabeleceu a universidade como a instituição 

preferencial para a Educação Superior, mas na prática promoveu justamente a proliferação de 

faculdades, a reforma universitária de FHC indicou justamente a diferenciação das instituições 

como ‘vantagem’. Sobre essa distinção Saviani expõe: 

 

Em verdade, os centros universitários são um eufemismo das universidades de ensino, 

isto é, uma universidade de segunda classe, que não necessita desenvolver pesquisa, 

enquanto alternativa para viabilizar a expansão, e, por consequência, a 

"democratização" da universidade a baixo custo, em contraposição a um pequeno 

número de centros de excelência, isto é, as universidades de pesquisa que 

concentrariam o grosso dos investimentos públicos, acentuando o seu caráter elitista 

(SAVIANI, 2010, p. 11). 
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Outra nova característica da Educação Superior foi a valorização de um determinado 

tipo de avaliação. É durante a gestão de FHC que é criado o Exame Nacional de Cursos (ENC), 

que avaliava o estudante no final da graduação e a Avaliação das Condições de Ensino (ACE), 

voltada para as IES. Esses instrumentos foram posteriormente aperfeiçoados, dando origem em 

2004, já no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ao Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES). Na avaliação de Silveira (2011, p. 357) o SINAES constitui “[...] 

um verdadeiro instrumento de coerção, na medida em que a universidade é submetida aos 

parâmetros de qualidade, produtividade e eficácia definidos pelo Estado [...]”3. 

 

2.5. Universidade hoje e seus antecedentes imediatos 

 

Segundo informações do Censo da Educação Superior de 2014, analisados por Dilvo 

Ristoff (2016), o país possui um total de 2.368 IES, 13 % públicas e 87% privadas, sendo 195 

classificadas como universidades. As IES públicas respondem por 25% do total de matrículas, 

enquanto as privadas somam os demais 75%. Um dado bastante interessante é que apesar de 

representarem apenas 8,2 % do total de instituições de Educação Superior, as universidades 

respondem por pouco mais da metade do número de matrículas. 

 

A distribuição das matrículas mostra que as universidades detêm, na verdade, 53,2 % 

das matrículas, mostrando que são efetivamente instituições bem maiores, mais 

complexas e com a oferta de um leque significativamente maior de cursos e 

oportunidades para os estudantes (RISTOFF, 2016, p. 13). 

 

 

 

 

 

Esse número pode ser lido de duas formas: primeiro, pode-se qualificá-lo no sentido de 

que um número reduzido (8,2%) de instituições dá conta de um número desproporcionalmente 

maior de matrículas (53,2%). Segundo, pode-se inverter a fala do autor e dizer que 46,8% dos 

estudantes estão em instituições menos complexas, com um leque significativamente menor de 

cursos e com menos oportunidades para os estudantes. Fixando apenas na última parte da 

sentença, ainda há um enorme contingente de estudantes recebendo uma mesma titulação – 

saindo de uma faculdade isolada, centro universitário ou universidade, o grau outorgado é o 

                                                           
3 As questões relacionadas aos antecedentes históricos imediatos ao contexto que levou a efetivação das 

informantes no campus pesquisado, especialmente o REUNI, serão tratadas em um capítulo específico. 



51  

 
 

mesmo para cursos iguais ou equivalentes – mas com uma educação que pode vir a ser 

significativamente distinta. 

Mantendo unicamente as qualificações de complexidade, variedade de cursos e 

oportunidades dadas por Ristoff para a universidade, já percebemos um distanciamento entre a 

graduação ofertada na mesma e nos outros dois tipos de instituições de Educação Superior. 

O autor não explica o que considera ‘oportunidades’ para estudantes, contudo pode-se 

extrair um exemplo para um graduando dentro da universidade, que não necessariamente está 

presente nas demais instituições: a iniciação científica. Ainda que não haja uniformidade de 

oferta nas universidades, nem que as demais instituições sejam proibidas de oferecê-la, essa é 

uma típica oportunidade a que Ristoff deve estar se referindo. Além dessa, a estrutura 

universitária mais complexa, em geral, coloca o estudante em contato com professores e colegas 

de áreas distintas daquela estritamente ligada ao curso escolhido. É preciso ainda reforçar como 

benefício o fato de os docentes de universidades, em geral, trabalharem também com a pesquisa, 

o que pode surgir como caminho para uma maior familiaridade com a produção do 

conhecimento científico e sua socialização. 

A obrigatoriedade de possuir um percentual mínimo de um terço de professores com o 

grau de mestre ou doutor, com um terço em regime de dedicação exclusiva, visa garantir não 

só condições para que se efetive a pesquisa e a extensão na universidade, como também a 

qualidade dos cursos por ela ofertados. Logo, o aluno de uma universidade terá maior chance 

de ter professores melhores qualificados em sua formação do que se estivesse em uma faculdade 

ou centro universitário. 

Essa não é uma questão secundária, nas últimas décadas, não só aumentou o número de 

estudantes na Educação Superior do país como também a origem étnica e social destes se tornou 

mais diversificadas. O estudo de Ristoff traz dados que explicitam essa situação: o país quase 

dobrou o número de matrículas entre 2003 e 2014, passando de 3.936.933 para 7.828.013 

(RISTOFF, 2016). O crescimento e as ações promovidas pelo Estado para dar acesso a esse 

nível de ensino a parcelas da população até então sem perspectivas de ingresso não podem ser 

subestimados. Ao contrário, são números que devem ser comemorados. Aumentar a quantidade 

de pessoas com acesso aos cursos superiores deve ser sempre encarado como um passo adiante 

no desenvolvimento nacional. Contudo, é preciso sempre qualificar, avaliar e discutir, pois esse 

avanço não se estabeleceu sem contradições, portanto é importante assinalar a qual Educação 

Superior está se dando acesso. 

 

2.6. Universidade: algumas definições 
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Nesta pesquisa o recorte se volta para a expansão que se deu justamente via instituição 

mais complexa, a universidade. Contudo, permanece pertinente o diálogo entre esse tipo de IES 

e as demais. É importante, ainda, a compreensão dos sentidos que são atribuídos à universidade. 

Na introdução do texto utilizou-se para se definir o que é ‘Universidade’ aquela dada 

pelo MEC, que afirma ser a IES que mantém a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, possui uma parte mais significativa do quadro docente com a titulação de doutor e em 

regime de dedicação exclusiva, oferta cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu e 

possui autonomia (BRASIL, 2017). Essa coleção de atributos, ainda que construa parte dos 

significados de ‘universidade’ é, no entanto, insuficiente quando o propósito é entender essa 

instituição. Marilena Chauí traz mais alguma delimitação: 

 

Ora, a universidade é uma instituição social. Isso significa que ela se realiza e exprime 

de modo determinado a sociedade de que faz parte. Não é uma realidade separada e 

sim uma expressão historicamente determinada, de uma sociedade determinada 

(CHAUÍ, 2001, p. 35). 

 

A universidade, então, insere-se em dada sociedade e manifesta-se de acordo com essa, 

em um tempo específico. Contudo, ela não se apresenta simplesmente como espelho dessa 

sociedade. Em um texto posterior, Chauí aponta justamente a autonomia intelectual da 

universidade como força que dota a instituição do atributo de acolher diferentes matizes do 

pensamento, ligados a distintas concepções de sociedade, que a fraciona internamente, 

tornando-a um espaço onde a divergência com o modelo social hegemônico pode se viabilizar 

(CHAUÍ, 2003). 

José Dias Sobrinho (2015) apresenta a ideia de universidade de uma forma bastante 

abrangente: 

A universidade é uma instituição da sociedade cuja missão essencial consiste em dar 

forma e conteúdo à construção da vida das pessoas e, ao mesmo tempo, contribuir para 

solucionar os problemas do conjunto da população, no âmbito de sua competência e 

de acordo com suas possibilidades (DIAS SOBRINHO, 2015, p. 585). 

 

Já Elisabete Monteiro de Aguiar Pereira (2009) argumenta que a ideia que se tem hoje 

de universidade é derivada do modelo humboldtiano: 

 

Os princípios essenciais postulados por Humboldt – de forma geral, até hoje 

defendidos como formulações que dão à universidade seu caráter próprio – são 

essencialmente: a formação através da pesquisa; a unidade entre o ensino e pesquisa; 

a interdisciplinaridade; a autonomia e a liberdade da administração da instituição e da 

ciência que ela produz; a relação integrada, porém autônoma, entre Estado e 

Universidade; a complementaridade do ensino fundamental e médio com o 

universitário (PEREIRA, 2009, p. 31). 
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Contudo, as universidades não são manifestações uniformes da descrição da autora. 

Ainda que obrigada associar pesquisa, ensino e extensão, tal necessidade não se dá em todos os 

cursos, não sendo ensino através da pesquisa, a pesquisa como meio didático, uma regra geral. 

Mais adiante em seu texto Pereira chega a essa conclusão: “O que temos na grande maioria das 

universidades brasileiras é uma ‘universidade de ensino’ apenas, que, embora possa 

desempenhar um papel importante para o país, não é legitimamente ‘uma universidade de 

ensino e pesquisa’” (PEREIRA, 2009, p. 35). 

São encontrados discursos pertinentes à Educação Superior, conflitantes, em relação à 

defesa do modelo humboldtiano como proposta para a universidade brasileira. Em um texto de 

1999, Ristoff aborda o modelo norte-americano de Educação Superior, com instituições 

voltadas para o ensino e outras que agregam ensino e pesquisa, graduação e pós-graduação, 

como um exemplo que poderia ser tomado como saída para a Educação Superior brasileira, 

principalmente para que se aumentasse o acesso (RISTOFF, 1999). No entanto, posteriormente, 

como já apontado, o autor, ao analisar o processo de democratização do acesso, toma justamente 

como elemento positivo a maior parte dos estudantes estar em universidades (RISTOFF, 2016). 

Uma visão próxima daquela que Ristoff apresentou em 1999, já estava presente na 

década de 1960, quando Ribeiro (1969) também elogiava um sistema de Educação Superior 

onde era capaz de chegar a um número maior de pessoas, que, contudo, deveriam ser formadas 

em uma instituição complexa, com proximidades ao modelo humboldtiano, para a universidade 

latino-americana, neste último ponto divergindo do texto de Ristoff de 1999. Uma visão 

completamente distinta tem Demerval Saviani (2010): 

 

Em suma, é preciso reverter essa tendência fazendo com que a primazia passe das 

instituições privadas para as públicas, da forma isolada para a forma universitária e 

dos cursos de curta duração para os de longa duração. Essa mudança é importante 

porque, como se sabe, as universidades públicas são responsáveis por cerca de 90% 

da ciência produzida no Brasil (SAVIANI, 2010, p. 15). 

 

O autor citado no parágrafo anterior claramente defende um modelo de Educação 

Superior centrado em universidades públicas, no qual o acesso a essa etapa signifique a 

formação em instituições de qualidade, que associem ensino, pesquisa e extensão. 

Valdemar Sguissardi (2009) critica a interpretação legal que tornou indissociável 

ensino, pesquisa e extensão apenas para as universidades e não para todas as instituições, 

convergindo com a posição de Saviani (2010). 

Ainda que haja divergência sobre a conveniência ou não de um modelo de Educação 
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Superior com diferentes tipos de instituições (quanto à organização acadêmica), nenhum dos 

autores prescinde da necessidade da existência de instituições mais próximas ao modelo 

humboldtiano dentro do país. Contudo, o modelo de universidade preconizado é mais complexo 

que simplesmente a associação entre ensino, pesquisa e extensão. Além dessas características, 

duas outras questões presentes no cenário brasileiro precisam ser encaradas: a mercantilização 

da Educação Superior e, associado a ela, o alcance do entendimento de autonomia universitária. 

João dos Reis Silva Júnior e Valdemar Sguissardi (2001; 2013) e Sguissardi (2009) 

tratam com profundidade do processo de mercantilização da Educação Superior: a mudança de 

entendimento da universidade como bem público para um direito individual e a orientação da 

sua organização voltada para as ‘necessidades do mercado’. A universidade passa cada vez mais 

a se assemelhar ao modelo de empresa capitalista. Seus investimentos em pesquisa, a criação e 

extinção de cursos, o tempo de duração dos mesmos, etc. são definidos pela lógica 

administrativa da empresa privada. Seja mantida pelo poder público ou privado, a universidade 

passa a responder por demandas alheias a ela, num processo de heteronomia. A Educação 

Superior passa a ser encarada como um serviço (produto) a ser vendido. 

Chauí (1999) classifica a universidade como ‘operacional’, voltada para si mesma, mas 

direcionada por um processo externo, chamado por ela de “[...] heteronomia da universidade 

autônoma [...]” (CHAUÍ, 1999, p. 221). Sguissardi (2009) também aborda a questão da 

heteronomia, isto é, da universidade sendo dirigida através de interesses alheios a ela. 

A mercantilização que conduz à heteronomia atravessa a questão da autonomia 

universitária. A premência da autonomia universitária se alicerça no modelo humboldtiano. 

Max Weber (1989), quase um século após Humboldt, se coloca na mesma direção ao afirmar 

que o papel da universidade não seria se colocar nem a favor, tão pouco contra o Estado. Ela 

precisa ter liberdade para construir o conhecimento independente dos interesses estatais. 

A efetivação da autonomia universitária, especificamente no contexto brasileiro, tem 

sido analisada, sobretudo, observando suas limitações: 

 

Acompanhando as legislações e as políticas universitárias brasileiras, vemos que a 

autonomia esteve presente nos textos legais como letra e direito, mas a estruturação 

da nossa universidade sempre teve uma organização centralizada nas instâncias 

governamentais, particularmente em relação aos aspectos financeiro, administrativo e 

curricular (PEREIRA, 2009, p. 35). 

 

 

A autora não está sozinha nessa percepção: Sguissardi (2009) dedica-se a explicar as 

formas como as reformas propostas no decorrer da década de 1990 eram entendidas como 

contraditórias à autonomia universitária. Hélgio Trindade (1999) expunha que era preciso 
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entender a autonomia universitária frente ao contexto internacional, que a ressignificava. Cunha 

(2006) indicava a autonomia universitária como não concretizada no país: “as universidades, no 

sentido estrito, clamam até hoje pela autonomia que deveria lhes ser essencial” (CUNHA, 2006, 

p. 25). 

Além de constar na letra da lei, Pereira (2009) afirma que a autonomia estava presente 

nos projetos de Universidade do Distrito Federal (UDF)4, da Universidade de São Paulo (USP) 

e da Universidade de Brasília (UnB), contudo, sem a ocorrência concreta. 

Percebe-se, então, que a ‘autonomia universitária’ ainda é uma questão em aberto, 

aparece como atributo importante da universidade, sem, no entanto, ser plenamente existente. 

Além disso, os processos atuais podem direcionar a instituição a um caminho oposto, a 

heteronomia. 

 

2.7. Recapitulando 

 

O presente capítulo visou dar um panorama da história da universidade, bem como 

apresentar alguns entendimentos sobre o seu significado. Seu surgimento no período de 

transição entre o feudalismo e o capitalismo, como instituição que veio intermediar o acesso 

por parte da burguesia a privilégios até então restritos à nobreza, em uma sociedade ainda 

fortemente clerical, o que se reproduziu na sua estrutura. O Brasil surgiu como colônia 

portuguesa, deixou esse status, virou império, sem estabelecer uma universidade. Contudo, a 

partir da chegada da corte portuguesa em 1808 o ensino superior oficialmente é instaurado no 

país, com a criação de escolas isoladas de formação profissional. 

O modelo de escolas isoladas segue vigente até que a partir da primeira década do século 

XX se ensaiam finalmente criações de universidades. Mas é somente em 1920, que pela reunião 

de escolas existentes, funda-se a primeira universidade, que conseguiu dar continuidade, a 

Universidade do Rio de Janeiro (posteriormente chamada de Universidade do Brasil e agora 

Universidade Federal do Rio de Janeiro). Surge o paradigma da universidade conglomerada, 

direcionada pelo modelo napoleônico que será seguido por boa parte das universidades criadas 

posteriormente. A exceção é a criação da USP, em 1934, feita sob a influência do modelo 

humboldtiano. 

A era Vargas consolidou de vez o modelo francês, centralizador e voltado para a 

profissionalização. O período da república populista foi marcado pela necessidade de expansão 

e pela discussão da necessidade de modernização da Educação Superior do país. A partir da 

                                                           
4 Universidade do Distrito Federal, posteriormente parte desta universidade foi incorporada à UFRJ. 
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ditadura instaurada em 1964, a transformação passa a ser oficialmente dirigida pelos interesses 

do capital internacional e uma ‘modernização’ é instituída a partir da Reforma Universitária de 

1968. A universidade que temos hoje herda sua estrutura organizacional grandemente desse 

período. A redemocratização e a nova constituição oferecem alguma oxigenação à 

universidade, sem, contudo, modificá-la grandemente. A década de 1990 termina o desenho 

geral da Educação Superior atual no Brasil, dividida entre universidades (alicerçadas pela 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão) e demais instituições (voltadas para o 

ensino) e com forte participação da inciativa privada. Esse modelo geral é, na primeira década 

do novo milênio, expandido, gerando o contexto em que as informantes da presente pesquisa 

se tornam professoras universitárias numa pequena cidade do interior do país 
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“Se o conhecimento pode causar problemas não é através da ignorância que poderemos 

solucioná-los.” Issak Asimov 

 

CAPÍTULO 3: APROXIMAÇÕES AO CAMPO 

 

 

O presente capítulo pretende apresentar o contexto geral da expansão das universidades 

federais e também o quadro específico da unidade em que as informantes trabalham. Além do 

cenário geral onde está inserido o processo que oportunizou a chegada das cinco docentes ao 

campus em que trabalham, apresento também as metas do Plano Nacional de Educação (PNE 

2014-2024) que se relacionam diretamente à Educação Superior, com o intuito de dar um 

quadro geral. Por fim, demarco especificamente o campo de estudo e trago, o quão preciso 

quanto o cuidado em resguardar a identidade das informantes me permite, a descrição do 

campus onde as docentes atuam, bem como uma caracterização geral das mesmas. 

 

3.1. Contexto geral 

 
Nessa seção apresento o contexto nacional contemporâneo da Educação Superior, 

especialmente no que tange às universidades federais. Primeiro abordo as circunstâncias que 

propiciaram as informantes tornarem-se professoras na universidade em que no presente 

momento atuam. Em seguida trato do atual Plano Nacional de Educação (2014-2024), 

especificamente das metas diretamente relacionadas à Educação Superior. 

 

3.1.1. As universidades e a expansão da educação superior 

 

Em 2003 o país passa a ter como presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), do Partido 

dos Trabalhadores (PT). Este promove mudanças significativas em relação ao acesso à 

Educação Superior. A primeira ação neste sentido foi o Programa Universidade para Todos 

(PROUNI), que consiste na concessão de bolsas de estudos parciais ou integrais a pessoas de 

baixa renda em IES privadas, o que já constava no plano de governo do então candidato. O 

programa funciona mediante renúncia fiscal. As instituições deixam de pagar certos impostos 

federais para subsidiar as bolsas concedidas. Segundo Dilvo Ristoff (2016, p. 20), “foi um dos 

programas de mais rápida implantação, não obstante as duras críticas feitas a ele por diversos 

setores da sociedade, intelectuais, associação de Reitores, em especial nas instituições públicas 

federais”. Esta foi a primeira iniciativa daquele governo para garantir o acesso de mais pessoas 

à Educação Superior. As críticas, que em seu texto Ristoff rebate minunciosamente, versavam 
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desde o custo excessivo do programa até a desconfiança que a medida rebaixasse a qualidade 

da Educação Superior. Certamente há espaço para se discutir tanto as críticas feitas à época, 

como as respostas dadas pelo autor, contudo não se pode questionar que o programa 

efetivamente conseguiu em um relativamente curto espaço de tempo acolher um contingente 

maior de pessoas na graduação, que até então não possuíam perspectiva em relação ao acesso. 

Além disso, o entendimento de que novas vagas seriam ocupadas por meio desse programa 

serviu como propulsor do aumento da oferta nas instituições privadas. 

O aumento do acesso a essa etapa de formação via PROUNI, reforçando 

substancialmente o setor privado, empurrou o governo federal a dar uma resposta via setor 

público: o então presidente Lula da Silva estabelece através do decreto 6096 de 24 de abril de 

2007 o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

– REUNI. O programa estabelece como meta a elevação gradual da taxa média de conclusão 

de cursos presenciais para noventa por cento e da relação estudantes por professor de graduação 

de um para dezoito. Determina como prazo para que se atinjam tais metas cinco anos a contar 

da data de início de cada plano (BRASIL, 2007). 

Ainda que estabeleça esse objetivo o decreto se desdobra em questões que vão desde a 

assistência estudantil a abertura de novas vagas, em especial no noturno. Principalmente o 

decreto estabelece um incremento nos recursos das universidades que se inscrevem no 

programa. 

O REUNI foi a resposta do governo federal à utilização de dinheiro público nas IES 

privadas, aumentando o número de vagas ofertadas sob sua responsabilidade, bem como 

fomentando um processo de interiorização das universidades federais, que passaram a investir 

em campi no interior do país. Com o REUNI, as universidades federais aumentaram não só o 

número de vagas como ampliaram e/ou melhoraram sua estrutura física, contrataram mais 

docentes e profissionais do quadro técnico administrativo. Contudo, o mesmo programa exigia 

algumas contrapartidas das universidades, na forma de metas a serem atingidas após cinco anos 

de participação no programa como a elevação para 90% da taxa de conclusão de curso e média 

de 18 alunos de graduação presencial por docente (FRANCO et. al. 2010, p. 122). 

Enfatizando a ideia de que, em si, o aumento quantitativo no acesso à Educação Superior 

é um dado positivo, bem como que quando este se dá por instituição pública, especialmente 

quando isso ocorre em uma universidade e este acesso pode ser qualitativamente mais 

significativo, mesmo assim o REUNI traz consigo contradições. Pode-se apontar, por exemplo, 

as duas metas anteriormente elencadas. Tomando somente a última, nota- se que, ainda que 

estivesse destinado a universidades, o REUNI parece ter subestimado as características da 
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atividade docente neste tipo de instituição. Ao apontar uma relação professor-aluno (de 

graduação), o programa desconsiderou que as universidades precisam que, pelo menos, parte 

desses professores estejam também vinculados a programas de pós-graduação stricto sensu, não 

só dando aulas como também orientando projetos de pesquisa de mestrado e doutorado. Deve, 

ainda, conduzir a sua própria pesquisa e dedicar-se a extensão. Há ainda que se considerar que 

nas universidades federais o docente tem uma quantidade considerável de trabalho burocrático: 

 

Como é sabido e notório a pós-graduação stricto sensu (mestrados e doutorados) é 

amplamente ofertada nas universidades públicas, estaduais e federais. Para que se 

possa melhor avaliar este esforço cabe o registro de que, em 2013, dos 50.141 mestres 

titulados no Brasil, 40.573 (81%) receberam o diploma de universidades públicas, a 

maior parte em universidades federais. Da mesma forma, dos 15.287 doutores 

titulados em 2013, 13.750 (90%) receberam seus diplomas de instituições públicas, a 

maioria universidades federais. Ou seja, a pós-graduação, a pesquisa, a extensão, a 

administração e demandas de toda ordem dos governos e entidades, as bancas de 

concurso, as teses e dissertações etc. absorvem grande parte do trabalho docente, 

contrapondo-se assim, quase que naturalmente, ao processo de massificação 

pretendido (RISTOFF, 2016, p. 24). 

 

Mesmo o supracitado autor, que tem um posicionamento bastante favorável a todas as 

medidas que resultaram na expansão do acesso à Educação Superior, não deixa de assinalar a 

inconsistência desta meta. É preciso também apontar que o trabalho do docente universitário 

não deve ser olhado somente pelo prisma da relação professor-aluno porque a universidade 

precisa realizar pesquisa, mas a relação também é inversa: a pesquisa no país se faz 

majoritariamente em universidades.  

Ainda que haja alguns institutos públicos e privados de pesquisa, a tradição brasileira 

de construção de conhecimento se deu dentro das universidades. Já foi assinalado que esta, por 

sua complexidade, sua oferta maior de cursos e sua relação com a pesquisa, entre outras 

características, pode oferecer uma educação qualitativamente mais elevada. Essa complexidade 

deve ser mantida para que essa relação continue existindo. O aumento quantitativo do índice de 

alunos por professor (de graduação) pode alterar tal relação, levando a precarização do trabalho 

docente nas universidades federais. 

É claro que essa discussão tem que levar em conta que o governo federal também 

aumentou o investimento em pesquisa no geral e na pesquisa realizada na universidade em 

particular. Segundo dados fornecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), fundação ligada ao MEC que atua diretamente com programas de 

pós-graduação stricto sensu, seu orçamento executado saltou de R$ 579.201.399,00 em 2004 
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para R$ 7.016.165.625 em 2015 (BRASIL, 2018)5.  

Um aumento bastante significativo, ainda que se pese o início da atuação da CAPES a 

partir de 2007 na formação de professores da Educação Básica, que chega a impressionante 

ordem dos 1000%. Mesmo com todo esse aumento em investimento é preciso considerar o 

quanto do tempo do professor universitário está ligado à graduação e o quanto está disponível 

para o trabalho com os programas de pós-graduação stricto sensu e a outras formas de condução 

de pesquisas, assim como com a extensão. 

A discussão em torno da outra meta aqui citada, elevação para 90 % da taxa de 

concluintes de cursos de graduação presenciais, apresenta um elevado grau de complexidade. 

Um elemento é a necessidade de políticas que garantam a permanência numa ordem que atenda 

efetivamente a cada instituição, com um orçamento coerente para tanto. Contudo, ela precisa ir 

muito além, passando pela própria constituição do professor universitário, muitas vezes com 

uma sólida formação enquanto pesquisador e pouca ou mesmo nenhuma pedagógica. Essa é 

uma grande contradição que marca a constituição deste professor: formado na universidade, ele 

é mais efetivamente preparado para pesquisar do que para lecionar. Esse é um fator que dificulta 

que se alcance tal meta. Também seria necessário levar em consideração as especificidades da 

aprendizagem dos alunos da Educação Superior, que não necessariamente obedecem aos ciclos 

semestrais comumente oferecidos. Essa meta impele que os estudantes sejam aprovados, muitas 

vezes, sem condições acadêmicas para tal. 

É preciso assinalar a possibilidade de diferença entre universidades públicas e privadas. 

O Censo da Educação Superior – Notas estatísticas (INEP, 2015a, p.3) afirma que o setor 

público engloba 56,9% das universidades. No entanto, o documento Plano Nacional de 

Educação PNE 2014-2024: Linha de Base (INEP, 2015b, p. 244; 253) demonstra uma diferença 

muito mais significativa sobre a concessão dos diplomas de pós-graduação stricto sensu: mais 

de 80% dos diplomas dessa modalidade são concedidos por IES públicas. Ainda que a pesquisa 

não esteja restrita aos programas de pós- graduação, esta discrepância é um indicador de que 

a universidade pública pode ser muito diferente da privada na efetivação da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

                                                           
5 É importante assinalar que a partir de 2016, ano do golpe institucional no país, o orçamento da CAPES sofre 

cortes: Em 2016 o orçamento executado foi de R$5.899.373.342 e em 2017 a dotação inicial foi de R$ 

4.959.676.683. O sitio da instituição não disponibilizou ainda os valores executados em 2018 (BRASIL, 2018). 
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3.1.2. A universidade e o PNE (2014-2014) 

 

Em 2014 se estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE) para o período de 2014 a 2024. 

O plano é uma ferramenta prevista na LDB, que aponta as diretrizes para a educação dentro do 

período de 10 anos. O plano virou a lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014), 

depois de um hiato de três anos após o termino da vigência do anterior (2001-2011): 

 

Quadro 3 - Metas do PNE Relacionadas à Educação Superior 

 
META 12 META 13 META 14 

Elevar a taxa bruta de 

matrícula  na 

Educação Superior 

para 50% (cinquenta 

por cento) e a taxa 

líquida para 33% 

(trinta e três por 

cento) da população 

de 18 (dezoito) a 24 

(vinte e quatro) anos, 

assegurada   a 

qualidade da oferta e 

expansão para, pelo 

menos, 40% 

(quarenta  por  cento) 

das novas matrículas, 

no segmento público. 

Elevar a qualidade da 

Educação Superior e 

ampliar a proporção 

de mestres e doutores 

do corpo docente em 

efetivo exercício no 

conjunto do sistema 

de Educação Superior 

para 75% (setenta e 

cinco por cento), 

sendo, do total, no 

mínimo, 35% (trinta e 

cinco por cento) 

doutores. 

Elevar gradualmente 

o número de 

matrículas na pós-

graduação stricto 

sensu, de modo a 

atingir a titulação 

anual de 60.000 

(sessenta mil) 

mestres e 25.000 

(vinte e cinco mil) 

doutores. 

Fonte: Elaborado pela autora com informações do INEP (INEP, 2015b), 2017. 

 

A meta 12 traz a perspectiva da consolidação da Educação Superior como um direito 

para uma quantidade maior de cidadãos, mas também direciona para o poder público uma 

parcela maior de responsabilidade sobre esse acesso. Hoje o total de matrículas no segmento 

público é de 25% (RISTOFF, 2016). Ainda que a meta se refira apenas a novas vagas, é 

significativo que pelo menos neste recorte a responsabilidade do Estado seja dar um salto, e que 

esse chegue a 40%. Há outra implicação neste aumento, no segmento público, boa parte das 

instituições são universidades e, mantendo-se essa característica, é possível afirmar que esta 

elevação se dará no meio dessas instituições. Essa meta, para ser cumprida, indica que a 

expansão realizada até agora precisa continuar, assinalando a necessidade de um reforço nesta 

política. Isso pode significar tanto mais vagas nas instituições já existentes, como a criação de 

novas instituições; tanto o quadro trazido pelo REUNI pode ser mantido, com as contradições 

já apontadas, uma nova política pode se estabelecer a partir deste objetivo. 
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A meta 13 estava muito perto de ser atingida já na data de início do plano, com o porte 

que se tinha de Educação Superior. O documento “Plano Nacional de Educação PNE (2014-

2024) Linha de Base” (INEP, 2015b) apontou que já em 2013 os docentes universitários com 

titulação de mestre ou doutores eram 71,8 % e 33,8 % possuíam o grau de doutor. Aqui é 

significativo assinalar que, nas instituições públicas federais e estaduais, essa meta já foi 

atingida. Nelas o percentual de doutores ultrapassa a marca dos 50 %. 

 

Por último, é importante destacar que o cumprimento da Meta 13 será impactado pelos 

desempenhos dos indicadores das Metas 12 e 14 do PNE. Isso porque a expansão da 

educação superior no Brasil (Meta 12) terá por consequência um aumento da demanda 

por docentes qualificados para esse nível de ensino (Meta 13) e dependerá, para tal da 

capacidade do Sistema Nacional de Pós-Graduação em expandir a titulação anual de 

mestres e doutores no País (Meta14) (INEP, 2015b). 

 

Essa meta sustenta-se, então, não só pelo que se espera em relação à Educação Superior, 

como ela se apresentava no início do PNE, mas muito mais pela expectativa resultante da meta 

12, que torna maior a demanda por mestres e doutores nas instituições de Educação Superior. 

A perspectiva em relação à meta 14 não está muito distante da anterior. Se mantido o 

crescimento constante da pós-graduação da década que antecedeu o PNE (2014-2024), o 

objetivo em relação a mestres será facilmente atingido e aquele em relação a doutores poderá 

ser factível, sem grandes dificuldades. Aqui duas considerações são importantes: 

essencialmente essa meta aplica-se à estrutura de universidades, principalmente no segmento 

público, responsável pela maior parte dos títulos de pós-graduação stricto sensu outorgados. A 

segunda consideração importante a ser feita sobre essa meta é que nem todos os mestres e 

doutores titulados transformam-se em docentes universitários (INEP, 2015b). Também no que 

se refere a programas acadêmicos, o profissional com essa titulação sai com formação e 

expectativa em relação à pesquisa e não só à docência. 

As três metas do PNE para a Educação Superior aparecem intimamente ligadas à 

universidade, trazendo a necessidade de que a mesma se debruce ainda mais não só no que diz 

respeito à implantação das mesmas como na análise de suas implicações, do significado que 

pode ter tanto o seu estabelecimento como o cumprimento ou não dessas metas. 

O cenário posto até aqui, mesmo encarando de forma positiva a expansão, não é o ideal. 

Foi o que efetivamente se construiu. Porém a situação atual aponta para uma mudança drástica, 

passa-se a vislumbrar tempos sombrios. A Emenda Constitucional nº 95 de 15 de dezembro de 

2016 (BRASIL, 2016), que limita os ‘gastos’ da união por vinte anos, bem como cortes nos 

orçamentos do MEC e do Ministério de Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicações 

(MCTIC), nos últimos dois anos abrem a perspectiva de que o quadro suscitado pelo PNE 
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(2014-2024) enfrentará sérias dificuldades em ser efetivado. 

 

3.2. Contexto específico 

 

Até aqui apresentei o quadro geral que acabou por gerar as condições que levaram à 

efetivação das cinco docentes, que constituem os sujeitos dessa pesquisa, na universidade. A 

partir de agora o foco se ajusta à realidade específica destas docentes e de seu espaço de 

trabalho. 

 

3.2.1 Identificação 

 

Todas as entrevistas que realizei com as docentes começaram com a mesma questão: eu 

solicitava que cada uma atribuísse a si própria o nome pelo qual seriam identificadas nessa 

dissertação, evocando alguém que fizesse sentido na sua história acadêmica. Enquanto anotava 

algumas informações como idade, estado civil e verificava o gravador, dava-lhes certo tempo 

para decidir. Todas ficaram surpresas com o pedido, mas a maioria aceitou a proposta e escolheu 

um nome que dizia um pouco mais sobre si. Dessa forma, além de identificar essas professoras 

com alguém que faz sentido na vida delas, pude conhecê-las um pouco mais, o que sempre é 

útil quando se trabalha com entrevistas. 

A primeira entrevistada atribuiu para si o nome de Maria, escolheu o nome da própria 

mãe. Justificou por ser um nome simples e “um nome de muita força, não só no sentido religioso 

eu diria, mas acho que também no sentido musical [...]” (MARIA, 2017). Acredito que o fato de 

antes a professora ter passado em torno de dez minutos conversando com a mãe, tenha pesado 

na decisão. Contudo, o fato do nome evocar também outros significados aparece na sua fala. 

Citando a música de Milton Nascimento, Maria afirma que essa associação também “fala um 

pouco do que é ser mulher neste mundo” (MARIA, 2017). 

A segunda entrevistada escolheu um nome menos comum para atribuir-se: Nieja. Optou 

por se identificar com a primeira orientanda de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): “é uma 

aluna nordestina, que vem de uma história de vida bem complexa e ela conseguiu desenvolver 

um excelente trabalho” (NIEJA, 2017). Nieja conta como essa aluna marcou sua trajetória, que 

o trabalho final foi muito elogiado, conseguindo um dez. Foi especialmente significativo para 

professora e para a aluna porque no início do trabalho não era esperado um resultado tão bom. 

A quarta na ordem das entrevistas optou pelo nome de uma professora da Educação 
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Básica: “[...] a Professora Antônia, que foi um anjo, que é uma pessoa que acho que Deus que 

mandou para minha vida. Ela me iniciou na leitura, na reflexão. E eu acho que devo tudo... 

muito, muito das coisas que eu sou hoje a ela. Até fico emocionada” (ANTÔNIA, 2018). A 

professora Antônia tem um lugar especial na memória da entrevistada justamente por chegar a 

sua vida logo após uma docente que a agrediu fisicamente, o que lhe causou angústia e 

sofrimento. Com os olhos cheio de lágrimas a docente homenageia aquela que a ajudou a trilhar 

sua vida escolar. 

A última entrevistada escolheu para si uma orientadora para representá-la: foi Ana. 

Justificou sua escolha da seguinte forma: “Ana, porque foi o diferencial na minha formação 

acadêmica. Essa pessoa foi a responsável por me apresentar o que é pesquisa, o que é ensino, e 

o que é ser humana dentro da formação humana” (ANA, 2018). O nome é de sua orientadora de 

mestrado. Mais adiante, em sua entrevista, fica claro que a relação com ela ajudou de diversas 

formas em sua construção enquanto profissional, passando por questões que vão da ética à 

gestão de recursos. 

Essas quatro professoras escolheram o nome pelo qual seriam identificadas nesse 

trabalho. Contudo, uma docente, a terceira em ordem de realização das entrevistas, não o fez. 

No início da entrevista ela pediu um tempo para pensar e ao final, quando retomei o tema ela 

respondeu: “Eu ia falar com você para me dar um nome! A partir do momento que você ouve, 

acho que você já vai pensando num nome e tal. Eu ia sugerir que você escolhesse” (JANAÍNA, 

2018). Negra, professora de História e Cultura Afro-Brasileira, imediatamente me veio à 

mente um dos nomes pelo qual é conhecida Iemanjá, um importante orixá das religiões de 

matriz africana. Identifico, portanto, essa docente como Janaína. 

Pierre Bourdieu (1976) afirma que “[...] os julgamentos sobre a capacidade científica de 

um estudante ou pesquisador estão sempre contaminados, no transcurso de sua carreira, pelo 

conhecimento da posição que ele ocupa nas hierarquias constituídas [...]” (BOURDIEU, 1976, 

p. 89). No caso da opção por este nome por parte de Nieja, se justificou por uma posição que a 

princípio denotaria dificuldades para a execução de um trabalho científico, mas que não se 

manifestou objetivamente na avaliação do TCC da aluna que empresta o nome a informante. 

Ana escolhe o nome da orientadora de mestrado, que marca profundamente sua carreira 

acadêmica. A opção de Ana se aproxima da de Antônia, na medida em que escolhem 

professoras significativas em suas histórias. Já Maria busca um nome que traz consigo força e 

significado não só em sua trajetória pessoal, mas socialmente referendado pela música de 

sucesso.  

Embora a escolha por nomes não tenha sido preparada com antecedência, as opções 
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feitas pelas informantes ajudam a balizar algum posicionamento na carreira. Seja pela escolha 

de um nome ‘forte’, seja pela escolha de um nome com uma história de sucesso na carreira 

acadêmica, essas escolhas dão pistas do lugar que essas professoras buscam ocupar. Seria 

leviano levantar hipóteses sobre a negativa de Janaína em escolher para si seu próprio nome. 

Há uma série de variáveis, algumas apontadas por outras entrevistadas como Nieja que 

reclamou que a surpresa e a falta de tempo a impediram de “pensar em um nome legal, tipo 

Frida Khalo” (Nieja, 2017), que podem ter contribuído para que fosse a pesquisadora a nomear 

a entrevistada, fugindo um pouco da proposta inicial. 

O quadro 4 apresenta os elementos mais relevantes dos aspectos pessoais das cinco 

professoras: há um certo equilíbrio entre solteiras e casadas, as duas professoras solteiras estão 

no grupo de faixa etária mais jovem entre 30 e 40 anos. As duas professoras na faixa etária entre 

40 e 50 anos também são as que têm filhos. 

 

 

Quadro 4 - Panorama Pessoal das Entrevistadas 

 
 Ana Antônia Janaína Maria Nieja 

Estado Civil CASADA CASADA SOLTEIRA SOLTEIRA CASADA 

Filhos SIM SIM NÃO NÃO NÃO 

Família de 

origem na 

cidade ou 
Região do 
campus. 

SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 

Família de 
origem no 
Estado da 
universidade. 

SIM SIM SIM SIM SIM 

Idade entre 

30-40 anos 

NÃO NÃO SIM SIM SIM 

Idade entre 

40-50 anos 

SIM SIM NÃO NÃO NÃO 

Fonte: Elaborada pela autora,2018. 

 

Ana, que tem a família de origem na região onde se localiza o campus pesquisado, na 

realidade trouxe a mãe de outro estado - quando definitivamente se estabeleceu em uma cidade 

vizinha da qual está instalado o campus. Originalmente nenhuma tem qualquer parente, que não 

o marido, no caso das casadas, na cidade ou nas cidades imediatamente vizinhas. Contudo todas 

tem família no estado, levando em consideração a situação, já apontada, de Ana. 
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Não ter familiares próximos marca certo tipo de relação não só com a cidade como também 

com a universidade. As relações de sociabilidade e afetividade também ficam reforçadas pelas 

relações profissionais, uma vez que não há muitos familiares ou amigos feitos de forma alheia 

ao trabalho na universidade. Esse quadro se agudiza ainda mais em uma cidade pequena, onde 

os espaços para convívio social são limitados. Dessa forma os parceiros de trabalho, sejam as 

professoras da área, sejam os demais colegas, fazem parte muito fortemente do cotidiano das 

informantes. 

3.2.2. O local de trabalho  

 

Ainda que seja imperativo não identificar a instituição onde as entrevistadas trabalham, 

parte do que se espera ouvir dessas professoras, precisa de uma contextualização. Estou 

pesquisando um grupo de pessoas de uma universidade e não de qualquer universidade. Assim 

sendo, essa caracterização deve ser capaz, ainda que sem fornecer a identificação das pessoas e 

instituição investigadas, de dar ao leitor o panorama necessário para que se pense o contexto da 

presente pesquisa. 

A universidade escolhida surgiu, como outras no país, da aglutinação de faculdades 

isoladas. No caso desta, os cursos privados de Direito, Odontologia e Educação Física formaram 

a base para a criação de uma universidade no Estado, em meados da década de 1950. 

Primeiramente, sua manutenção ficou a cargo do governo estadual, porém, já no início da 

década seguinte, passou a ser mantida pelo governo federal. A instituição possui quatro campi, 

dois na capital, um no norte do Estado e outro no sul. Atende aproximadamente 19.000 alunos 

na graduação presencial, outros 1.200 na graduação à distância, 3.000 na pós-graduação. Conta 

com cerca de 1.500 professores e 2.000 servidores técnico-administrativos. Oferece 102 cursos 

de graduação, 56 mestrados e 26 doutorados (UNIVERSIDADE FEDERAL, 2017)6. 

A unidade escolhida fica em uma cidade de menos de cinquenta mil habitantes em um 

Estado da região Sudeste do país. Considero que a localização geográfica se justifica porque há 

indicadores regionais importantes, tais como editais de agências nacionais de fomento, que 

obedecem a critérios regionais. Os significados, possibilidades, limites e acessos a 

universidades situadas em uma região com um maior número de IFES, como no caso da região 

Sudeste, que é significativamente diferente de uma IFES situada, por exemplo, no Norte do 

                                                           
6 Como é necessário proteger a identificação das informantes as referências institucionais permanecerão genéricas. 

O termo “UNIVERSIDADE FEDERAL” substitui a instituição. Já o termo “cidade” substitui o nome do lugar em 

que se localiza o campus específico. 
 



67  

 
 

país. 

O campus surgiu como faculdade isolada, mantida pelo governo do Estado, na década 

de 1970, sendo federalizado ainda na mesma década e incorporado à IFES já presente na capital. 

Um único curso foi ofertado desde então até a primeira metade dos anos 2000, quando outros 

três cursos foram criados na área de Ciências Agrárias. O processo de expansão e interiorização 

das universidades federais fez subir o número de cursos oferecidos para nove. Mais tarde, o 

REUNI trouxe outros oito cursos, entre eles as quatro licenciaturas em que trabalham as 

informantes. Totalizam-se assim dezessete cursos de graduação atualmente na unidade. Mais 

recentemente, em 2015, o que era um único centro transformou-se em dois (UNIVERSIDADE 

FEDERAL, 2017). 

A cidade em que se localiza o campus tem sua economia baseada na produção agrícola 

e serviços. Historicamente a criação da faculdade na década de 1970 representou a tentativa das 

elites locais de fomentar a economia da região que passava por uma grave crise. O processo de 

interiorização, expansão e o REUNI aumentaram significativamente o número de docentes, 

pessoal técnico-administrativo e discentes na cidade, logo incrementou as relações existentes 

entre a instituição e a comunidade na qual está localizada (UNIVERSIDADE FEDERAL, 

2017). 

As cinco docentes, entrevistadas, para atingir os objetivos propostos neste trabalho de 

investigação, são as responsáveis por disciplinas pedagógicas dos cursos de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em 

Química. Entre 2015 e 2017 lecionaram disciplinas com oito ementas diferentes: Currículo e 

Formação Docente; Didática; Educação do Campo; Educação e Inclusão; Fundamentos da 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; Fundamentos Históricos-Filosóficos da Educação; 

Política e Organização da Educação Básica (a mesma ementa pode ser ofertada com o nome de 

‘Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica’) e Psicologia da Educação. 

As disciplinas podem tanto ser específicas para um curso, como, por exemplo, 

“Fundamentos Históricos-Filosóficos da Educação” que é ofertada com a denominação 

específica da licenciatura pertinente (Ciências Biológicas, Física, Matemática e Química), como 

podem ser ofertadas para duas licenciaturas como “Fundamentos da Língua Brasileira de Sinais 

- LIBRAS”, que atende a alunos de Química e Ciências Biológicas ao mesmo tempo. Ocorre 

ainda que uma disciplina contemple todas as licenciaturas concomitantemente, como 

“Educação do Campo”. Além de atender aos alunos das licenciaturas, em alguns casos podem 

ser ofertadas como optativas, com vagas dentro das disciplinas para estudantes dos demais 

cursos do campus. Todas as licenciaturas nesta unidade são ofertadas no período noturno. 
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Os dois centros do campus são organizados em departamentos, sendo que as professoras 

atuam no departamento de Medicina Veterinária. De forma bastante peculiar, as quatro 

licenciaturas pertencem ao outro centro. Dessa forma, as cinco estão alocadas em um centro 

distinto dos demais professores que trabalham com os mesmos alunos que elas. 

Essa questão foi abordada nas entrevistas: à exceção de Janaína, que não era ainda 

professora da instituição no período, todas participaram do processo de redepartamentalização 

que culminou nessa divisão: a justificativa para que ficassem no departamento de Medicina 

Veterinária foi que, com a impossibilidade de constituir um departamento de Educação por 

contarem com poucos professores, ficaram no departamento que já estavam: 

 

Quando eu cheguei aqui nós tínhamos esse cenário. Depois de três anos ocorreu um 

processo de redepartamentalização. E aí nesse processo de começar a 

redepartamentalização, alguns cursos acabaram se vinculando a alguns departamentos 

que acabaram tendo uma afinidade maior. Os da área pedagógica acabaram não tendo 

afinidade com nenhum desses departamentos porque eles tinham um viés mais de 

origem do bacharel. Nenhum deles tinha uma origem de licenciatura, ou um viés de 

licenciatura. Então nós acabamos decidindo que nós só sairíamos desse departamento 

quando for criado um Departamento de Educação ou de Ensino, que aloque esses 

professores que tem afinidade com esses cursos de licenciatura, neste espaço para 

discutir as licenciaturas. Então, enquanto não tivermos esse espaço nós vamos 

continuar nesse departamento, nosso, que não tem nenhuma ligação conosco, mas nos 

outros também não tem uma ligação com esses professores da área de  Ensino, até que 

a instituição crie esse departamento (ANA, 2018). 

 

Mesmo Janaína, que chegou após esse processo, incorpora o mesmo argumento: “Estar 

na Medicina Veterinária, pelo que as meninas me falam, é também um ponto de resistência, 

porque senão nós iríamos parar cada uma em uma licenciatura” (JANAÍNA, 2018). A falta de 

possibilidade de construir uma unidade administrativa ligada à Educação ou ao Ensino, 

juntamente com as questões políticas que permeiam qualquer processo como o de 

redepartamentalização acabaram por tornar ainda mais definido e peculiar o espaço que essas 

docentes ocupam. 

O crescimento rápido, principalmente através do REUNI, que possibilitou a construção 

de alguns edifícios, numa região de topografia acidentada, produziu outros problemas de 

espaço. As salas dos professores e as secretarias dos departamentos ficam em prédios com dois 

andares independentes, via de regra, funcionando um ou dois departamentos por andar, sendo 

que um andar é ao nível da rua e outro no subsolo. Maria e Nieja dividem uma sala, Ana e 

Antônia dividem a sala com outras professoras do departamento de Medicina Veterinária, no 

prédio onde funciona o departamento, no nível da rua. Contudo, Janaína, que chegou por último, 

não encontrou sala no andar e foi alocada em um prédio de outro departamento. Ainda que 

efetivamente a razão para que isso ocorra seja Janaína ter sido a última a chegar, essa situação 
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concorre para adicionar dificuldades na relação entre as cinco. 

Todas as entrevistas foram feitas nas salas das professoras, três salas ao nível da rua, no 

mesmo corredor, das quatro professoras brancas, uma única professora afrodescendente. Ela 

chegou para trabalhar com disciplinas relacionadas às relações étnicos-raciais e está apartada 

das demais , ocupando uma sala que fica no subsolo. 

Não é uma situação de apartheid, visto que Janaína está no mesmo corredor que outros 

professores, mas distante das suas colegas com afinidade de área. No entanto, é impossível 

realizar o trabalho de campo e não transpor à escrita o certo incômodo que foi descer as escadas 

que levaram até a docente negra. Tomando as palavras de Maria Auxiliadora de Paula 

Gonçalves Holanda: “Sabemos que professores universitários negros experimentam percursos 

identitários diferenciados daqueles que não são negros pelos sentidos e significados atribuídos 

às pessoas negras, consequentes de uma ideologia que historicamente os inferiorizou” 

(HOLANDA, 2009, p. 18). A universidade ‘sabe’ dessa condição, porém, efetivamente expõe 

a única docente negra, de um grupo já peculiar, a uma situação que potencialmente reforça os 

significados que inferiorizam os negros. 

Segundo outro professor universitário negro, um dos intelectuais mais destacados do 

século XX no Brasil, Milton Santos: “A universidade, aliás, é, talvez, a única instituição que 

pode sobreviver apenas se aceitar críticas, de dentro dela própria, de uma ou outra forma” 

(SANTOS, 1997). É necessário nesse caso que a universidade seja capaz de uma (auto) crítica 

e reveja sua posição. No mesmo texto da citação anterior, Santos aponta como um dos 

problemas da universidade a crescente burocratização, especialmente dos jovens professores. 

O problema burocrático da ausência física de uma sala para a professora no prédio do 

departamento ao qual pertence gerou a questão do reflexo do racismo institucionalizado que 

não percebe problema em colocar a única docente negra em um prédio diferente e em um andar 

inferior, porque ela chegou por último e ‘ficou com o problema nas mãos’. 

Enquanto profissional, Janaína, expressou muito claramente seu posicionamento 

intelectual sobre ser professora, mulher e negra: 

Passar nesse concurso também tem um significado grande. De ser enquanto mulher, 

negra, assumindo uma vaga das relações étnico-raciais. Então, isso também eu acho 

que fala de um compromisso político. E também acho que tem que ser um 

compromisso acadêmico no sentido de também produzir conhecimentos nessa área 

(JANAÍNA, 2018). 

 

Um contraponto claro à forma como enxerga o espaço (físico) que lhe foi destinado: 

“Essa questão do prédio, a questão física, me incomoda um pouco, porque, querendo ou não, 

você estando mais junto, aquela coisa de corredor, de você estar ali o tempo todo... eu acho... 
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eu vejo um pouco a gente afastada assim...” (JANAÍNA, 2018). Ainda que se coloque enquanto 

intelectual negra, que demanda determinado posicionamento, ao ser instada a pensar o espaço 

físico que ocupa, tal posicionamento não aparece. O que surge mais marcadamente é a 

dificuldade da relação mais próxima cotidianamente com as colegas de área. 

Peter Berger e Thomas Luckmann (2004) afirmam que a realidade é construída dentro 

do espaço cotidiano. Para o questionamento apontado no parágrafo anterior essa premissa é 

duplamente importante: primeiro porque pode explicar a razão pela qual Janaína evoca somente 

a dificuldade de convívio como problema do espaço que ocupa; a força da realidade, que é a vida 

cotidiana, se sobrepõe à Ciência, que investiga a realidade. Segundo, devido justamente à 

dificuldade que se tem em ajustar essa vida cotidiana a determinado posicionamento acadêmico 

declarado, como no caso de Janaína. O campo de estudo da docente pungentemente transpassa 

sua vida, não é outro diferente de seu próprio cotidiano, e essa tarefa impõe ‘armadilhas’ como 

a descrita no posicionamento de Janaína. 

Em certa medida essa pesquisa também está sujeita à mesma espécie de questionamento. 

Ainda que eu própria não seja professora universitária, estou dentro da universidade 

questionando concepções de universidade. É importante a vigilância que mantém discurso e 

prática alinhados. Ainda que tal coerência se dê dentro de limites. É bom lembrar que uma das 

unidades de sentido buscadas no método são as contradições e, ainda que com uma expectativa 

menor de incidência, as contradições recorrentes. Parece claro que o contraditório em certa 

medida deva ser esperado em qualquer observação sobre o real. 

 

Quando a pesquisa tem por objeto o próprio universo no qual ela se realiza, as 

aquisições que assegura podem ser imediatamente reinvestidas no trabalho científico 

a título de instrumentos do conhecimento reflexivo das condições e dos limites sociais 

desse trabalho que é uma das principais armas da vigilância epistemológica 

(BOURDIEU, 2013, p. 38). 

 

 

3.2.3. Panorama profissional 

 

O quadro a seguir traz os elementos mais significativos das experiências anteriores ao 

ingresso no campus onde trabalham atualmente. Também traz informações sobre a formação 

das entrevistadas e de como esta se associa ou não à universidade onde atuam: 
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Quadro 5 - Panorama Profissional das Entrevistadas 

 

 Ana Antônia Janaína Maria Nieja 

Ingresso 

direto por 

concurso 

para a 

unidade 
onde atua. 

NÃO NÃO NÃO SIM SIM 

Mestrado na 

mesma 

IFES em 

que atua. 

NÃO SIM SIM NÃO SIM 

Doutorado 

na mesma 

IFES em 

que atua. 

SIM SIM NÃO NÃO SIM 

Início na 

unidade 

com 
doutorado. 

NÃO SIM SIM NÃO NÃO 

Experiência 

anterior no 

Magistério 

Superior 

Público. 

SIM SIM SIM SIM NÃO 

Experiência 

anterior no 

Magistério 

Superior 

Privado. 

SIM SIM NÃO NÃO SIM 

Experiência 

anterior na 

Educação 

Básica. 

NÃO SIM SIM NÃO SIM 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

O quadro 5 ajuda a perceber o alto grau de endogenia do grupo em relação à 

universidade. Ainda que a pós-graduação em Educação aconteça no campus da capital7, quatro 

das cinco entrevistadas fizeram alguma parte da pós-graduação stricto sensu na mesma 

universidade em que atuam. No momento da entrevista Nieja ainda não havia defendido seu 

doutorado, o que fez logo em seguida, ainda em 2017. Maria e Janaína fizeram seus doutorados 

                                                           
7 Recentemente foi aberto uma pós-graduação em Ensino e Educação Básica (Mestrado) no campus onde as 

professoras atuam, quatro das cinco trabalham no programa. 
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em outras universidades, contudo Janaína já havia feito o mestrado na instituição.  

Excetuando o mestrado de Ana, feito em uma universidade pública de outra região, 

todos os demais cursos de pós-graduação foram realizados em universidades públicas da região 

Sudeste. 

O atual trabalho também não é a primeira experiência de nenhuma das docentes. Ainda 

que Maria tenha feito mestrado logo após a graduação e tenha entrado ao mesmo tempo no 

concurso e no doutorado, antes de ingressar na universidade trabalhou como professora 

substituta. Nieja passou mais de uma década na Educação Básica antes de voltar se à Educação 

Superior, onde ingressou pelo setor privado. A experiência de Janaína na Educação Básica foi 

em um município do Estado e na área pedagógica de um Instituto Federal de Educação, o último 

emprego que manteve enquanto fazia o doutorado, sem afastamento das funções. Antônia atuou 

como professora substituta na universidade federal onde atua hoje como concursada enquanto 

fazia sua pós-graduação, durante o doutorado atuou também em uma IES privada. Ana 

ingressou na universidade enquanto realizava o doutorado, antes disso já havia atuado na 

Educação Superior pública e privada. Maria e Janaína não tiveram afastamento dos seus 

empregos durante o doutorado, Nieja teve licença somente no final do doutorado. Maria e Nieja 

já eram professoras universitárias da unidade em que atuam hoje quando fizeram o doutorado. 

Ana foi a primeira professora da área a chegar. Ao saber que começariam licenciaturas 

na cidade e que seriam necessários docentes com formação em Educação, solicitou que sua 

aprovação em um concurso em outra universidade, para a qual não tinha sido nomeada, fosse 

aproveitada ali. Antônia era docente no campus do norte do Estado e pediu transferência por 

questões pessoais. Janaína fez um concurso a princípio para o campus da capital, mas teve sua 

aprovação aproveitada. Maria e Nieja fizeram concurso especificamente para esse campus. 

Ana possuía uma forte motivação para pedir o aproveitamento para aquela unidade, pois 

seu cônjuge já trabalhava nesse campus, no mesmo departamento onde se alocaram as 

professoras da Educação. Ainda que não se possa efetivamente inferir isso através das 

entrevistas ou observações, não é absurdo supor que tal condição a tenha favorecido. Na 

entrevista Ana não explica como ficou sabendo da implantação das licenciaturas no campus, 

mas contar com o esposo como colega de trabalho dos coordenadores que precisou contactar 

para solicitar o aproveitamento da vaga leva a crer que o processo tenha sido facilitado. Seria 

leviano demais acusar alguém de qualquer ilegalidade ou imoralidade no andamento do mesmo, 

não é essa a intenção. Porém, as características próprias das relações pessoais e profissionais 

que nesse caso se mesclam devem ficar claras. 

Antônia justificou sua transferência à necessidade de ficar mais próxima à família, ainda 
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que não exatamente morem na mesma cidade do campus, que é mais próximo daquele para 

onde originalmente foi concursada. A docente deixa claro que caso não fosse o imperativo 

familiar não teria trocado o local de trabalho. Em mais de um momento da entrevista deixa claro 

o quão representativo e prazeroso era o trabalho na unidade de origem. 

Janaína acabou no campus porque foi onde ‘sobrou’ a vaga. Ainda que almejasse ficar 

na capital, a oportunidade de iniciar a carreira como docente de uma universidade federal tornou 

menor a questão do local de trabalho. Essa opção levou a deixar sua estrutura familiar para trás, 

o que pesa no estabelecimento de sua vida no aspecto pessoal na cidade. Não obstante, a 

professora reforça o desafio de construir um espaço novo de formação, acrescido de uma 

disponibilidade que ela observa nos discentes em se dedicar a própria formação, como fator de 

contrapeso à dificuldade de estabelecer sozinha sua vida na cidade. 

Maria tomou como objetivo o magistério superior assim que se deu conta que não 

gostaria de atuar na Educação Básica. A princípio a meta era tornar-se professora da mesma 

instituição em que fez mestrado. Contudo, surgiu o concurso no campus, que ficava próximo à 

cidade natal de sua família. 

Nieja decide fazer o concurso que a levou à unidade em que hoje se encontra por razões 

próximas às de Maria e Janaína, estava lá a vaga para atuar como professora universitária. Maria 

e Nieja acabam sendo as únicas que fizeram o concurso para a unidade, direcionando seus 

esforços para a efetivação nessa unidade específica. 

Ainda que cada qual tenha ingressado no magistério superior federal e mais 

especificamente nesta IFES por caminhos distintos, havendo proximidade somente entre Maria 

e Nieja, todas partilham certo senso de unidade. Durante o período em que as entrevistas foram 

realizadas, foi possível observar vários arranjos de cooperação entre as cinco. 
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“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.” 

Cora Coralina 

 

CAPÍTULO 4: ELEMENTOS SOBRE CONCEPÇÕES DE UNIVERSIDADE 

 

 

No capítulo anterior foi realizada a contextualização não somente do campo de pesquisa 

como também foram apresentadas as informantes dessa pesquisa. Efetivamente a análise dos 

dados já se inicia ali. No presente capítulo proponho aprofundá-las, trazendo os componentes 

mais significativos sobre os quais podemos inferir as concepções de universidade que possuem 

as cinco professoras. 

 

4.1. Tornar-se professora 

 

O sociólogo Max Weber, no início do século passado, afirma em relação ao postulante 

a uma vaga como professor universitário: “Ele deve ter qualificações não só como pesquisador, 

mas também como professor. Essas duas coisas não são nem idênticas, nem inseparáveis” 

(WEBER, 1989, p. 140). O autor aponta para a necessidade de um profissional que consiga 

articular qualidades, enquanto profissional da pesquisa e docente, reconhecendo que para cada 

uma delas há especificidades. Ainda que não necessariamente excludentes, as características 

enquanto professor e pesquisador não são as mesmas. O trecho ainda nos lembra de que tais 

qualidades não necessariamente se agregam, podem estar separadas. Um professor universitário 

deve ser ao mesmo tempo pesquisador e docente, mas estabelecer-se com uma das qualidades 

não dá garantia de que a outra esteja presente. Os princípios trazidos por Weber permanecem 

presentes na universidade brasileira atual, que torna indissociável ensino e pesquisa, somando 

ainda a necessidade de extensão8. O contexto profissional das informantes se apresenta dentro 

dessa perspectiva. 

De uma forma geral o caminho percorrido pelo docente universitário vem de um 

processo de formação enquanto pesquisador na pós-graduação. Camila Cuadrado (2015) 

argumenta que professores universitários chegam à docência com pouca ou nenhuma formação 

pedagógica, construindo uma carreira que, a princípio, não previa o magistério e que este chega 

                                                           
8 É preciso reforçar que a obrigatoriedade de agregar ensino, pesquisa e extensão no Brasil é exclusiva das 

instituições classificadas como universidades. Às demais instituições, pesquisa e extensão são facultativas. Sobre 

esse assunto o texto “A Universidade Neoprofissional, Heterônoma e Competitiva” (SGUISSARDI, 2009) traz uma 

boa análise sobre a constituição dessa diferença entre as Instituições de Ensino Superior 
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decorrente da formação em pós-graduação stricto sensu. Um estudo conduzido por Marielda 

Pryjma e Oséias Oliveira (2016), sobre o desenvolvimento profissional de professores de uma 

universidade federal, apontou que os sujeitos daquela pesquisa não tinham o magistério como 

primeira perspectiva ao iniciar sua formação acadêmica. Diferente do caminho apontado por 

essas duas pesquisas, todas as informantes escolheram ser professoras desde o início. 

Quase sempre iniciando o relato com a rememoração da infância entre brincadeiras de 

escolinha, onde sempre cumpriam o papel de zelosas professoras, Maria conta que chegava a 

fazer planejamento para brincar com a irmã que era obrigada a fazer todas as tarefas dadas por 

ela. O magistério foi a primeira opção de ingresso na faculdade de todas. Aquelas que não 

fizeram formação de professores já enquanto cursavam o Ensino Médio (na época em que 

estudavam era chamado Segundo Grau) foi devido à ausência de oferta na região onde 

moravam, pois todas tinham muito precocemente o Magistério como perspectiva profissional. 

Quatro das docentes são formadas em Pedagogia, somente Nieja é Licenciada em História. 

Maria percebeu já durante a graduação em Pedagogia que o exercício na Educação Básica 

não lhe seria satisfatório e recebeu conselhos de seus professores para seguir carreira 

acadêmica, ingressando imediatamente após a formatura no mestrado na mesma instituição em 

que estudava. Ainda que tivessem perspectivas de atuar na Educação Básica, o bom 

desempenho acadêmico de Ana e Antônia na graduação as levou a ingressar como Maria, 

imediatamente no mestrado após a conclusão da graduação, na mesma universidade em que já 

estudavam. 

Após o ingresso na pós-graduação a carreira como professora universitária veio quase 

como consequência. Enquanto faziam mestrado e doutorado, atuaram como professoras 

substitutas na IFES onde hoje são efetivas. De forma distinta ao apontado tanto no estudo de 

Cuadrado como no de Pryjma e Oliveira, todas têm formação enquanto professoras e o exercício 

do magistério sempre esteve em seu horizonte. Se o modelo de pós-graduação (acadêmica) é 

relativamente homogêneo e privilegia a formação para a pesquisa, todas têm uma licenciatura 

como graduação. 

O caminho percorrido por Janaína e Nieja já difere um pouco, pois ambas têm uma 

passagem pela Educação Básica antes de ingressar no Mestrado. Janaína levou dois anos 

atuando como professora efetiva de um município antes de exonerar-se do cargo ocupado para 

dedicar-se exclusivamente à pós-graduação. 

Nieja aos poucos vai se inserindo no magistério superior, primeiro na iniciativa privada, 

depois como substituta na IFES em que hoje é efetiva, só que em um campus da capital. O 

concurso para professora de LIBRAS, com dedicação exclusiva, que exigiu mestrado como 
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titulação, promoveu a troca por parte de Nieja da Educação Básica pela Educação Superior. 

Com a carreira passando entre professora de História na Educação Básica, ao mesmo tempo, 

que especialista em LIBRAS, não só como tutora, mas também como professora concursada 

em um município da região metropolitana da capital do Estado e o magistério em uma faculdade 

privada, acabou decidindo fazer mestrado em Educação. Nieja explicita que foi sua relação com 

a LIBRAS que acabou levando-a para a Educação Superior: 

 

Um encontro pessoal que eu tive de vida, de ter conhecido uma pessoa que é surda e 

ter aprendido LIBRAS com ela quando eu ainda era criança. Então, assim o fato de 

ter esse conhecimento, depois fez com que eu me encontrasse com ele mais tarde e 

me tornasse professora de LIBRAS da Educação Básica em primeiro lugar e depois 

do Ensino Superior (NIEJA). 

 

 

4.2. O trabalho coletivo e a organização administrativa 

 
Além de Nieja, outras duas docentes se dedicam às temáticas de pesquisa “Educação 

Inclusiva” ou “Educação e Inclusão”. Antônia, que além de continuar pesquisando e orientando 

pesquisas nessa área, divide com Nieja ordinariamente a disciplina de Educação e Inclusão 

ofertada para as quatro licenciaturas e Janaína que se identifica como pesquisadora dessa área 

também, mas que com o ingresso na vaga para atuar com disciplinas sobre Relações Étnico-

Raciais voltou-se para essa temática. Ana dedica-se a investigar Educação do e no Campo e 

Formação de Professores. Maria volta-se para Políticas Públicas para Educação, especialmente 

na Educação Superior. 

Contudo, apesar da temática de pesquisa aproximar três das professoras, Antônia, 

Janaína e Nieja não falaram entre si como interlocutoras frequentes de trabalho. O nome que 

mais surgiu foi o de Maria. Nieja divide sala com a mesma, o que ajuda na aproximação, 

desenvolvem um projeto de extensão, atuam juntas no museu local. As demais, mesmo sem a 

convivência da sala de trabalho também a citaram como uma pessoa com quem realizam 

trabalho em conjunto ou conversam com certa frequência sobre atividades acadêmicas. Ainda 

que não fosse uma pergunta direta, não se questionou com qual professora do grupo a 

entrevistada mais se relacionava profissionalmente, todas as outras quatro professoras em um 

ou mais momentos da entrevista citaram nominalmente a Maria. O interessante é que ao ser 

questionada sobre a possibilidade de trabalhos coletivos, Maria respondeu que sempre gostava 

de iniciar um trabalho de forma individual. Para Paula (2002b), a organização do trabalho de 

docentes universitários de forma individual é característica típica do modelo francês, enquanto a 

formação de grupos de trabalho está mais ligada ao modelo alemão. 
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E eu costumo me preparar muito sozinha assim. Mas também é uma característica 

minha e eu vou falar uma coisa minha: eu gosto de ler, de preparar minhas coisas e 

depois que eu fiz um planejamento, falar assim: ó pensei em fazer isso. A pessoa fala 

assim: mas por que você não faz desse outro jeito e coloca aquilo? Aí falo: ó, boa ideia! 

Ou então não, eu vou pensar de uma outra forma. Mas o meu trabalho eu costumo fazer 

ele de forma mais individual mesmo (MARIA, 2017). 

 

Aqui há a possibilidade de apontar uma contradição entre a característica autodeclarada 

da professora e a frequência com que ela é citada como interlocutora no trabalho. Não sendo 

esse o foco principal da pesquisa não me aprofundei, mas as entrevistas, as observações e a 

literatura me ajudaram a construir a seguinte hipótese: ainda que ela prefira organizar seu 

trabalho de forma mais individual, Maria não tem problemas em colaborar com as atividades 

das colegas. Nieja apontou o tema de Maria como sendo transversal ao de todas: “Por exemplo, 

política educacional é comum a tudo. Então todo mundo vai ter que saber como que o trâmite 

funciona. Igual, eu sou da educação especial, mas a educação especial está dentro da Educação 

Básica, da Educação Superior. Então eu tenho que saber” (NIEJA, 2017). Assim, a 

possibilidade de um grupo de estudo coletivo passaria pela temática sobre a qual quem tem a 

autoridade acadêmica é Maria. O tecido dessas relações está sendo construído há mais tempo, 

mas no presente momento um fator reforça o holofote em direção à Maria: ela ocupava durante 

a realização de todas as entrevistas a subchefia do departamento em que as cinco estão lotadas. 

A acumulação de determinado poder científico conquistado através do doutorado realizado sob 

a orientação de um conhecido pesquisador da área de políticas públicas de Educação Superior, 

mais a aquisição de determinado poder universitário adquirido através da função burocrática, 

acabam por tornar Maria o elemento de ligação do grupo. 

Neste ponto fica claro que aproximo minha análise daquela feita por Bourdieu (2013) 

em Homo Academicus. Contudo, tal aproximação não pode ser feita sem algumas 

considerações: ainda que a teoria de Bourdieu se aplique aqui, o texto em si precisa ser 

cuidadosamente lido, uma vez que o sociólogo lança o olhar para o sistema francês de 

Educação Superior, que ainda que influencie de forma intensa, o nosso, não tem a mesma forma 

do brasileiro. A materialização de um poder científico e universitário, bem como a acumulação 

de seu capital adquirem formas próprias no arranjo de nossa Educação Superior. É bom lembrar 

que é o mesmo homo sapiens que vive no Brasil e na França, mas não há confusão entre o que 

é um francês e um brasileiro, o mesmo vale para o homo academicus. 

Uma fala comum às cinco professoras foi que o número reduzido de professoras, 

dispostas em um departamento que pouco ou nada se relaciona com a área de formação das 

mesmas, contribui muito com a coesão. Por não haver um espaço institucionalizado, todas 

evocaram sentir falta desse espaço e relataram uma relação solidária e amistosa entre si. Todas, 
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mesmo Maria que se autodeclarou gostar de um trabalho mais individual, afirmaram sentir falta 

de um espaço maior para troca de ideias e trabalho coletivo. “Nem sempre a gente consegue 

trabalhar tão coletivamente assim. Acho que quando a gente se reúne… como nós somos um 

grupo pequeno a gente tem uma proximidade e uma ajuda a outra” (MARIA, 2017). 

Antônia, como outras professoras, busca conexões fora do grupo da Educação, mesmo 

assim não consegue um espaço de trabalho coletivo mais institucionalizado: 

 

[...] desde que eu entrei para cá eu e a Catarina, a gente fica pensando, que é a vice-

diretora do centro... Que é um... tá tudo emboladinho aqui dentro! A gente fica tentando 

organizar um grupo de estudo, uma área mais específica que nós temos interesse. Mas 

ela não tem tempo. Eu também não! De vez em quando eu converso com as 

professoras daqui: principalmente com a Maria, então assim a gente precisa se 

organizar nesse sentido! (ANTÔNIA, 2018). 

 

A fala de Antônia traz elementos ainda de como as organizações burocráticas permeiam 

as atividades e, por vezes, trazem complicações: Catarina9, a professora citada, vice-diretora de 

um dos centros, não o que está ligado à Medicina Veterinária e sim o centro onde se encontram 

as quatro licenciaturas. O ‘estar emboladinho’ no caso é a proximidade com esta professora. A 

divisão burocrática só deveria servir para melhor administrar a instituição e não causar hesitação 

na fala da professora para propor um trabalho intelectual coletivo. 

Mas, por outro lado, causa certo estranhamento que as licenciaturas estejam alocadas 

em um centro e as docentes das disciplinas pedagógicas, que estão lotadas naquele campus 

unicamente em razão dessas licenciaturas, estejam em outro centro. Ainda que pesem as 

justificativas já mencionadas e a fala recorrente de quatro das cinco professoras, a necessidade 

de um departamento de Educação ou Ensino, parece um descompasso essa distância 

administrativa. 

A única professora que não advoga a necessidade de um departamento de Educação e/ou 

Ensino é Nieja. Isso porque ela tem uma ideia diferente para a organização administrativa da 

universidade: 

 

Eu acho, por exemplo, essa discussão que está tendo hoje sobre o fim dos 

departamentos aqui na universidade, pra mim essa é uma discussão urgente! Eu acho 

que a gente tinha que ser vinculado a um curso e não a uma unidade administrativa. 

Entendeu? Eu acredito que as preocupações dos docentes teriam que ser centradas no 

curso, nas questões pedagógicas, nos alunos, no que demandam as disciplinas (NIEJA, 

2017). 

 

Nieja vê a estrutura departamental como uma herança da ditadura, como um peso 

deixado propositalmente pelos militares para que a universidade carregasse. Essa é uma das 

                                                           
9 Tal qual as informantes dessa dissertação, substituí o nome da professora para resguardar a identidade. 
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razões para a urgência na mudança do modelo organizacional-administrativo. Nesse sentido, 

Paula lembra que “[...] o sistema departamental está longe de representar uma estrutura 

decisória poderosa e realmente democrática” (PAULA, 2002b, p. 223). Esse sistema pode ou 

não estar saturado – não é objeto dessa pesquisa - contudo, quando ele foi criado durante a 

reforma universitária de 1968 era tido como um avanço, uma vez que substituiu o sistema de 

cátedra, tido como ineficiente. O contexto da organização universitária por unidades como 

departamentos está no bojo daquilo que Florestan Fernandes (1975) chamou de reforma 

consentida, o conjunto de reformas que o regime militar acabou por fazer tanto como forma de 

subsídio para sustentar sua posição quanto como forma de, pelo menos em parte, dar vazão a 

algumas demandas trazidas pelas universidades. 

A perspectiva de Nieja vai ao encontro do próprio espírito inicial do REUNI e daquilo 

que Naomar dos Santos Filho (2008) chamou de reinvenção da universidade, ao menos no que 

tange aos seus parâmetros organizativos. Também a perspectiva administrativa aventada pela 

entrevistada se aproxima de novas formas de organização da universidade brasileira ocorridas 

após 2003. A Universidade Federal do ABC (UFABC), por exemplo, não se organiza por 

departamento ou faculdades, mas em centros que agrupam determinadas áreas do saber, e a 

forma de ingresso dos alunos é através de bacharelados interdisciplinares. É importante perceber 

que essa voz dissonante do grupo de docentes entrevistadas, no que se refere à organização 

administrativa, encontra lastro em formas organizativas de outras instituições federais. As 

marcas de todo processo, que justamente se propunha a dar nova forma à universidade, 

aparecem nesse indicativo. 

Contrapondo-se à fala de Nieja, temos as outras quatro professoras, que reiteradas vezes 

assinalam a importância que teria um espaço administrativo voltado especificamente à área de 

Educação. Antônia conta o quão gratificante foi construir um departamento de Educação em 

um campus novo, ação que participou quando ingressou na universidade na unidade do norte 

do Estado: “Quando nós chegamos não tinha o departamento. Então assim, foi um grupo 

pioneiro. Até hoje as pessoas são muito ligadas” (ANTÔNIA, 2018). A perspectiva da 

necessidade de um espaço organizacional-administrativo que as agrupe é compartilhada 

também por Ana, Janaína e Maria. 

Para Antônia, na falta de tal espaço, quem cumpre o papel agregador entre quatro das 

cinco é o programa de pós-graduação: “Em conjunto a gente pensa nossa pós- graduação: Na 

nossa pós-graduação eu acho que nós temos certa unidade” (ANTÔNIA, 2018). É preciso 
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esclarecer que do programa de pós-graduação em Ensino criado no campus em 201610 

participam Ana, Antônia, Janaína e Maria. Nieja ainda não havia defendido o doutorado quando 

o programa foi criado e até o momento ainda não havia sido credenciada ao mesmo. O espaço 

que Antônia aponta como sendo o que mais favorece o trabalho entre as professoras não abriga 

uma delas. 

Janaína percebe esse mesmo espaço de forma um pouco distinta: para ela o programa 

de pós-graduação contribui principalmente para ajudar na interlocução com outros professores, 

com aqueles de fora da área da Educação. Ao ser questionada sobre trabalhos coletivos com 

tais colegas ela responde: “O que a gente consegue é em termos do mestrado. Que aí a gente 

tem a possibilidade de uma convivência maior” (JANAÍNA, 2018). 

A situação da organização administrativa dessas professoras não tem perspectiva de se 

modificar. Como não lograram formar um departamento de Educação ou Ensino no processo de 

redepartamentalização que envolveu a unidade toda, hoje não há grande abertura para isso. A 

posição de Nieja encontra resistências no grupo que, ao contrário dela, que fala em não haver 

mais organização departamental, lamenta a falta de um departamento, refletindo também em 

outras estruturas da administração acadêmica. O departamento de Educação ou Ensino, para ter 

possibilidade de existir, segundo informações de Ana, precisa agrupar um grupo mínimo de 12 

docentes, muito distante da realidade atual. Sem a criação de novos cursos, o que não se 

vislumbra em um futuro imediato, essa é uma reivindicação com poucas chances de ser 

atendida. 

  Ainda que essa divergência de posição quanto à organização acadêmica tenha sido 

evidenciada nas entrevistas, em nenhum momento pude identificar, quer nas entrevistas, quer 

nas observações, que este aspecto tenha ocasionado uma menor coesão no grupo. A diferença de 

posição não apareceu como propulsora de qualquer conflito. 

Não obstante, a fala das professoras remete à necessidade de crescimento do número de 

docentes, não para atender o desejo de uma melhor organização burocrática, mas para atender 

de forma mais satisfatória as demandas das unidades. 

Maria e Ana, que têm encargos burocráticos-administrativos mais significativos 

afirmam que sobrepõem11 turmas. Nieja também já lançou mão desse artifício para que pudesse 

                                                           
10 O programa foi criado com outros professores ligados às licenciaturas e, ainda que conte com um trabalho 

bastante significativo das quatro docentes, está institucionalmente ligado ao centro que abriga as licenciaturas, 

uma vez que a maioria dos professores, do programa, pertencem a ele. 

 
11 Sobrepor turmas é agregar em um único horário turmas diferentes de disciplinas com ementas iguais  
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balancear a carga de trabalho, principalmente no início quando havia demanda atrasada por 

disciplina. 

Ana, ao ser questionada sobre o número de professoras na unidade, da área, ser 

suficiente, responde: 

 

Não! E eu vou te explicar porque não! Mesmo que sejam cinco professoras, nós 

estamos tendo a demanda das disciplinas que são obrigatórias da licenciatura, estão 

sendo solicitadas a criação de disciplinas que eram optativas como obrigatórias. Foram 

criadas duas novas disciplinas, veio um professor para ela. Mas ela é ofertada para os 

quatro cursos. E os outros cursos da instituição, os outros doze cursos que são 

bacharéis, eles estão requerendo a gente. Essas disciplinas, essas disciplinas 

pedagógicas, como parte da sua grade como optativas. Mas aí você pode dizer assim: 

ah! mas optativa não tem obrigação de ser ofertada todo semestre! Realmente, ela não 

tem obrigação de ser ofertada todo semestre. Mas ela tem que ser ofertada! E aí 

atender toda a demanda não é suficiente. Não é suficiente! Por exemplo, vou dar o 

meu exemplo, como coordenadora [da pós-graduação] pela resolução posso pedir 

diminuição de carga horária. Só que se eu pedir redução de carga horária eu vou 

sobrecarregar os colegas. Então uma das soluções que a gente tem encontrado, que 

não é o mais interessante, às vezes é sobrepor duas turmas para diminuir a carga 

horária. Não para chegar a quatro, nunca cheguei a quatro, mas assim para diminuir 

para doze, para diminuir para oito. Então às vezes um recurso que se a gente pensar 

na formação de professores não é o mais interessante, mas para não sobrecarregar os 

colegas e para dar conta de toda a demanda, às vezes a gente abre mão dele (ANA, 

2018). 

 

 

Tal demanda fala muito das condições em que os cursos do campus se encontram. A 

demanda por oferta de disciplinas para a graduação é bastante significativa, mesmo para os 

cursos de bacharelado. Se no interior desses cursos os docentes pensam a universidade com um 

sentido de formação humanística, além de profissional, faz sentido que se busque a oferta de 

disciplinas de áreas distintas da específica, indicando as docentes da área de Educação como 

alternativa para buscar uma formação mais plural e integral em contraponto à formação da 

carreira específica. 

 

4.3. Condições de trabalho docente 

 
O trabalho do professor universitário vislumbra os três alicerces da instituição: o ensino, 

a pesquisa e a extensão. Contudo, há ainda outras tarefas que vão além desses pilares. Há uma 

série de funções burocrático-administrativas que compõem as atribuições do docente 

universitário. As falas das professoras nesse sentido encaminham para um consenso de que há 

um excesso desse tipo de atribuições: “Então, eu digo assim que eles nos enganaram! (Risos) 

Porque eu pensei realmente que era para dar aula, fazer pesquisa, extensão. E aí a gente tem 

muito trabalho burocrático!” (ANTÔNIA, 2018). 
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Para Nieja, algumas funções burocráticas por vezes perdem o sentido: 

 

Eu sei que a gente tem uma responsabilidade com a gestão! Porque, por exemplo, o 

reitor é um professor. O pró-reitor geralmente é um professor. Então assim, nós temos 

essa responsabilidade com a parte administrativa, mas também não podemos nos 

eximir ao ponto de não participar de nada. Mas agora, por exemplo, eu pegar e relatar 

que um colega meu foi para uma licença no exterior e blá-blá-blá e eu pego e faço um 

relato. Isso pega vai para uma comissão do centro, aí alguém pega e faz um relato e aí 

isso vai, isso vai... É burocracia para o relatório desse colega ser aprovado. No final 

quando tem que chegar lá na PRPPG ele passou por um, dois, três relatos de colegas 

que vão aprovar ou não o relato! Quem tem que aprovar isso é a PRPPG! Entendeu? 

Ele ficou três meses fora de licença? Ele faz o relato, bota os comprovantes manda 

pra PRPPG. Lá um funcionário vai olhar se está ok? Não está? Devolve ou então passa 

na reunião da PRPPG e pronto. Entendeu? Agora porque eu tenho que ficar dando 

vistos nos seus processos, nos processos dela... Se quem no final vai dar o visto final 

ou é uma pró-reitoria que é responsável por aquilo ou é o Conselho Universitário? 

Então fica passando de mão em mão, uma coisa que eu vejo como perda de tempo! 

(NIEJA, 2017). 

 

Essa é uma posição semelhante a que tem Janaína, ainda que a professora afirme que 

por ainda não ter muito tempo de universidade não tem tantas demandas burocráticas quanto às 

colegas: 

 

Por exemplo, eu estou numa comissão chamada de afastamento, todo professor que sai 

da universidade: ele tem que pedir autorização para sair e anexar alguns documentos, 

comprovar que você foi convidado, ou porque você vai sair. Então, no departamento 

são eleitas algumas comissões e você tem que participar. E acho que isso, por 

exemplo, não é função de professor. Isso é uma obrigação da chefia, no sentido que é 

uma questão que envolve a autorização, é uma responsabilidade que é do chefe 

(JANAÍNA, 2018). 

 

Ana questiona se de fato todas as atividades que exerce são de fato atribuições de 

professor: 

 

E se a gente pensar um professor universitário dessa instituição, que eu estou hoje, 

nós também desempenhamos algumas funções que a gente até às vezes questiona 

como sendo atribuição do professor: fazer lista de material para compra, fazer 

levantamento de orçamento para compra de materiais, ser responsável pelo trâmite de 

protocolos no sistema, ser responsável por... É tanta coisinha que às vezes a gente 

questiona até que ponto a gente é professor, até que ponto a gente é técnico! (ANA, 

2018). 

 

 

Contudo, é latente também o entendimento de que é importante a participação nas esferas 

administrativas. Maria, ao mesmo tempo que, ao hierarquizar suas atividades a partir daquela 

que mais gosta, coloca as tarefas burocráticas por último, entende e defende sua importância: 

 

A última: as burocráticas. Apesar de achar que elas são superinteressantes, do ponto 

de vista de que se nós somos a instituição, os seres humanos, e não essa parede aqui 

que é a instituição e se nós queremos fazer dessa instituição uma instituição diferente, 

uma instituição melhor ou pior. Fazer uma instituição! Então você tem que participar 
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desses quadros. Quando eu vejo colegas se ausentando de reuniões eu entendo isso 

como um exemplo de quem não está querendo participar das decisões. E eu acho isso 

uma coisa perigosa principalmente nesse momento em que a gente está vivendo. A 

gente terceirizar a responsabilidade da tomada de decisão pra outras pessoas… É chato 

participar das reuniões? É! Alguns mecanismos poderiam ser modificados? Poderiam! 

Mas eu acho que a participação do docente nesse processo é importante (MARIA, 

2017). 

 

Há consenso entre as entrevistadas que o professor universitário de uma forma geral tem 

atividades burocráticas em excesso. Contudo, há também que uma certa cota de trabalho 

administrativo, como evidenciado na citação do parágrafo anterior de Maria, é importante para 

a constituição da universidade. As cinco demonstram compreensão da importância de participar 

das esferas administrativas, ao mesmo tempo que assinalam que certas atividades ou funções 

não parecem ser de fato relevantes para sua ação docente. 

O crescimento ocorrido durante a primeira década do século XX, que fez saltar de um 

para dezessete os cursos ofertados, fez aumentar significativamente o número, não só de 

docentes, mas também de pessoal técnico-administrativo. Ainda assim, a unidade é nova e mais 

de duzentos quilômetros distante do campus da capital. A constituição recente da unidade e a 

distância concorrem para aumentar os encargos burocráticos dos docentes, uma vez que na 

estrutura do campus da capital todo o aparato administrativo já estava bem estabelecido antes 

do REUNI, o que não ocorre com a unidade em que se realiza essa pesquisa. A fala de Ana 

(2018) deixa clara a necessidade de mais pessoal técnico-administrativo, para encargos que não 

são função do professor universitário. 

Há uma fala recorrente, próxima a que Maria apresenta, que entende que por mais 

aborrecido que seja o trabalho burocrático-administrativo ele é entendido como necessário. 

Além de assinalar, como Nieja, as funções chave na estrutura administrativa, como Reitor, pró-

reitor, chefe de departamento, coordenador de curso, foi assinalado que a participação em 

atividades com real significado para a administração da universidade não deve deixar de fazer 

parte do trabalho dos professores. Por outro lado, as atividades em que as professoras não veem 

sentido, ou ainda que representem uma sobreposição de tarefas, seriam facilmente deixadas de 

lado pelas entrevistadas. 

Essa é uma questão sensível. Sérgio Buarque de Hollanda (1995), em Raízes do Brasil, 

afirma que nosso país vem de uma tradição cartorialista, explicando suas origens e como ela se 

manifesta no Brasil. Essa prática está entranhada nas estruturas, sobretudo estatais, e faz com 

que carimbos, vistos, assinaturas, façam parte de forma contundente das formas como a 

universidade se organiza. Está claro que a administração pública precisa de um rigoroso 

controle de suas contas, suas atividades, de seus serviços prestados, mas há mais um apreço pelo 
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processo burocrático do que por uma organização e administração que deem conta de tal 

controle. 

Esse excesso de funções burocráticas mais do que “enganar” sobre quais são as funções 

do professor universitário, como afirmou Antônia, contribuem sobremaneira para que a jornada 

de trabalho das docentes ultrapasse aquela prevista em seu concurso. Todas as cinco têm 

concurso de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. Anteriormente já começamos a expor 

a pressão exercida sobre as entrevistadas no que concerne às aulas. Há pouco expomos o 

excesso de trabalho administrativo-burocrático. Além dessas duas funções, a pesquisa e a 

extensão também se fazem presente no cotidiano das docentes. Todas afirmaram estar de 

alguma forma envolvidas com os três pilares fundamentais da universidade (ensino, pesquisa e 

extensão), para além de atuar na administração. Nenhuma delas soube informar como essas 

atividades estão distribuídas durante a semana de trabalho, havendo relativa precisão somente 

no que se refere às aulas. A exatidão quanto ao número de aulas não é possível, uma vez que pelo 

menos três das cinco em algum momento de sua carreira utilizaram o artifício da sobreposição 

de aulas, como já assinalado. Não obstante, todas relataram que as atividades profissionais 

ultrapassam as quarenta horas previstas. Mesmo Maria, que durante o doutorado estudou a 

precarização do trabalho docente com o REUNI, que afirma tomar cuidado para que sua jornada 

não se prolongue para além do que foi estabelecido em seu concurso, acaba por reconhecer que 

por vezes o trabalho extrapola essa carga horária. 

A fala das entrevistadas, demarcando o excesso de trabalho burocrático, encontra eco 

em um estudo de Márcia Cavalcanti Raposo Lopes (2006) com professores da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), que demarca que o trabalho burocrático é o que não traz 

prazer ao professor. Os demais aspectos do trabalho docente, ligados ao ensino, à pesquisa e à 

extensão, por mais extenuantes que se mostrem, excedendo a jornada de trabalho, tomando o 

tempo que seria ‘livre’ (de convivência familiar, de lazer, de descanso ...) ainda são demarcados 

como atividades que trazem um certo júbilo. As atividades burocráticas, ao contrário, são 

percebidas como enfadonhas. 

É importante demarcar que o conjunto de atividades pertinentes ao professor, reforçado 

não só por certa característica intrínseca ao seu métier, mas também pela imagem que 

socialmente foi construída de profissionais ligados a trabalhos intelectuais, em que estes 

precisam de constante leitura, onde não há horário ou lugar específico para uma ‘inspiração’, 

‘insight’ ou ‘momento de eureka’, flexibilizam a jornada de trabalho, fazendo com que esta não 

só acrescente horas dedicadas, como também esse tempo, que seja ocupado em espaços diversos 

ao do ambiente de trabalho. 
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É Nieja quem explana com mais exatidão a organização do horário compartilhado pelo 

grupo: “[...] nosso horário é das 13:30 h às 23:00 h. Às vezes você chega aqui e você gasta sua 

tarde inteira só com reunião. E aí quando você vai ver já são 18 horas, tem que ir para sala” 

(NIEJA, 2017). Interpelada sobre a extrapolação da quantidade de horas, Nieja explica: 

 

A gente teria um intervalo de uma hora e meia, por exemplo. Que é o horário que as 

pessoas da manhã e da tarde têm, que é o horário de almoço. O quê que acontece? Eu 

já até comentei várias vezes com as minhas colegas que trabalham comigo à noite: a 

gente não respeita isso. Acaba que a gente é sugado pela lógica que vai se instituindo 

aqui dentro. Por exemplo, é, se eu vou entrar na aula seis horas eu teria no caso que 

parar às quatro e meia, fazer um intervalo de uma hora e meia e depois pegar. Porque 

aí, à noite, é a noite toda. É o nosso intervalo. Só que a gente não faz. Porque quatro 

horas tá bombando! Gente! Quatro horas é uma reunião, quatro horas você marca com 

um menino de TCC aqui, quatro horas você vai lá no museu ver um negócio e volta. 

[...] Então assim, são coisas que acabam não acontecendo. A gente faz um lanche, mas 

às vezes é aqui na frente do teclado, às vezes a gente consegue descer, ir lá na padaria, 

dar uma descontraída, lanchar...mas na maioria das vezes é aqui dentro mesmo essa 

hora! (NIEJA, 2017). 

  

Os quatro cursos de licenciatura são noturnos e, portanto, toda a carga horária de aulas 

da graduação é feita nesse período. Durante o trabalho de campo foi possível perceber que, se 

o horário não é cumprido com a exatidão do relógio de ponto, ele chega bem próximo à 

descrição de Nieja. 

Ao pensar essa questão é preciso ainda levar em conta as características do trabalho 

intelectual, de pesquisa, de preparação das aulas, que demandam um ambiente que nem sempre 

é favorecido pela instituição. As salas dos professores são ocupadas por duplas, excetuando 

Janaína, que, no entanto, já estava aguardando companhia. Durante a entrevista de Maria e 

Nieja, por exemplo, na sala havia um outro professor trabalhando. Ana e Antônia procuraram 

marcar a entrevista em horários em que suas colegas não estivessem, para que esta pudesse 

ocorrer num melhor ambiente. As entrevistas de Ana, Maria e Nieja foram interrompidas por 

outras pessoas que passaram na sala por alguma razão. É nesse ambiente cheio de interrupções, 

intercortado de atividades distintas, espera-se, que estas professoras também se ocupem do 

trabalho intelectual. Como tal não é fácil, todas relatam, ao menos, ler material relacionado ao 

trabalho também em casa. 

Deise Mancebo elenca o crescente número de atividades realizadas por professores de 

universidades: 

 

Assim, os professores de Educação Superior preparam e ministram cursos na 

graduação e pós-graduação, orientam estudantes na graduação e na pós- graduação, 

organizam eventos, elaboram estratégias de busca de financiamentos. Fazem gestão 

de relações entre grupos acadêmicos, estabelecem comunicação entre pares, 

‘escolhem’ formas de produzir e ter sucesso na publicação de um número importante 

de artigos em revistas conceituadas no seu respectivo campo de atuação, concorrem 
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em editais, buscam parcerias na iniciativa privada, preenchem pareceres on-line de 

um número crescente de bolsistas, de revistas, de eventos, de pedidos de 

financiamento de seus pares, ocupam-se cada vez mais de tarefas administrativas, 

como alimentação de planilhas, elaboração de relatórios, e por aí vai. (MANCEBO, 

2011, p. 35) 

 

A autora supracitada elabora essa lista ao discutir a intensificação do trabalho docente. 

Mais adiante, em seu texto, ela aponta mais especificamente para o constante acréscimo de 

procedimentos administrativos como funções docentes. Para a autora, a intensificação do 

trabalho docente contribui para transtornos físicos e mentais entre professores (MANCEBO, 

2011). Durante a pesquisa de campo, tal afirmação encontra eco em duas das entrevistadas que 

estavam doentes durante as entrevistas: Maria pouco antes da entrevista, mas, a convite seu, 

comigo na sala, passou cerca de 10 minutos falando com a mãe sobre exames que ela estava 

fazendo para diagnosticar sua doença e Ana estava afônica e tossindo bastante durante a 

entrevista. Além das duas, Nieja estava visivelmente cansada durante a entrevista. 

 

4.3.1. Relações com os alunos 

 

Todas as docentes, sem exceção, destacaram o papel do ensino em seu trabalho. Mais 

adiante esse tópico será melhor discutido, contudo, é preciso ter em mente essa informação ao 

se voltar para o relacionamento com os alunos. Essas pessoas escolheram 

o magistério como primeira opção profissional. Ainda que a delimitação pela Educação 

Superior tenha vindo posteriormente e deem especial importância ao trabalho em sala de aula, 

é preciso destacar como essas mesmas pessoas enxergam as relações estabelecidas com os 

estudantes. 

De forma geral a resposta sempre começa com algo no sentido de uma relação amistosa, 

respeitosa, entre as partes. Ao serem perguntadas diretamente, todas responderam da mesma 

forma. Contudo, no decorrer da entrevista e mesmo durante as observações em campo, foram 

percebidas nuances nessa relação amistosa, respeitosa. 

Janaína foi a única a manter uma fala uniforme nesse sentido: “Os alunos aqui são 

dedicados. Não sei se também porque eles... a maioria, acho, dos que estudam aqui, 

principalmente na licenciatura, não são daqui, então eles têm uma dedicação grande aos 

estudos” (JANAÍNA, 2018). Mais adiante a professora reforça a prontidão e boa vontade dos 

alunos em participar de atividades. Essa professora mantém com alguns alunos da instituição, 
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em conjunto com algumas pessoas da cidade, um grupo de estudos de Relações Étnico-Raciais. 

Também, antes mesmo de completar seu primeiro ano na instituição, organizou um seminário 

sobre o tema. A docente imputa ainda na relação cordial, no entusiasmo e vontade de aprender 

dos discentes, um fator para a promoção da autoformação. 

Ana, Antônia, Maria e Nieja já apresentam um discurso um pouco diferente. A relação 

é boa e respeitosa, porém há dificuldades na condução das disciplinas. Ana, Antônia e Maria 

atribuíram a alta carga de leitura, em uma área distinta daquela da formação específica, como 

sendo um dos elementos que torna a receptividade por parte dos alunos difícil. Maria acredita 

não ser das professoras mais queridas entre os licenciandos, justamente porque o tipo de 

conhecimento com que ela trabalha se estabelece através de leitura e reflexão, é mais abstrato 

e menos ‘funcional’, em contraposição à disciplina de LIBRAS, que Nieja leciona e é altamente 

instrumental. Ainda que Nieja afirme que [...] “eu escuto muito os alunos que vêm pra minha 

disciplina de LIBRAS que são de outros cursos reclamarem que não têm a atenção que têm na 

minha disciplina” (NIEJA, 2017), a professora assinala que muitas vezes falta 

comprometimento dos alunos com o aprendizado e que problemas com plágio, por exemplo, 

estão ficando cada vez mais comuns no trabalho. 

Ana e Antônia têm uma fala muito próxima em que afirmam sentir falta, principalmente 

por parte dos alunos, nas palavras de Antônia (2018), de um “viver a universidade” e nas de 

Ana (2018) de um “ar de educação”. Esse ar ou vivência são expressões usadas por elas para 

designar um ambiente, um espaço onde a formação universitária fosse feita de forma mais 

complexa, com ações que extrapolassem a aula. Ambas marcam fortemente a distância com a 

capital, onde o campus conta com uma faculdade de Educação que promove eventos e possui 

inúmeros grupos de pesquisa e projetos de extensão diretamente ligados à Educação, como um 

fator que afasta os alunos das discussões diretamente relacionadas à formação de professores. 

Essa é uma questão importante, uma vez que deixa extremamente clara a posição de que 

a formação dentro da universidade, na concepção dessas docentes, precisa ir para além da aula. 

É preciso um “ar”, um meio que favoreça essas outras ações, mais ligadas à pesquisa e à 

extensão. Ambas assinalam que uma das funções da pós-graduação recém- criada na unidade é 

contribuir com esse ambiente, que ainda é árido no campus. Pode-se aproximar a essa visão a 

postura de Janaína, que de pronto procurou promover ações nesse sentido. 

Ana aponta ainda uma questão que não é menos relevante nas relações estabelecidas 

entre discentes e docentes: elas estão lá sobretudo para atender as licenciaturas, para trabalhar 

com formação de professores, e há uma parcela significativa de alunos que não tem o magistério 

como perspectiva: 
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[...] Então, tentar, nesse primeiro momento, identificar aqueles que realmente estão 

aqui porque acreditam e querem ser professores, tem o desejo de ser professor e 

aqueles que estão aqui, mas ainda não tem um rumo. E uma terceira classe que são 

aqueles que não querem estar aqui, eles estão fazendo porque é próximo para mudar 

para o curso X. Esse primeiro que tem o desejo, tranquilo. O segundo grupo que 

aqueles que estão aqui, mas não sabem o que querem, é esperança. Poxa, ele não disse 

nem sim nem não, então ainda está na dúvida, então quem sabe no decorrer da 

disciplina ele vai se apaixonando e ele muda a perspectiva. O terceiro grupo, quando 

ele já tem essa questão, eu não quero ser, estou aqui só para fazer, continuo apostando 

nele, quem sabe até o fim do semestre ele mude. Então a primeira questão que eu faço 

é justamente essa: de discutir com eles o que significa ser professor (ANA, 2018). 

 

Esse componente, de trabalhar com formação de professores com sujeitos que muitas 

vezes não desejam ser professores e estão ali porque foi o curso em que conseguiram vaga e é 

ligeiramente próximo ao que de fato gostariam, ajuda a moldar as relações entre as professoras 

e seus discentes. 

Outra questão é trazida por Antônia, que relata a separação muito forte entre as 

disciplinas específicas da área e as pedagógicas, sendo as primeiras mais valorizadas: 

 

[...] Aqui infelizmente é muito sério essa divisão do que é área pedagógica e área 

específica. Que eles chamam de específica, que é do curso, área da Física, área da 

Química. [...] Quem conseguiu fazer essa dicotomia? Porque eu não consigo 

desvincular Biologia de Física, eu não consigo desvincular Filosofia de Matemática. 

Porque o nascedouro de toda ciência é a Filosofia. [...] Por mais que a gente faça o 

exercício reflexivo, e trate bem, e tente trazer a reflexão eles não dão o valor adequado 

a nossa disciplina (ANTÔNIA, 2018). 

 

As disciplinas pedagógicas são vistas, portanto, como menos significativas para a 

formação, ainda que estejam em cursos de licenciatura. Essa perspectiva, somada ao número de 

alunos que cursam licenciatura, mas não desejam ser professores, são elementos importantes 

para que se entenda a perspectiva de Ana, Antônia, Maria e até certo ponto Nieja, de que há 

dificuldades com o trato com os alunos. 

 

4.3.2. Ensino, pesquisa e extensão 

 
A organização formal de uma universidade vislumbra três alicerces: ensino, pesquisa e 

extensão. Essa é a definição dada pelo MEC. Esse é o tripé propagado pela instituição. Ainda 

que nem sempre os professores, individualmente, se dediquem às três frentes simultaneamente, 

a universidade como um todo deve ser capaz de se construir com essas três formas de trabalhos. 

As informantes têm bastante clareza disso e todas afirmam estar de alguma forma ligadas às 

três atividades. 
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As cinco foram convidadas a hierarquizar as três atividades: Ana, Antônia e Nieja 

apontam francamente o ensino como sendo a função mais importante em uma universidade. 

Nieja especifica que o principal é o ensino na graduação. Maria e Janaína não dissociam as três 

funções, afirmam que por mais que por vezes se possa envolver mais em uma ou em outra, as 

três são fundamentais para a constituição da instituição. Não obstante, ambas afirmam que o 

trabalho com ensino é o que mais gostam de exercer. Para todas o ensino é a atividade com que 

mais se identificam e gostam de executar, todas valorizam essa função. 

Questionadas sobre a percepção dos colegas de outras áreas do campus, que não as de 

Educação, sobre essa hierarquia, se seria próxima à perspectiva delas, reconhecendo a 

importância do ensino, todas afirmaram acreditar que boa parte do prestígio se encontra na 

pesquisa. As falas giraram em torno da valorização das publicações, seja em quantidade, seja 

em qualidade. 

É sintomático que, mesmo afirmando a primazia do ensino, discutindo o produtivismo 

científico, Antônia e Nieja tenham usado como elementos para a própria fala o fato de entre as 

quatro unidades da universidade ser aquela à qual pertencem a que mais publica. Ainda que se 

coloquem com uma perspectiva diferente dos demais professores, não deixam de usar os 

elementos reconhecidos por eles como agregadores de capital simbólico para delimitar o espaço 

que ocupam. 

O sentido dado pelas professoras à pesquisa também é importante para que se possa 

entender como ela se apresenta. É preciso ter em mente que além do trabalho de produção do 

conhecimento científico, todas valorizam a circulação do mesmo, colocando a universidade 

como vetor, principalmente, em atividades como eventos, grupos de pesquisa e estudo. Uma das 

justificativas dadas para se privilegiar o ensino foi justamente uma suposta capacidade intrínseca 

de agregar a pesquisa. Nieja (2017) afirma: “para mim não existe professor que não é 

pesquisador.” Esse pesquisador não necessariamente é o produtor do conhecimento, aquele que 

faz a pesquisa científica, mas aquele que se atualiza e está a par do que de melhor e mais novo 

se discute na área. O marco do tripé universitário está mais próximo do pesquisador como aquele 

que produz o conhecimento científico, está garantido na instituição como um todo e não em 

cada profissional singularmente. Entretanto, um professor para exercer bem a docência precisa 

estar atualizado com o conjunto dessa produção, de forma mais significativa ainda se atua numa 

instituição que tem como base construí-la. A esse preparo, a essa capacitação, também é 

atribuído o sentido de pesquisa por parte das entrevistadas. 

Das três funções a extensão foi a quem menos foi citada. Aparece mais nas falas de 

Antônia e Janaína, mas só a última evidencia as próprias ações nesse sentido. Ainda que o pilar 
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apareça na fala de todas em algum momento, para Ana, Maria e Nieja isso se dá de forma menos 

enfática que o ensino e a pesquisa. 

 

4.4. Afinal, qual é a função da universidade? 

 

A baliza ofertada pela organização em torno do tripé ensino, pesquisa e extensão já 

fornece algumas pistas para qual é, no entendimento das entrevistadas, a função da 

universidade. Em algumas entrevistas a questão foi respondida sem o estímulo da pergunta ao 

se pedir a hierarquização, ou em outro ponto. Não obstante, a todas as docentes foi feita de forma 

clara a pergunta: “para você, qual é a função da universidade?” 

Ana centra toda sua fala pelo eixo que lhe é mais caro: a formação de professores. Ainda 

que a pergunta tivesse sido feita de forma ampla, a resposta se direciona para aquela em que ela 

atua. 

 

Acho que resumindo, hoje o que diferencia a formação de um sujeito que está à frente 

de uma profissão, que é ser professor, e tem todo um histórico de desprestígio, de 

desvalorização, de não percepção da importância desse sujeito frente à formação dos 

outros sujeitos... Ela é o diferencial! Se nós não tivermos universidade pública, que se 

preocupa com o tripé ensino, pesquisa e extensão, nós estamos fadados a formar uma 

mão de obra que ela simplesmente reproduz. Ela não analisa o que ela está fazendo. 

Ela não vai ser crítica em relação ao que está no seu contexto. Ela não leva os alunos 

a perceber qual é o papel deles dentro desse contexto. E por que que eles estão, por 

exemplo, na escola? Por que que eles estão na universidade? Por que eles devem 

pensar um futuro diferente daquilo que às vezes é predito, ou que é organizado, que é 

anunciado como se fosse isso para esse sujeito. Então sim, a universidade ela é um 

diferencial. Ainda é um diferencial, dentro desse tripé que eu estou falando. Mesmo 

com toda carga de atividades administrativas, mesmo com todo o sufocamento para 

desenvolver pesquisa, para desenvolver extensão, para assumir sala de aula, o 

professor universitário de uma instituição pública, ele é ainda o diferencial do futuro 

professor que vai estar em sala de aula (ANA, 2018). 

 

Antônia (2018) é mais sintética: “A função da universidade deve, deveria ser um local 

para agregar o pensamento reflexivo, crítico, um local formativo para aqueles que estão 

desenvolvendo a sua formação, mas também para todos.” É importante aqui destacar que essa 

pergunta foi feita logo após a professora mencionar a falta de uma vivência da universidade12, 

relacionando à falta que faz a estrutura mais complexa e a função ‘real’ da universidade. 

Janaína coloca como eixo central a responsabilidade que a instituição tem para com a 

                                                           
12 Ver item 4.6.1 “Relação com os alunos”. 
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sociedade: 

 

[...] é contribuir com a sociedade da melhor forma possível. E aí é com pesquisa. Com 

produção do conhecimento, com os processos formativos. Acho que para mim essa é 

a função da universidade: é retomar... acho que é isso, é a palavra, que é retomar para 

a sociedade aquilo que... - porque querendo ou não, isso aqui também só existe por 

conta da sociedade. Inclusive eu falo para os meus alunos: a gente não está aqui de 

graça! Muitas pessoas pagam por isso aqui nos seus impostos. E muitos dos filhos dos 

que pagam sequer chegaram a ter acesso ao portão dessa universidade. Então eu acho 

que o nosso compromisso... Por isso eu acho que a universidade tem o compromisso 

social, com a sociedade! Ela tem que retornar para a sociedade aquilo que a sociedade 

lhe propicia, em termos de condições financeiras de existir. Então a gente tem que 

contribuir com a sociedade no sentido do que a gente faz, seja em forma de ensino, 

formando profissionais para atuar nela, numa perspectiva crítica, enfim. Seja por meio 

da pesquisa. Seja por meio de projeto de extensão, na tentativa de colaborar com 

algumas ações. Acho que é isso, acho que a função da universidade retomar para a 

sociedade aquilo que a gente produz, a gente faz, que a gente acredita (JANAÍNA, 

2018). 

 

É significativo que ainda que não dissocie ensino, pesquisa e extensão em uma fala 

preliminar, mesmo elegendo ensino como atividade integradora, sobretudo da pesquisa, Janaína 

ao atribuir a função da universidade sublinha o papel da pesquisa. No final da sua fala ela evoca 

os três pilares em consonância com o que havia afirmado anteriormente, o que suaviza o 

impacto dado à pesquisa no início da sua fala, sem, contudo, anulá-lo, o que indica contradição. 

Em um sentido muito próximo está a resposta de Nieja (2017), sobre a função da 

universidade: “[...] acho que é a produção de conhecimento. E aí dentro da produção de 

conhecimento entra tudo, entra pesquisa, entra extensão, entra a formação dos futuros 

profissionais. Produzir Conhecimento para impulsionar a sociedade, o país, quiçá o mundo.” O 

eixo volta-se mais uma vez para a sociedade, nesse caso não para devolver algo a ela, mas para 

impulsioná-la. O viés integrador para Nieja é a produção do conhecimento. É possível 

aproximar essa colocação do modelo proposto por Humboldt. 

Maria tem uma posição alicerçada na própria formação, a instituição compôs o seu 

objeto de pesquisa no doutorado: 

 

[...]eu acho que ela cumpre vários papéis. Eu acho que inclusive ela tem 

desempenhado um papel importante por um lado e possivelmente crítico por outro, 

que é ser uma agência executora daquelas que seriam as responsabilidades do Estado. 

Então, até dentro desse discurso da inclusão social, como se as pessoas não tivessem 

todas dentro da sociedade! Elas só estão dispostas de forma diferenciada, mas estão 

todas ali. Mas, quer dizer, você pegar uma política de inclusão e trazer para a 

universidade, para os bancos da universidade, ainda que em cursos menos 

prestigiados. Com toda essa discussão que é possível, mas você abrir as portas dessa 

instituição que historicamente é uma instituição voltada para a formação das elites, de 

uma maneira geral, você trazer para esses bancos pessoas que nunca pensaram em ter 

acesso, isso cumprir um papel ideológico fortíssimo, eu acho. Eu acho mais um papel 

ideológico do que uma mudança material de fato, de substancial dos impactos disso. 

Acho que a gente ainda vai ver os impactos do REUNI, das expansões, aí da vida. 
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Porque a gente ainda tem um processo aí de estudo para fazer. Para identificar onde 

estão esses sujeitos, eles estão dando aula mesmo? Que tinha que formar professores 

e tal. Mas eles chegaram aqui dentro, por outro lado, olha como é que é contraditório. 

Analisar política, porque aí eles entraram, eles tiveram acesso, eles tiveram programas 

de assistência estudantil, então quer dizer, ganham bolsas, ganham auxílio material, 

ganham auxílio aquilo não sei o quê, percebe que são políticas de cunho social 

também? (MARIA, 2017). 

 

Maria apresenta sua leitura onde a universidade é pressionada a funcionar como agência 

executora de políticas públicas. Ainda que nessa fala a entonação pareça relativizar a 

importância do acesso à universidade, mais adiante na entrevista, ela afirma ser a Educação 

Superior “um direito, não um privilégio do sujeito” (MARIA, 2017). Acrescenta ainda como 

uma função contumaz, também servir como foco de resistência a movimentos mais 

conservadores da sociedade. 

Assinalo ainda que Maria (2017), ao falar de um modelo ideal de universidade, tratou 

como “quase um culto à ciência”, no entanto, disse não acreditar que o modelo humboldtiano 

simplesmente transposto aos nossos dias daria certo. Posição diametralmente oposta à de 

Gerhard Casper (2003), que no texto publicado no país em conjunto com o de Humboldt (Sobre 

a Organização Interna e Externa das Instituições Superiores de Berlim), afirma que é hoje que 

o modelo idealizado pelo alemão tem maiores possibilidades de se efetivar. 

Logo em seguida a essa pergunta foi questionado se a universidade vem hoje cumprindo 

o papel atribuído por elas na resposta à questão anterior. Excetuando Antônia, que na sua 

resposta já apontava um não cumprimento total da função, todas as professoras afirmaram que, 

por mais difíceis que sejam as condições, a universidade consegue cumprir seu papel e é a 

instituição pública o espaço que mais favorece o pleno desenvolver da universidade. 

É importante perceber que quando a resposta à questão proposta poderia lançar dúvidas 

sobre a qualidade da universidade pública, todas mantiveram uma postura de defesa da 

instituição, de seu papel. Se as coisas não são como deveriam ser, ainda é o melhor que se pode 

construir, a melhor alternativa. 

Tal defesa se contrapõe, por exemplo, a comparações solicitadas com as instituições, ou 

campus, onde fizeram suas formações. Antônia (2018) afirma que a única semelhança entre o 

espaço onde atua como professora e aquele no qual foi formada é o nome. Janaína (2018), que 

afirma ter como principal semelhança entre as instituições o comprometimento com a educação 

pública, gratuita e de qualidade, não deixa de assinalar que, na capital, a estrutura é mais 

complexa e bem-acabada. O termo usado por Maria (2017) para definir a universidade em que 

fez o mestrado é que “ela funciona”. Mesmo com a percepção de que o espaço que ocupam tem 

inúmeros problemas, que vão da falta de estrutura física que dificulta a organização de um grupo 
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de estudo porque não há sala disponível ou piora as condições de trabalho porque não se pode 

ligar o ar condicionado existente nas salas de aula por falta de dimensionamento elétrico, 

passando pela quantidade de professores pequena para uma demanda grande de aulas e o pouco 

efetivo de pessoal técnico-administrativo, a postura é de defesa da universidade. Como parte 

integrante – e viva – daquela instituição, como pessoas que dentro de suas possibilidades e 

limitações trabalham duro, elas expressam as contradições que estar numa universidade pública 

no interior do país produzem. 

É identificando essas contradições que se dá um passo importante para perceber qual 

universidade é construída por essas docentes. É uma entre tantas, mas seus sentidos e 

significados contribuem para que se possa esboçar um sentido comum de universidade. 

Aproximando as falas no que têm de comum, universidade é um espaço em que se deve cultivar 

o pensamento crítico e plural, formando profissionais altamente capacitados em constante 

diálogo com a comunidade. Tal tarefa não é fácil, as condições são duras, mas é o que buscam 

fazer. O grau de sucesso da empreitada não foi alvo dessa pesquisa, porém, acredito firmemente 

que todo trabalho sinceramente feito em defesa da universidade pública brasileira, por mais 

problemas que tenha, deva ser reconhecido. 

 

4.5. Aspectos dos modelos de universidade na fala das entrevistadas 

 

Na seção 2.3 do segundo capítulo, “Modelos de Universidade”, apresentei os principais 

modelos de influência na constituição da universidade brasileira. Algumas como USP e UnB 

tiveram francamente inspiração humboldtiana, mas a maioria seguiu o exemplo da primeira, a 

atual UFRJ, e balizou-se pelo modelo napoleônico. O tripé universitário, ensino-pesquisa-

extensão dá indícios dos diálogos com esses modelos, juntamente com o modelo norte-

americano. A orientação de estabelecer cursos desde o ingresso na universidade destinados a 

formar para uma carreira específica nos aproxima dos franceses, a pesquisa como elemento 

fundamental é francamente alemã e a relação com a comunidade pela extensão conversa com a 

universidade estadunidense. 

Essas generalizações observáveis ao se pensar as universidades ou a Educação Superior, 

em certa medida, são vislumbradas também na fala das docentes. 

Ana tem a maioria de suas falas balizadas pela formação de professores. As respostas 

são dadas com esse parâmetro. Ela se coloca não em uma posição de ‘professora universitária’, 

mas de ‘professora de professores’. Essa profunda ligação com a responsabilidade de formar o 



94  

 
 

profissional pode ser associada com o modelo napoleônico. 

As cinco, em algum momento, apontam para o ensino como aspecto principal do trabalho 

na universidade. Quando, ao serem convidadas a pensar se os colegas de outras áreas partilham 

do mesmo sentimento, mais do que a resposta vocalizada foram as expressões, os suspiros, os 

“ahhhhhs” e o tom usado para indicar que para elas a pesquisa é mais importante, é que se 

percebe a força que esse aspecto tem. Uma resposta vocalizada pode ser repensada, retificada 

para não correr o risco de generalizar erroneamente, ou de desagradar outro colega, mas as 

caretas, os suspiros e as interjeições que contornam essas respostas ajudam a reforçar ou 

contradizer suas falas: todas tomam o ensino como referência e não acreditam que a maioria dos 

demais colegas partilhem dessa posição. Tal posição traz as falas próximas ao modelo francês. 

O modelo humboldtiano aparece justamente no contraponto a essa resposta. Janaína 

(2018) começa dizendo que não é possível pensar ensino, pesquisa e extensão separadamente 

em termos de importância, mas em outra resposta elege o ensino como fundamental, não por 

alguma característica intrínseca e sim pela capacidade de agregar em primeiro lugar a pesquisa 

e depois a extensão. Antônia (2018) e Nieja (2017) ao falarem do campus, trazem a informação 

que é o que mais publica, reforçando o prestígio da pesquisa. Maria (2017), ao falar de uma 

universidade ideal, fala de “quase um culto a ciência”. Ana (2018), Antônia (2018), Janaína 

(2018) e Maria (2017) afirmam que o elemento agregador do trabalho do grupo é o Programa 

de Pós-Graduação ao qual são ligadas. Esses são alguns elementos da universidade alemã nas 

falas das professoras, principalmente porque deslocam para a pesquisa o elemento agregador do 

trabalho na universidade. Quando Ana (2018) e Antônia (2018) trazem falas lamentando que o 

campus não estimula um ambiente universitário, a universidade de referência é claramente a de 

inspiração humboldtiana: com enfoque na pesquisa, no saber científico, marcadamente presente 

no cotidiano do modelo alemão. 

Ainda que haja certa ascendência do modelo humboldtiano na fala das professoras, a 

materialização do mesmo encontra inúmeros limites. As cinco lamentam não conseguir se 

reunir para promover sequer um grupo de estudo. É unicamente Janaína que cita organizar um 

grupo de pesquisa. Ana, Antônia e Maria, de forma geral, organizam suas atividades de pesquisa 

em consonância com a pós-graduação. 

A influência do modelo estadunidense também ecoa em algumas falas. Marcantemente 

temos Janaína que, assim que assumiu o cargo de professora na instituição, passou a participar 

de atividades de extensão, buscando diálogo com a comunidade que a cerca. Desde 2017, seu 

primeiro ano como professora, promove um seminário sobre sua área de estudo aberto à 

comunidade. Seu grupo de pesquisa é composto tanto por pessoas de dentro como de fora da 
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universidade, agregando interessados pela temática de Relações Étnico-Raciais, acadêmicos ou 

não. Maria e Nieja ajudam a dirigir o museu ligado ao campus, localizado em uma cidade 

vizinha. Contudo, ainda que na semana das entrevistas estivessem envolvidas em uma atividade 

especial do museu, esta tarefa pouco apareceu em suas falas. Antônia mais de uma vez defendeu 

que a universidade deveria estar mais envolvida com a comunidade e lamentou a distância 

maior sentida por ela na relação do atual local de trabalho em contraponto ao campus em que 

ingressou como docente. Essa defesa, porém, não se estendeu a comentários ou descrições da 

sua própria ação como responsável pela extensão. 

Os novos modelos surgidos a partir do REUNI, como apontado anteriormente, aparecem 

mais claramente na fala de Nieja. Ela direcionou a fala para a necessidade de uma nova forma 

de organização administrativa, em que o professor estaria ligado aos cursos, aos colegiados e 

não aos departamentos, mas afirmou que precisava estudar mais para propor um desenho mais 

definitivo. Uma nova forma de organização da formação, dos cursos, porém foi pouco abordada. 

Com relação aos cursos em que as cinco atuam, a indicação mais contundente foi 

apontada por Ana (2018): muitos dos alunos escolhem o curso não por querer seguir a carreira 

docente, mas por ser aquele que foi possível entrar. Geralmente por proximidade de interesse. 

Dessa forma alunos da Licenciatura em Química, na realidade almejavam uma vaga na 

Engenharia Química. Principalmente após o SISU, que contribuiu muitíssimo para democratizar 

o acesso, mas acabou por levar os alunos a cursos que não eram exatamente os que queriam. Tal 

contradição, somada ao baixo prestígio dos cursos de licenciatura, aparecem como um grande 

desafio para o trabalho. 

É preciso frisar que os apontamentos feitos nessa seção são uma modelagem. Não há 

qualquer homogeneidade tanto na prática cotidiana das cinco docentes, sujeitos dessa pesquisa, 

como nas universidades. Essas aproximações são úteis para ampliar as possibilidades de 

diálogo, aproximando o que é específico do que é compartilhado com outras universidades. 
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“Imaginar é mais importante que saber, pois saber é limitado enquanto a imaginação abraça o 

Universo.” Albert Einstein 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

 

Logo após ter conseguido desenhar um objeto de estudo: as concepções de universidade 

de cinco docentes responsáveis pelas disciplinas pedagógicas em cursos de licenciaturas em 

Ciências Biológicas, Física, Matemática e Química, dois movimentos foram realizados: um no 

sentido de estabelecer o método de pesquisa e outro buscar uma compreensão geral do que é 

universidade e como ela foi constituída no país. 

Ao iniciar o programa de mestrado encontrava grandes dificuldades para estabelecer as 

diretrizes metodológicas. Conforme fui cursando as disciplinas, em especial as “Temas de 

Pesquisa em Políticas, Formação, Educação e Sociedade”, cada vez ficou mais claro de que 

eu precisava dialogar com um método que desse conta tanto da proposta do projeto quanto eu 

fosse capaz de me identificar com o mesmo. Primeiro chegou a certeza de um determinado olhar 

para a entrevista, que levasse aos entrevistados a falar de uma forma mais livre, que permitisse 

maior exposição, que levasse em conta que o entrevistador não é ‘neutro’, opaco, durante a 

entrevista. Esse aspecto foi muito fácil de ser determinado. Contudo, todo o resto ficou por um 

tempo no ar. Como tratar as entrevistas? As análises como fazer? Como fazer as análises 

virarem um texto acadêmico? 

Essas respostas chegaram de uma única vez pelas mãos de uma amiga que me emprestou 

o livro “Entrevista Compreensiva” de Jean Claude Kaufmamm. Com o manejo da entrevista 

muito próximo ao que eu já havia estudado, o livro também trouxe os indicativos para as demais 

questões que me afligiam. 

O desenho metodológico se revelou simples, mas eficiente: as entrevistas foram feitas a 

partir de um roteiro, próximo a chamada “entrevista semidiretiva”, termo que me apropriei 

através da tradução do texto de Kaufmamm, mas que pela descrição poderia ser tomado também 

como entrevista semiestruturada. Antes de ir à campo propriamente o roteiro foi experimentado 

em uma entrevista teste. Depois foram promovidos ajustes no roteiro. Um primeiro tratamento 

foi feito com a transcrição, ação que não é imperativa nas indicações do autor citado no 

parágrafo anterior, mas que se demonstrou importante para o processo de análise. A partir das 

transcrições, juntamente com inúmeras audições foram escritas fichas de análise. Num primeiro 
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momento procurei usar um arquivo word para tanto, mas essa forma se mostrou pouco eficiente 

para mim. Retomei o tempo de escola básica e escrevi as fichas em cartões pautados. Já durante 

a escrita eu produzi três tipos de fichas: I) gerais, com qualquer coisa que me chamasse atenção, 

eu procurava anotar a página onde se encontrava na transcrição; II) de associação entre outras 

entrevistas; III) de referências ou conceitos que a entrevista me remetia. A partir delas é que foi 

feita a redação das análises. As fichas se mostram bastante úteis para escrita, pois eu contei com 

um material organizado, muitas vezes já associado com a literatura. 

Ainda que tenha achado o livro “Entrevista Compreensiva” bastante didático, foi 

necessário levantar se o método já havia encontrado espaço na pesquisa brasileira e como os 

pesquisadores faziam uso dos mesmos. Identifiquei que alguns acadêmicos aplicam o método 

apenas para o manejo da entrevista, reduzindo-o, portanto, a uma técnica. Contudo, há outro 

grupo de pesquisadores que utilizam enquanto método, perpassando todo o projeto de pesquisa 

e alicerçando a metodologia. Pessoalmente me identifiquei com o segundo grupo e procurei me 

manter dentro das balizas de Kaufmamm nessa pesquisa. 

Concomitantemente ao desenho metodológico, produzi as linhas gerais do primeiro 

capítulo, que aborda a universidade em uma acepção geral. Talvez devido à minha formação 

inicial em História, a baliza para a escrita desse capítulo encontrou-se no processo histórico. Do 

surgimento da instituição na Europa, da transição do Feudalismo para o Capitalismo até sua 

chegada tardia no país. Perceber a falta de consenso em relação ao caráter da instituição na sua 

origem que vai desde a posição de Peter Burke, que a coloca como um espaço de manutenção 

do conhecimento, até a linha de Cristophe Charle e Jacques Verger, que a coloca como 

instrumento de progresso, abriu um importante caminho para que eu conseguisse mover meu 

olhar de aspectos generalizantes para as especificidades das entrevistadas, se não havia acordo 

sequer entre esses intelectuais, como esperar encontrar homogeneidade no pensamento das 

entrevistadas? 

Foi importante elencar os principais modelos de influência sobre a universidade 

brasileira: o francês, ou napoleônico, centrado no ensino, preocupado com a formação de mão 

de obra para o Estado; o alemão, ou humboldtiano, que toma a pesquisa como elemento central 

de formação e traz o conceito de autonomia universitária como pré- requisito para o 

desenvolvimento científico pleno; o norte-americano, que ainda que não seja homogêneo, cheio 

de submodelos, inspira ao Brasil na relação com a sociedade que circunda a universidade, 

ajudando a conceber a extensão. Além desses três principais foi preciso apontar que desde o 

REUNI estabeleceu-se uma disputa por novos modelos, citei as experiências da UFBA e da 

UFABC como exemplos de novas formas de configurar IFES. 
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A principal referência usada para construir o percurso histórico da universidade no 

Brasil foi Luiz Antônio Cunha. Foi principalmente com a ajuda desse autor que reconstituímos 

os principais elementos da formação da Educação Superior em geral e da universidade em 

particular. Instituição que só no início do século XX viu as primeiras iniciativas de implantação, 

que foram descontinuadas. A primeira experiência que perseverou foi a que atualmente recebe 

o nome de Universidade Federal do Rio de Janeiro, fundada a partir da aglutinação de cursos 

superiores já existentes na então capital federal, em 1920. Ainda que constem pressões e 

esforços para a criação de uma universidade no país com motivações para o desenvolvimento 

nacional, a ‘desculpa’ para criação de sua primeira universidade foi conceder um título de doutor 

honoris causa ao rei belga, que visitava o país na ocasião. 

Se a criação da universidade foi tardia, o caminho para a saturação da forma de 

organização da universidade não demorou tanto. Durante a década de 1960 havia uma forte 

pressão dentro e fora da universidade por mudanças, não só na estrutura da universidade, até 

então apoiada no sistema de cátedra, como também no aumento ao acesso à mesma. A situação 

era de tal forma tensionada que o governo da ditadura civil- militar acabou por editar a reforma 

universitária, que procurou modernizar a estrutura da universidade no país, ao mesmo tempo 

que abriu caminho para instituições privadas de Educação Superior. Para mim a melhor 

definição do período é de Florestan Fernandes que trata a Reforma Universitária de 1968 como 

a “reforma consentida” que foi até onde o governo da ditadura civil-militar deixou que fosse e 

não até onde iam as aspirações da comunidade acadêmica de então. 

O período que se estende da redemocratização até a eleição do presidente Lula da Silva, 

que assume em 2003, é marcado sobretudo pela forte presença da iniciativa privada em relação 

às matrículas de graduação. A interpretação da lei que diz ser indissociável o ensino, a pesquisa 

e a extensão na universidade e não na Educação Superior acaba por estabelecer dois grandes 

tipos de graduação: a cursada em instituições mais simples, voltadas sobretudo ao ensino, feita 

em faculdades e centros universitários, e a cursada em instituições complexas, alicerçadas no 

tripé ensino-pesquisa-extensão, as universidades. Waldemar Sguissardi afirma que tal 

interpretação focou na letra fria da lei, não em seu espírito. Para o autor, na lei, universidade 

deveria ser entendida como sinônimo de Educação Superior. 

É importante salientar que, muito embora os governos do Partido dos Trabalhadores 

tenham promovido ações bastante significativas em relação à Educação Superior, essa cisão 

entre os tipos de graduação não foi superada. Ao contrário, com a ascensão dos cursos à 

distância que, apesar de terem surgido antes dos governos petistas, tiveram enorme incremento 

durante os mesmos, mais uma forma de graduação foi estabelecida. Nessa dissertação não foi 
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possível alcançar essa discussão, como também não aprofundei outros elementos pertinentes ao 

período, como o PROUNI. Contudo, no panorama geral da Educação Superior, essas questões 

se entrelaçam e precisam, ao menos, serem pontuadas. 

O segundo capítulo conta ainda com a revisão bibliográfica sobre o conceito de 

universidade entre a intelectualidade nacional. Perpassou por nomes como Marilena Chauí, José 

Dias Sobrinho, Dilvo Ristoff, Demerval Saviani, entre outros, que ajudam a dar corpo aos 

estudos sobre Educação Superior e universidade no país. Foi necessário abordar questões caras 

à universidade, como a autonomia universitária e a crescente heteronomia, com a parcimônia 

exigida por uma pesquisa de mestrado. 

Ainda que o final do segundo capítulo aborde algumas questões mais gerais da 

universidade brasileira contemporânea, é no capítulo seguinte que elas são aprofundadas. 

Principalmente no que tange às IFES. O terceiro capítulo aborda o campo de pesquisa, dividido 

entre aspectos gerais e específicos. 

A primeira parte é dedicada a questões mais amplas: o REUNI, o aumento do 

investimento em Educação Superior e as metas do PNE (2014-2024) relacionadas à Educação 

Superior são os elementos principais abordados. É preciso frisar que é o REUNI que estabelece 

as condições que levaram às cinco informantes a trabalhar no campus estudado, sendo o 

elemento chave. Porém, ele se relaciona com as outras questões já elencadas, sendo importante 

o corte panorâmico para a discussão. 

A segunda parte trata dos aspectos específicos relacionados, as informantes e ao local 

onde trabalham. Começo por apresentá-las. A necessidade de manter o sigilo de suas 

identidades trouxe a mim a ideia de que as próprias atribuíssem a si o nome pelo qual seriam 

identificadas. Além de atribuir um nome que fizesse mais sentido às pessoas que se prestavam 

a sujeitos de pesquisa do que a pesquisadora, essa estratégia revelou-se fértil, tanto para servir 

de quebra gelo, como para fornecer elementos para análise. As justificativas para as escolhas 

dos nomes ajudaram na compreensão dos sujeitos dessa pesquisa. Ao mesmo tempo que a 

recusa, feita com gentileza, mas ainda sim negação, por parte de uma entrevistada ajuda a 

entender o campo de pesquisa. Assim Ana, Antônia, Janaína, Maria e Nieja tornaram-se tão 

intrinsecamente ligadas às professoras como os nomes pelos quais as conheci. 

Descrever esse campo foi uma tarefa árdua justamente devido à necessidade de sigilo. 

Fazer o balanço entre o que era imprescindível dizer e aquilo que potencialmente revelaria a 

identidade das docentes demandou um exercício de escrita e reescrita. Ao final, procurei que 

fosse possível visualizar tanto a universidade como o campus em que trabalham as informantes, 

sem com isso fornecer identificação. O cuidado ético é trabalhoso, mas importante. Essa lição 
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me foi cara durante todo o andamento da pesquisa. 

O REUNI mudou profundamente a apresentação da universidade federal no local. Se a 

presença já era antiga, datada da década de 1970, um único curso foi ofertado até o início dos 

anos 2000. Antes ainda do REUNI, o número de cursos chegou a quatro, depois passou a 

dezessete. É importante lembrar que nenhum desses cursos pertencem à área de Humanas. A 

aproximação é feita pelas licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, Matemática e Química, 

o que acabou por determinar a situação onde as cinco entrevistadas dessa pesquisa são as únicas 

com formação estritamente na área de humanas. A forma como o REUNI se deu nessa 

universidade específica também levou a uma organização administrativa peculiar. São as cinco 

ligadas ao departamento de Medicina Veterinária. Mesmo com as justificativas que elas 

apontaram, não é possível deixar de acrescentar àquelas ditas pelas professoras e omitidas: o 

prestígio que tem o departamento de Medicina Veterinária junto ao campus em um quadro, que 

formar um departamento específico de Educação era impossível pelas normas da universidade. 

Esse foi um ponto recorrente nas entrevistas. Várias vezes foi evocada a necessidade de 

um departamento de Educação. Mesmo Nieja, que advoga por uma outra forma de organização 

administrativa da universidade, não deixou de apontar a necessidade de um grupo maior e mais 

intimamente ligado à Educação. 

Chamou atenção o alto grau de endogenia do grupo em relação à instituição. Todas as 

docentes de alguma forma estavam previamente ligadas a ela: como professoras substitutas ou 

como alunas da pós-graduação. Essa foi outra questão que precisou de equilíbrio ao ser 

abordada, uma vez que o foco da dissertação eram as concepções das docentes de universidade 

e não as formas como se chega ao magistério superior federal o tema não foi muito aprofundado, 

no entanto, é relevante e merece outras investigações. 

As relações estabelecidas com o espaço [físico] ocupado por essas professoras também 

precisou de reflexão, principalmente devido a única professora negra ter sua sala em outro 

espaço físico e este ser abaixo do das demais. A situação não é de ‘responsabilidade’ do grupo, 

uma vez que não são elas que designam as salas em que trabalham. Contudo, nenhuma, sequer 

a própria professora, manifestou qualquer problema com a questão. O movimento de ter alocado 

a professora não aparenta ter motivação racista: ela foi a última a chegar, as salas do 

departamento ao qual ela pertence não possuíam espaço. Ela não foi colocada em um porão ou 

apartada de outros professores. Todos esses elementos precisam ser destacados. Por outro lado, 

ainda que com essas explicações, a única professora negra de um grupo já limitado trabalha 

abaixo das demais e não há um comentário sobre a situação. Vivemos em um país racista e o 

espaço destinado ao cultivo do pensamento crítico, evocado dessa maneira pelas informantes, 
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necessita uma autocrítica mais profunda, que impeça esse tipo de situação. 

O terceiro capítulo procurou articular o contexto geral e o específico onde as docentes 

estão inseridas. Possuía o propósito de fornecer elementos que formasse um quadro do campo 

ao qual essa pesquisa se dedicou, com destaque aos sujeitos da pesquisa. A intenção foi fornecer 

ao leitor as ferramentas necessárias para que o capítulo seguinte fizesse sentido. 

O quarto capítulo dedicou-se mais profundamente à análise das falas das professoras 

que permitiram observar os indícios de suas concepções de universidade. No capítulo III, pedi 

para que cada informante escolhesse o nome pelo qual seria identificada, isso forneceu inúmeras 

pistas sobre quem são essas professoras. De forma semelhante, para essa seção, perguntar “qual 

é a função da universidade?” foi essencial para a análise. 

Ainda que a resposta à essa única pergunta pudesse nos fornecer vasto material para 

análise foi o cruzamento dessa resposta com as outras perguntas feitas que tornaram possível 

estabelecer um contorno mais forte em relação às acepções das professoras acerca de 

universidade. 

Os caminhos profissionais trilhados pelas informantes demonstraram que na 

composição ‘professora universitária’ o primeiro termo é o de maior destaque. Há, sobretudo, 

a motivação inicial pela carreira do magistério que, por diferentes razões as fazem chegar, 

depois, à universidade. Essa ascendência se revela na preferência pelas atividades relacionadas 

ao ensino, tomada por todas, como aquela mais prazerosa ou mesmo mais importante. 

O trabalho administrativo-burocrático aparece em posição oposta. Inúmeras vezes surge 

como sendo o menos interessante, enfadonho. A carga desse tipo de trabalho é reforçada por 

um número de pessoal técnico-administrativo que não cresceu na medida da demanda da 

expansão do campus. A tradição cartorialista brasileira concorre com o número reduzido de 

pessoal para estabelecer o trabalho burocrático-administrativo dessas professoras. Ainda assim, 

todas reconhecem a importância de parte desses trabalhos: que é preciso executar algumas 

tarefas administrativo-burocráticas para poder participar da gestão da universidade. O maior 

questionamento é sobre quais e quantas funções se exerce, algumas sendo atribuições típicas de 

outros profissionais da universidade e que os professores acabam por realizar. 

Quando a entrevista se voltou à relação com os alunos as respostas seguiram todas por 

um caminho semelhante no sentido de dizer que estas são “boas”, “respeitosas”. O decorrer das 

falas demonstrou que essa relação amistosa possui limites. Só Janaína exaltou os alunos como 

comprometidos. Maria, aquela mais citada entre os colegas como interlocutora, sobre a relação 

com os alunos afirmou que não devia ser das mais queridas (MARIA, 2017). Ao ofertarem 

disciplinas muito diferentes das da área específica da licenciatura, segundo as informantes, com 
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uma carga maior de leitura obrigatória, acabam por desagradar aos alunos. Fazem com que, pelo 

menos parte deles, cheguem para suas disciplinas com menos boa-vontade. 

Quando foi abordado o tripé ensino-pesquisa-extensão em geral o ensino foi colocado 

como eixo principal, capaz inclusive de aglutinar os outros dois. Mas essa posição é, na 

perspectiva das informantes, própria do grupo de professoras da Educação, não sendo 

compartilhada por colegas das outras áreas, que apontam a pesquisa como principal tarefa. 

Mesmo assim, algumas falas demonstram que elas também reforçam o prestígio da pesquisa, 

como ao citar que ainda que menor que o campus da capital é o qual pertencem o que mais 

publica. Ainda que quase todas afirmem estar diretamente envolvidas com atividades de 

extensão, somente duas, Antônia e Janaína, colocaram essa função de forma firme como 

importante. De forma geral, as falas das professoras nos levam a crer que no tripé universitário 

a extensão tem perna mais curta que a pesquisa e o ensino. 

Ao iniciar as entrevistas acreditava estar a maior chave para minhas indagações na 

pergunta sobre qual a função da universidade. Não diminuo sua importância, mas foi justamente 

o conjunto de todas as outras falas que pode dar uma maior compreensão a essa resposta. As 

respostas foram variadas e não poderia ser diferente, pois são distintos os sujeitos dessa 

pesquisa. 

Uma aproximação possível da fala das cinco sobre a função da universidade leva a 

preconizar uma formação integral, de desenvolvimento tanto da pesquisa como dos discentes, 

que atribui à universidade um papel de destaque no desenvolvimento da sociedade. 

Quatro, das cinco professoras não titubeiam ao serem questionadas sobre o cumprimento 

ou não da função da universidade: ainda que com dificuldades a instituição cumpre seu papel. 

É somente Antônia, encurralada pela construção de sua resposta sobre a função da universidade, 

que usa um ‘deveria’, o que denota que não cumpre, que não sai em defesa da universidade de 

forma aberta. Ainda assim ela buscou uma fala que não atacasse muito frontalmente a 

instituição. Quero que minha voz se junte à delas. Mesmo com todos os problemas, com todas 

as dificuldades, é preciso sair em defesa da universidade tanto como modelo privilegiado para 

oferta de Educação Superior, como das instituições públicas, vanguarda desse modelo. A 

resposta que me parece mais honesta é que a universidade cumpre sua função tanto quanto as 

suas condições objetivas e subjetivas permitem e de forma prática é ela quem oferece uma 

formação de mais qualidade. Além de ser, no país, a principal responsável pelo 

desenvolvimento científico. 

Encerro o capítulo com o exercício de aproximar as visões das professoras com os 

modelos mais gerais. Tal ação constitui uma modelagem, não uma transposição do real. Não 
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deixa de ser, contudo, importante para que se articule mais uma vez as partes com o todo. Se 

aponto no primeiro capítulo a influência de modelos gerais na constituição da universidade 

brasileira, deve ser possível perceber seu reflexo, nem que seja de maneira pálida, nas falas das 

professoras. 

Ao findar a pesquisa, a percepção que tenho é que saio com algumas respostas que se 

somam a novas perguntas. Da mesma forma que tive a oportunidade de discutir e perceber 

os principais elementos das concepções de universidade que têm Ana, Antônia, Janaína, Maria 

e Nieja, me dei conta que a instituição que procurava não era a mesma que as cinco 

vislumbravam. Se ao iniciar a pesquisa tinha como perspectiva entender aquela universidade 

através dos olhos dessas professoras e assim entender um pouco mais do que é ‘universidade’ 

no país, o decorrer do processo me mostrou que a realidade pode ser muito mais complexa. 

Eu quis entender a instituição como um todo. Ana, por exemplo, jamais deixou de lado a 

perspectiva de que ela estava formando professores e na fala dela era esse o aspecto mais 

importante. A visão dela de universidade só se mostrou por esse viés, por mais que eu, a 

princípio, tencionasse ouvir sentidos mais generalizantes. Todas as cinco professoras de alguma 

forma me obrigaram a prestar mais atenção no que elas falavam em detrimento do que eu queria 

ouvir. Ainda assim essas respostas foram capazes de me permitir vislumbrar suas concepções 

de universidade. 

Ao fazer o exercício de aproximar as falas das professoras com os modelos (alemão, 

francês e estadunidense) que influenciam a universidade brasileira pude constatar elementos 

dos três na fala de cada uma. Vislumbra-se assim o reflexo dos modelos que dão arcabouço à 

universidade como um todo na fala dessas informantes que individualmente ajudam a constituir 

concretamente a instituição. 

Contar com uma informante que também pesquisa na área se mostrou um desafio não 

esperado. Ainda que a docente tenha me recebido com solicitude e simpatia não foi fácil a tarefa 

de entrevistá-la e fazer a análise subsequente. Diferente das demais, ela própria atua na mesma 

área dessa pesquisa. No entanto, tal posição resultou numa entrevista rica, que ao ser analisada 

produziu inúmeras associações. Foi a entrevista que mais fichas de análise gerou. 

Se, por um lado, foi possível perceber os elementos norteadores do que constitui para as 

informantes a ‘universidade’, por outro uma série de questões são abertas com essas respostas. 

Na pesquisa ficou claro o papel importante atribuído pelas docentes ao ensino. Todas partilham 

o sentimento de ser esse o aspecto mais prazeroso do trabalho. Como apontei, a resposta direta 

de ser o ensino a principal função da universidade precisa ser colocada em perspectiva, pois 

outras falas apontam para a pesquisa como função com maior reconhecimento. Fica a questão 
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de o quão seus colegas, professores das áreas das licenciaturas em que elas atuam, partilham 

dessa posição. A posição das cinco em relação à expectativa da percepção dos demais 

professores é a mesma: para os colegas o ensino não é o mais importante. Será que a leitura delas 

dos outros professores é correta? O quão diferentes ou parecidas são as concepções desses 

professores que partilham a tarefa de formar outros professores, mas que vêm de áreas de 

formação distintas? 

Ainda que seja importante a referência do local em particular, dotado de uma 

determinada história, surge a pergunta de quais as perspectivas são partilhadas e quais são 

próprias em relação ao campus da capital. Essa pergunta ganha um contorno ainda mais forte 

ao lembrarmos que das cinco somente uma não fez parte da pós-graduação na unidade mais 

antiga da universidade. Espero que o ponto final dessa pesquisa sirva de alguma forma para 

ampliar a discussão. Mesmo porque a terminalidade de tal ponto é desse texto, não da demanda 

do tema dessa pesquisa. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE I 

Plano evolutivo 2: 
 

PLANO DE TRABALHO II 

d) Tornar-se professor universitário 

a.1 A escolha pela profissão 

acadêmica; 

a.2 O caminho para chegar a 

universidade; 

 

e)  Ensino, Pesquisa, Extensão e 

administração; 

b.1 Atividades que se exerce “de 

boa vontade” 

b.2 Atividades que se exerce 

“obrigado” 

b.3 O espaço que se ocupa e aquele 

que gostaria de ocupar. 

b.4 A porção de tempo de cada 

atividade e seus impactos. 

c) O lugar de encontro 

c.1 Na multiplicidade de tarefas 

qual é “o lugar de encontro do 

sujeito”, a razão do fazer-se 

docente universitário? 

 

d) O outro 

d.1 as relações possíveis, alguns 

significados 

 

e) Um espaço para o “deveria” 

e.1 Como foi (como era a 

universidade que vivi como aluno) 

e.2 Como é (como é a universidade 

que meus alunos vivem e como eu 

me posiciono nela) 

e.3 Como “deveria ser”. (O que se 

deve reforçar; o que se deve 

mudar, aonde está o professor 

nisso?). 
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APÊNDICE 2: Cópia do termo de consentimento livre e esclarecido: 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – MESTRADO 

 

 
TÍTULO DA PESQUISA: A Universidade segundo seus Professores (provisório) 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE SIGILO 

 

 
A) A pesquisa tem como objetivo investigar as concepções de universidade que 

possuem professores universitários; 

B) As informações coletadas por meio da entrevista serão utilizadas exclusivamente 

para fins acadêmicos; 

C) A identidade dos participantes será mantida em sigilo. Para a identificação na 

pesquisa serão usados pseudônimos acordados com os entrevistados ou códigos 

conhecidos apenas pela pesquisadora. Serão omitidos da redação da pesquisa 

quaisquer dados que de forma indireta possam identificar os participantes; 

D) Os dados desta pesquisa serão guardados em confidencialidade; 

E) Fica assegurado e esclarecido que a qualquer momento da entrevista ou em 

momento posterior o participante pode pedir para encerrar sua participação ou 

mesmo que seus dados sejam descartados. 

 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

Ciente dos termos contidos neste formulário, declaro concordar em participar 

deste estudo e autorizo a pesquisadora GISLAINE MARLI DA ROSA KALINOWSKI, 

RG 7351347-2 SSP-PR, a utilizar as informações obtidas neste estudo em publicações 

científicas. Concedo também o direito de retenção das informações obtidas e o uso delas 

para fins de ensino e divulgação científica, desde que mantido sigilo de minha identidade. 

Estou ciente que nada tenho a exigir de ressarcimento ou indenização pela minha 

participação na pesquisa. 

Cidade,  de  de  . 

 

 

De acordo, 

 

 

(nome e assinatura do participante) 
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