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Tecendo a Manhã 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito de um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo para todos, no toldo 

(a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

 

(João Cabral de Melo Neto)  

 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral elaborar um Plano de Ação para o Técnico em Assuntos 

Educacionais, a fim de orientar a sua prática e definir o seu papel no Instituto de Educação de 

Angra dos Reis, uma Unidade de Ensino da Universidade Federal Fluminense. Técnico em 

Assuntos Educacionais é um cargo público que possui como requisito de qualificação para 

ingresso o curso superior em Pedagogia ou Licenciaturas. A descrição do cargo registra 

atividades de planejamento, orientação, supervisão, elaboração de projetos de extensão, 

pesquisas acadêmicas, entre outras. No entanto, verifica-se que esses servidores têm executado 

rotinas essencialmente administrativas. Dessa maneira, busca-se compreender como o Técnico 

em Assuntos Educacionais pode contribuir nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Para 

tanto, o referencial teórico da pesquisa considera os temas Gestão de Pessoas, Universidade e 

Especialistas em Educação. Além da pesquisa bibliográfica e documental, a metodologia 

utilizada está inserida na perspectiva da Pesquisa-ação. Como instrumentos de coleta de dados, 

foi aplicado um questionário direcionado aos Técnicos em Assuntos Educacionais da 

Universidade Federal Fluminense e realizada uma entrevista com os gestores do Instituto de 

Educação de Angra dos Reis. A última etapa da pesquisa correspondeu à elaboração do Plano 

de Ação. Acredita-se que a reflexão proposta por este estudo possa redimensionar o trabalho 

do Técnico em Assuntos Educacionais na universidade, valorizando os seus conhecimentos e a 

sua formação. Poderá também servir de modelo para a elaboração de outros planos nas demais 

unidades acadêmicas da UFF, bem como de outras universidades, a fim de aproveitar melhor a 

sua força de trabalho e evitar o desvio de função. 

 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Universidade; Técnico em Assuntos Educacionais; Plano 

de Ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to prepare an Action Plan for Technicians in Educational Issues, in order 

to guide their practice and to define their role at the Institute of Education of Angra dos Reis, 

an educational unit of Federal Fluminense University. Technician in Educational Issues is a 

university position that requires a degree in Pedagogy or in any graduate diploma in Teaching. 

This professional should be able to plan education related activities, to supervise undergraduate 

students as well as pedagogic projects, to write outreach and research proposals, among others. 

However, technicians in educational issues have been performing administrative functions 

only. In this way, this study intends to show how this professional in education can contribute 

with teaching, research and outreach activities. Thus, the theoretical framework of the study 

consists of following themes: People Management, University and Specialists in Education. An 

extensive literature review and action research were performed. Data collection was obtained 

by applying a questionnaire to Technicians in Educational Issues of Federal Fluminense 

University and also by interviewing managers of the Institute of Education of Angra dos Reis. 

All information was used in the last stage of this research – the development of the Action Plan. 

The reflection proposed by this study may contribute to a new understanding of the role of 

Technicians in Educational Issues in the university by showing how their background in 

education can be used in a broader setting. This study can be used as a model to other Action 

Plans at Federal Fluminense University, as well as in other universities, in order to benefit from 

the knowledge of these Technicians and to avoid function deviation. 

 

Keywords: People Management; University; Technician in Educational Issues; Action Plan.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Ensino, Pesquisa e Extensão constituem as finalidades da Educação Superior, traduzem 

a essência da universidade. Ser, refletir, saber, pensar, fazer, pesquisar, analisar, compartilhar, 

dialogar fazem parte desse processo.  

Educação é, assim, processo, convive com a diversidade, a pluralidade de ideias, 

pensamentos, valores, interesses, necessidades, desejos dos sujeitos envolvidos em seu 

cotidiano – as pessoas que frequentam, estudam, atuam e trabalham nas instituições de ensino.  

Pensar a universidade pública como uma instituição social (CHAUÍ, 2001) e uma 

criação histórica (GROPPO, 2011), reconhecendo o seu caráter hipercomplexo (ALMEIDA 

FILHO et al., 2014), implica perceber os encontros e desencontros, as variáveis políticas, a 

subjetividade, os conflitos, as contradições, as divergências e as opiniões que são próprios da 

sociedade.  

Enquanto instituição social, a universidade é concebida como um sistema complexo 

com redes em constante transformação, onde se encontram os sujeitos, órgãos e instâncias 

institucionais, programas e projetos (ALMEIDA FILHO et al., 2014).  

Nesse sentido, é importante revelar as contribuições dos sujeitos envolvidos no seu 

cotidiano a fim de favorecer o processo de ensino-aprendizagem, de pesquisa e extensão, 

viabilizar um espaço de construção coletiva do conhecimento e possibilitar uma formação 

consciente e crítica.  

Os espaços da universidade pública são compartilhados/disputados por alunos, docentes 

e técnicos administrativos. O cotidiano dessa instituição revela relações de poder, dividindo 

trabalho intelectual e trabalho administrativo. Dicotomia que se evidencia ainda mais no 

trabalho do Técnico em Assuntos Educacionais (TAE). 

O Ofício Circular nº 015/2005/CGGP/SAA/SE/MEC enviado aos Dirigentes de Gestão 

de Pessoas das Instituições Federais de Ensino encaminhou a descrição dos cargos técnico-

administrativos em educação (vide anexo A). 

Conforme registrado no referido documento (vide anexo B), o TAE deverá “coordenar 

as atividades de ensino, planejamento e orientação, supervisionando e avaliando estas 

atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo. 

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2005). 
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Trata-se de um cargo específico destinado às Instituições Federais de Ensino que exige 

curso superior em Pedagogia ou Licenciaturas como requisito de qualificação para ingresso. 

Sua formação pedagógica e a natureza do cargo revelam que as contribuições do TAE 

extrapolam o administrativo.  

No entanto, nas universidades públicas, verifica-se que esses servidores têm executado 

rotinas essencialmente administrativas. No Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR) e 

por toda Universidade Federal Fluminense (UFF) não tem sido diferente. 

Observa-se que a atuação do TAE confunde-se com a atuação do Assistente em 

Administração, um cargo que exige Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio 

completo mais experiência de 12 meses e cujas atribuições (vide anexo C) compreendem:  

 

 
Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, 

finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de 

documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos 

mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços áreas de escritório. 

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2005) 

 

 

Dessa maneira, torna-se fundamental compreender as questões inerentes à prática dos 

TAEs, considerando a evolução histórica dos especialistas em educação, a sua identidade e as 

relações presentes na universidade pública brasileira, bem como o papel essencial da área de 

recursos humanos (RH). 

É, portanto, a partir dessas considerações que este estudo propõe desenvolver pesquisa-

ação, a fim de alcançar os objetivos expressos nas seções 1.3 e 1.4, bem como responder às 

questões propostas na seção 1.5. 

 

 

1.2 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Observa-se que o cotidiano da universidade revela conflito de atribuições e desvio de 

função, ao se comparar os requisitos e as atribuições dos cargos de TAE e Assistente em 

Administração. As atividades desempenhadas pelo TAE estão restritas à esfera administrativa, 

às atribuições de um Assistente em Administração, desconsiderando-se a sua formação 

pedagógica que o habilita para atuar em coordenação, orientação, planejamento, elaboração de 

projetos, desenvolvimento do processo educativo.   
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A qualificação do TAE é, assim, desperdiçada e esse profissional é subutilizado na 

universidade. Torna-se, portanto, imprescindível transformar essa realidade.  

É primordial que a universidade aproveite melhor a sua força de trabalho, valorizando 

a formação e os conhecimentos de seus profissionais, em especial dos TAEs. 

Dessa maneira, o problema de pesquisa pode ser evidenciado na seguinte pergunta: 

Como o Técnico em Assuntos Educacionais pode contribuir nas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão em um Instituto de Educação? 

 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Esta dissertação tem como objetivo geral elaborar um Plano de Ação para o Técnico em 

Assuntos Educacionais no Instituto de Educação de Angra dos Reis. 

O Plano de Ação registrará as ações que poderão ser desenvolvidas pelo TAE no IEAR, 

em conformidade com a sua formação acadêmica e a natureza pedagógica das atribuições do 

cargo, a fim de orientar a sua prática e definir o seu papel no instituto. 

O Plano de Ação também poderá servir como um guia para orientar a elaboração do 

Plano de Trabalho do Servidor, documento que consigna as atividades pactuadas entre servidor 

e chefia para cada período avaliativo (dezoito meses de efetivo exercício), conforme as regras 

de Avaliação de Desempenho do Pessoal Técnico-Administrativo da Universidade Federal 

Fluminense, previstas em Instrução de Serviço da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (IS-

PROGEPE 001, de 05 de agosto de 2013), como consta no anexo D. 

Pretende-se, dessa maneira, evitar o desvio de função e a subutilização desse 

profissional.  

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

(a) Analisar a documentação legal referente ao cargo de TAE; 

(b) Conhecer as atividades desempenhadas pelos TAEs na UFF;  

(c) Indicar as ações que favorecem o desenvolvimento das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

(d) Definir as contribuições dos TAEs para o IEAR. 
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1.5 PERGUNTAS DA PESQUISA 

 

As questões que fomentaram o presente estudo são: 

(a) Quais são as atribuições dos TAEs? 

(b) Quais são as atividades desempenhadas pelos TAEs na UFF? 

(c) Quais ações favorecem o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão? 

(d) Quais são as contribuições dos TAEs nas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

para o IEAR? 

 

 

1.6 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

TAE é um cargo público que exige, como requisito de qualificação de ingresso, a 

Graduação em Pedagogia ou Licenciaturas. A descrição do cargo registra atividades de natureza 

pedagógica como coordenação, planejamento, orientação, supervisão e elaboração de projetos.  

Apesar da especificidade, o cargo está inserido na carreira de Técnico-Administrativo 

em Educação, conforme Lei No 11.091/2005 (BRASIL, 2005). E, na prática, as atividades 

desempenhadas por este servidor estão restritas à esfera administrativa. Há muito o servidor 

ocupante do cargo de TAE padece por indefinição de seu papel na universidade, pelo 

aproveitamento inadequado de sua força de trabalho e por desvio de função. 

 A área de RH precisa avançar para além das atividades tradicionais como recrutamento, 

seleção e treinamento de pessoal, especialmente no serviço público que possui rígida estrutura 

de cargos criados e definidos por lei. Nesse sentido, esta pesquisa pretende contribuir. 

Espera-se que a reflexão proposta por este estudo possa redimensionar o trabalho do 

TAE na universidade, valorizando os seus conhecimentos e a sua formação. 

Acredita-se que o Plano de Ação irá revelar as práticas que contribuirão para o 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão no IEAR. 

Além disso, poderá servir de modelo para a elaboração de outros planos nas demais 

unidades acadêmicas da UFF, bem como de outras universidades, a fim de aproveitar melhor a 

sua força de trabalho e evitar o desvio de função. 

 

1.7 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 



19 

 

O presente estudo tem como público alvo os servidores públicos federais ocupantes do 

cargo de TAE da UFF. 

O Plano de Ação a ser proposto destina-se ao TAE com formação em Pedagogia que 

atua no Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR/UFF). 

O IEAR é uma Unidade de Ensino da UFF, localizada no interior do Estado do Rio de 

Janeiro, cujo município integra a região do Sul Fluminense denominada Costa Verde.  

A UFF está presente em Angra dos Reis, desde 1992, com o curso de graduação em 

Pedagogia, oferecido pela Faculdade de Educação de Niterói. A criação do IEAR, em julho de 

2009, possibilitou a ampliação da atuação acadêmica da UFF na região. O curso de Pedagogia 

passou por uma reforma curricular e foram criados dois novos cursos de graduação: 

Bacharelado em Políticas Públicas e Licenciatura em Geografia. 

 

 

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. 

 O primeiro capítulo apresenta as ideias iniciais que fomentaram o estudo, revelando o 

contexto da pesquisa, a situação problema, os objetivos a serem alcançados e as questões 

norteadoras, bem como a justificativa, a relevância e a delimitação da pesquisa. 

 O segundo capítulo revela o referencial teórico que fundamenta este estudo a partir dos 

temas: Gestão de Pessoas; Universidade; Especialistas em Educação. 

 O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada. Inserida na perspectiva da 

pesquisa-ação, a metodologia relaciona-se com o referencial teórico adotado por seu caráter 

social, participativo, crítico, e, sobretudo, propositivo. 

 O quarto capítulo apresenta e analisa os resultados da pesquisa a partir dos dados 

coletados do questionário aplicado aos TAEs da UFF e da entrevista aos gestores do IEAR. 

 O quinto capítulo apresenta o contexto da UFF e do IEAR e, na sequência, o Plano de 

Ação que deverá nortear o trabalho do TAE no IEAR, ao especificar suas ações, em 

conformidade com as atribuições pertinentes ao cargo e a formação pedagógica exigida para 

seu exercício. 

 No sexto capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho e as recomendações para 

estudos posteriores. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 
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Este capítulo apresenta a revisão da literatura desenvolvida a partir de estudo 

bibliométrico, considerando-se o modelo descrito por Costa (2010) e os passos seguidos por 

Duarte (2012) em sua pesquisa. 

A discussão sobre o cargo de TAE e suas propostas de ação deve considerar o referencial 

teórico da área de Gestão de Pessoas. Além disso, as contribuições desse profissional para o 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão estão inseridas no contexto dos 

Especialistas em Educação, sendo necessário dialogar com a história e a identidade desses 

profissionais, com o campo epistemológico da Pedagogia, com seu espaço de atuação – a 

universidade, reconhecida em sua diversidade e complexidade.  

Com o objetivo de identificar um referencial bibliográfico adequado a esta pesquisa foi 

realizado estudo bibliométrico nas Bases de Dados SCOPUS, SciELO e Web of Science, 

consolidado em dezembro de 2014. Na área de Gestão de Pessoas, buscaram-se contribuições 

para a discussão sobre cargo, carreira, função, plano de ação/carreira. Sobre o tema 

Universidade, priorizaram-se as pesquisas referentes à autonomia e gestão universitárias. Em 

relação ao cargo de TAE, as buscas incidiram sobre os servidores técnico-administrativos na 

universidade, o campo epistemológico da Pedagogia e os Especialistas em Educação.  

Ao estudo bibliométrico, acrescentaram-se as consultas ao Banco de Teses da CAPES, 

à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Programa de Pós-graduação em Sistemas de 

Gestão (Dissertações MSG) e as pesquisas no Google Acadêmico, de modo que a pesquisa 

bibliográfica incluiu a análise de artigos, capítulos de livros e dissertações. O Quadro 1 

apresenta o total de documentos (104) utilizados na pesquisa:  

 

Quadro 1 – Total de documentos utilizados na pesquisa 

Tipo de documento Quantidade Percentual 

Artigos 67 64% 

Dissertações 06   06% 

Livro 04 04% 

Capítulos de livro 09 08% 

Fontes documentais 19 18% 

Total 105 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014 

 

A seguir, apresenta-se o estudo bibliométrico realizado nas Bases de Dados citadas e, 

na sequência, os fundamentos teóricos sobre os temas Gestão de Pessoas, Universidade e 

Especialistas em Educação. 

2.1 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 
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2.1.1 Pesquisa nas Bases SCOPUS, SciELO e Web of Science 

 

O estudo bibliométrico sobre os temas Gestão de Pessoas, Universidade e Especialistas 

em Educação foi realizado nas Bases de Dados SCOPUS, SciELO e Web of Science, com 

acesso pelo Portal de Periódicos CAPES em 13 de dezembro de 2014. 

Na Base de Dados SCOPUS, os resultados encontrados referem-se apenas a artigos, 

como tipo de documento, além da seleção Social Sciences & Humanities no campo Subject 

Areas. Na Base Web of Science, a pesquisa foi realizada, selecionando-se a opção Todas as 

bases de dados, em seguida, refinando-se para artigos e o domínio Social Sciences. Já na Base 

SciELO, os resultados englobaram todos os tipos de documentos, sem restrição quanto à região.  

Para a pesquisa nas três bases, foi considerado o período (em anos) disponível até a data 

da busca. Os termos utilizados para o estudo bibliométrico e o número de registros encontrados 

em cada Base de Dados são apresentados no Quadro 2, totalizando 2163: 

 

Quadro 2 – Palavras-chave da pesquisa 

Termos da pesquisa 
Número de registros encontrados 

SCOPUS  SciELO Web of Science 

gestão de pessoas 06 265 144 

recursos humanos AND público 01 91 22 

recursos humanos AND cargo 00 12 07 

recursos humanos AND carreira 00 10 09 

recursos humanos AND função 00 38 15 

cargo AND função 00 22 13 

plano de ação 01 175 50 

plano de carreira  01 21 07 

autonomia universitária 09 75 29 

universidade pública 20 150 208 

gestão universitária 03 64 44 

gestão da universidade pública 01 23 15 

gestão do ensino superior 05 85 71 

técnicos em assuntos educacionais 00 00 00 

servidores técnico-administrativos 01 11 05 

especialistas em educação 00 102 42 

pedagogia AND curso 10 124 96 

pedagogia AND diretrizes 04 31 25 

SubTotal 62 1299 802 

Total 2163 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das fontes CAPES/SCOPUS/SciELO/Web of Science, 2014. 

 

 

Na Base SciELO, para a frase “universidade pública”, foram encontrados 638 

resultados. Por isso, decidiu-se filtrar, considerando-se o período de 2010 a 2014 (artigos mais 

recentes) e a área temática Ciências Humanas, encontrando-se 150 resultados como apresenta 
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o Quadro 2. 

Os resultados também mostraram a inexistência de estudos sobre o cargo de TAE em 

todas as bases pesquisadas, evidenciando uma lacuna que, se preenchida, poderá contribuir para 

a discussão sobre as atribuições desse profissional e o seu fazer pedagógico na universidade, 

auxiliando os gestores na definição de estratégias para melhor aproveitamento de sua força de 

trabalho. 

Somente nas buscas realizadas no Google Acadêmico, foi encontrado um único artigo 

referente a esse tema, intitulado “Identidade de profissionais da educação na Rede Federal de 

Educação Profissional Científica e Tecnológica: os especialistas em educação” 

(GONÇALVES; ABENSUR; QUEIROZ, 2009). 

 Em seguida, foram selecionados 150 artigos desse total a partir da análise dos resumos 

e dos títulos, buscando-se encontrar aqueles com aderência ao tema da pesquisa. Os resultados 

obtidos estão registrados no Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Análise dos títulos e resumo de artigos 

Palavras-chave 

Número de registros 

encontrados 
Número de artigos selecionados 

SCOPUS  SciELO 
Web of 

Science 
SCOPUS  SciELO 

Web of 

Science 

gestão de pessoas 06 265 144 02 14 12 

recursos humanos AND público 01 91 22 00 07 05 

recursos humanos AND cargo 00 12 07 00 00 00 

recursos humanos AND carreira 00 10 09 00 01 02 

recursos humanos AND função 00 38 15 00 03 03 

cargo AND função 00 22 13 00 01 01 

plano de ação 01 175 50 01 02 00 

plano de carreira  01 21 07 00 00 00 

autonomia universitária 09 75 29 03 03 03 

universidade pública 20 150 208 03 07 04 

gestão universitária 03 64 44 00 03 04 

gestão da universidade pública 01 23 15 01 02 01 

gestão do ensino superior 05 85 71 01 03 00 

técnico em assuntos educacionais 00 00 00 00 00 00 

servidores técnico-administrativos 01 11 05 01 03 02 

especialistas em educação 00 102 42 00 01 01 

pedagogia AND curso 10 124 96 05 11 10 

pedagogia AND diretrizes 04 31 25 04 10 10 

Subtotal 62 1299 802 21 71 58 

Total 2163 150 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das fontes CAPES/SCOPUS/SciELO/Web of Science, 2014. 

 

 Após esta ação, excluindo-se as repetições de acordo com os termos da pesquisa e entre 

as Bases de Dados, foram obtidos 59 artigos. O Quadro 4 registra a lista de artigos selecionados 

para a pesquisa: 
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Quadro 4 – Lista de artigos selecionados para a pesquisa 

(continua) 

Autor (es) 
Lista de artigos selecionados para a 

pesquisa 
Periódico Base de Dados 

Aguiar et al. (2006) 

Diretrizes Curriculares do Curso de 

Pedagogia no Brasil: disputas de 

projetos no campo da formação do 

profissional da educação 

Educação e 

Sociedade 
SciELO 

Almeida Filho et al. 

(2014) 

Mapa de Rede de Impactos para Gestão 

Estratégica na Universidade 
Educação e Realidade SciELO 

Ávila e Gillezeau B. 

(2010) 

Autonomía universitaria y su misión 

transformadora: enfoque teórico-

histórico 

Revista de Ciencias 

Sociales 

SCOPUS 

SciELO 

Balassiano; Ventura e 

Fontes Filho (2004) 

Carreiras e cidades: existiria um melhor 

lugar para se fazer carreira? 

Revista de 

Administração 

Contemporânea 

SciELO 

Barbosa e Abdian 

(2013) 

Gestão escolar e formação do 

pedagogo: relações e implicações a 

partir da análise de projetos político-

pedagógicos de universidades públicas 

Educação em Revista SciELO 

Bernardo (2014) 

Produtivismo e precariedade subjetiva 

na universidade pública: o desgaste 

mental dos docentes 

Psicologia e 

Sociedade 
SciELO 

Brunner (2014) 
A ideia da universidade pública: 

narrações contrastantes 
Ensaio 

SCOPUS 

SciELO 

Cação (2013) 

Desafios da formação docente no curso 

de pedagogia: aligeiramento e 

pragmatismo 

Education Policy 

Analysis Archives 
SCOPUS 

Camillis e Antonello 

(2010) 

Um estudo sobre os processos de 

aprendizagem dos trabalhadores que 

não exercem função gerencial 

Revista de 

Administração 

Mackenzie 

SciELO 

Carvalho (2013) 

Limites, possibilidades e desafios no 

processo de gestão e participação das 

IFES/UFT 

Avaliação: Revista da 

Avaliação da 

Educação Superior 

SciELO 

Coutinho et al. (2011) 

O trabalho de manutenção em uma 

prefeitura universitária: entre 

dificuldades e realizações 

Psicologia: Ciência e 

Profissão 
SciELO 

Cruz (2012) Teoria e prática no curso de pedagogia Educação e Pesquisa 
SCOPUS 

SciELO 

Cruz (2009) 

70 anos do curso de pedagogia no 

Brasil: uma análise a partir da visão de 

dezessete pedagogos primordiais 

Educação e 

Sociedade 

SCOPUS 

SciELO 

 

Quadro 4 – Lista de artigos selecionados para a pesquisa 

(continua) 
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Demo et al. (2011) 

Políticas de gestão de pessoas no novo 

milênio: cenário dos estudos publicados 

nos periódicos da área de administração 

entre 2000 e 2010 

Revista de 

Administração 

Mackenzie 

SciELO 

Elstein (2013) 
La importancia de la motivación 

económica 

Cuadernos del Centro 

de Estudios en 

Diseño y 

Comunicación 

SciELO 

Evangelista e Triches 

(2012) 

Curso de Pedagogia, organizações 

multilaterais e o superprofessor 
Educar em Revista SciELO 

Ferreira (2006) 

Diretrizes curriculares para o curso de 

Pedagogia no Brasil: A gestão da 

educação como gérmen da formação 

Educação e 

Sociedade 

SCOPUS 

SciELO 

Fiuza (2010) 
Políticas de gestão de pessoas, valores 

pessoais e justiça organizacional 

Revista de 

Administração 

Mackenzie 

SciELO 

Fleck e Pereira (2011) 

Professores e Gestores: análise do perfil 

das competências gerenciais dos 

coordenadores de pós-graduação das 

Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES) do RS, Brasil 

Organizações e 

Sociedade 
SciELO 

Fonseca et al. (2013) 

Autonomia para gestão estratégica de 

pessoas no setor público federal: 

perspectivas de análise e agenda de 

pesquisa 

Revista de 

Administração 

Pública 

SCOPUS 

SciELO 

Fowler; Mello e Neto 

(2011) 

Análise exploratória da utilização do 

programa de qualidade GESPÚBLICA 

nas instituições federais de ensino 

superior 

Gestão e Produção SciELO 

Franco; Libâneo e 

Pimenta (2007) 

Elementos para formulação de 

Diretrizes Curriculares para Cursos de 

Pedagogia 

Cadernos de Pesquisa 
SCOPUS 

SciELO 

Freitas e Dacorso 

(2014) 

Inovação aberta na gestão pública: 

análise do plano de ação brasileiro para 

a Open Government Partnership 

Revista de 

Administração 

Pública 

SCOPUS 

SciELO 

García e Villanueva 

(2012) 

Debates y perspectivas sobre la 

autonomía universitaria 

Revista Electrónica 

de Investigación 

Educativa 

SCOPUS 

SciELO 

Gomes; Silva e Sória 

(2012) 

Condições e relações de trabalho no 

serviço público: o caso do governo Lula 

Revista de Sociologia 

e Política 
SciELO 

Groppo (2011) 

Da universidade autônoma ao ensino 

superior operacional: considerações 

sobre a crise da universidade e a crise do 

estado nacional 

Avaliação: Revista da 

Avaliação da 

Educação Superior 

SciELO 

Herrera Llamas (2013) 

La educación superior. Caballo de 

troya: ¿gubernamentalidad o 

autonomía? 

Revista Colombiana 

de Educación 
SciELO 

Horta; Demo e Roure 

(2012) 

Políticas de gestão de pessoas, 

confiança e bem-estar: estudo em uma 

multinacional 

Revista de 

Administração 

Contemporânea 

SciELO 

Quadro 4 – Lista de artigos selecionados para a pesquisa 

(continua) 
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Jaramillo R. (2012) 

El principio de autonomía universitaria 

como autonomía democrática-

descentrada antecedentes histórico-

filosóficos de la evolución ético-política 

de su concepto 

Revista de 

Humanidades 
SCOPUS 

Ladeira; Sonza e Berte 

(2012) 

Antecedentes da satisfação no setor 

público: um estudo de caso na prefeitura 

de Santa Maria (RS) 

Revista de 

Administração 

Pública 

SciELO 

Libâneo (2006) 

Diretrizes curriculares da pedagogia: 

imprecisões teóricas e concepção 

estreita da formação profissional de 

educadores 

Educação e 

Sociedade 

SCOPUS 

SciELO 

Lopes e Freire (2012) 

Orçamento participativo: uma 

abordagem na perspectiva da Ciência da 

Informação 

TransInformação SciELO 

Maciel e Silva (2008) 
Gerenciando pessoas utilizando 

modelos holísticos 

Revista de 

Administração 

Contemporânea 

SciELO 

Magalhães et al. (2010) 

A política de treinamento dos servidores 

técnico-administrativos da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

na percepção dos treinados e dos 

dirigentes da instituição 

Revista de 

Administração 

Pública 

SCOPUS 

SciELO 

Magarinos-Torres; 

Pepe e Osorio-de-

Castro (2013) 

Estruturação da assistência 

farmacêutica: plano de ação para a 

seleção de medicamentos essenciais 

Cadernos Saúde 

Coletiva 
SciELO 

Marra; Fonseca e 

Marques (2014) 

O processo de identificação 

organizacional ante a reforma 

administrativa: um estudo exploratório 

Revista de 

Administração 

Mackenzie 

SciELO 

Marra e Melo (2005) 

A prática social de gerentes 

universitários em uma instituição 

pública 

Revista de 

Administração 

Contemporânea 

SciELO 

Mascarenhas e Barbosa 

(2013) 

Produção Científica Brasileira em 

Gestão de Pessoas no Período 2000-

2010 

Revista de 

Administração de 

Empresas 

SCOPUS 

SciELO 

Munck, L.; Munck, M. 

G. M. e Souza (2011) 

Gestão de pessoas por competências: 

análise de repercussões dez anos pós-

implantação 

Revista de 

Administração 

Mackenzie 

SciELO 

Muzzio (2014) 

A condição paradoxal da Administração 

de Recursos Humanos: entre a 

racionalidade instrumental e a 

racionalidade substantiva 

Cadernos EBAPE.BR SciELO 

Oleto; Melo e Lopes 

(2013) 

Análise bibliométrica da produção 

sobre prazer e sofrimento no trabalho 

nos encontros da Associação Nacional 

de Pós-Graduação em Administração 

(2000-2010) 

Psicologia: Ciência e 

Profissão 
SciELO 

Paula e Machado 

(2009) 

Pedagogia: concepções e práticas em 

transformação 
Educar em Revista SciELO 

Pereira e Silva (2011) 

As competências gerenciais nas 

instituições federais de educação 

superior 

Cadernos EBAPE.BR SciELO 

Quadro 4 – Lista de artigos selecionados para a pesquisa 

(conclusão) 
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Pereira; Mercuri; 

Bagnato (2010) 

Inovações curriculares: Experiências 

em desenvolvimento em uma 

universidade pública 

Currículo sem 

Fronteiras 
SCOPUS 

Pierantoni et al. (2011) 

Avaliação de desempenho: discutindo a 

tecnologia para o planejamento e gestão 

de recursos humanos em saúde 

Revista da Escola de 

Enfermagem da USP 
SciELO 

Queiroz; Albuquerque 

e Malik (2013) 

Gestão estratégica de pessoas e 

inovação: estudos de caso no contexto 

hospitalar 

Revista de 

Administração (São 

Paulo) 

SciELO 

Ribeiro et al. (2011) 
Difusão da informação na 

administração pública 
TransInformação SciELO 

Romão (2013) Paulo Freire e a Universidade 
Revista Lusófona de 

Educação 
SciELO 

Santos; Nascimento e 

Buarque (2013) 

Mudanças necessárias na universidade 

brasileira: autonomia, forma de governo 

e internacionalização 

Educação em Revista SciELO 

Saviani (2007) 
Pedagogia: o espaço da Educação na 

Universidade 
Cadernos de Pesquisa SciELO 

Scheibe (2007) 
Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Pedagogia: trajetória longa e inconclusa 
Cadernos de Pesquisa 

SCOPUS 

SciELO 

Silva Junior e 

Sguissardi (2013) 

Universidade Pública Brasileira no 

Século XXI Educação superior 

orientada para o mercado e 

intensificação do trabalho docente 

Espacios em Blanco. 

Serie indagaciones 
SciELO 

Silva, J. R.; Balassiano 

e Silva, A. R. L. (2014) 

Burocrata proteano: articulações de 

carreira em torno e além do setor 

público 

Revista de 

Administração 

Contemporânea 

SciELO 

Silva; Junquilho e 

Carrieri (2008) 

Políticas de RH: instrumentos de 

consenso e ambigüidade 

Revista de 

Administração 

Contemporânea 

SciELO 

Siqueira e Kurcgant 

(2012) 

Satisfação no trabalho: indicador de 

qualidade no gerenciamento de recursos 

humanos em enfermagem 

Revista da Escola de 

Enfermagem da USP 
SciELO 

Stromquist (2012) 
Educação Latino-Americana em 

Tempos Globalizados 
Sociologias SciELO 

Vallaeys (2014) 

La responsabilidad social universitaria 

un nuevo modelo universitario contra la 

mercantilización 

Revista 

Iberoamericana de 

Educación Superior 

SciELO 

Venturini et al. (2010) 

Percepção da avaliação: um retrato da 

gestão pública em uma instituição de 

ensino superior 

Revista de 

Administração 

Pública 

SCOPUS 

SciELO 

Weber; Grisci e Paulon 

(2012) 

Cartografia: aproximação metodológica 

para produção do conhecimento em 

gestão de pessoas 

Cadernos EBAPE.BR SciELO 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das fontes CAPES/SCOPUS/SciELO/Web of Science, 2014. 

 

 

 A Figura 1 destaca as principais questões da revisão bibliográfica discutidas pelos 

http://ebape.br/
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autores dos artigos selecionados para a pesquisa: 

 

 

Figura 1 – Revisão Bibliográfica 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

 

2.1.2 Estatística dos artigos selecionados 

  

 Nesta seção são apresentadas estatísticas dos artigos selecionados para a pesquisa 

referentes a ano de publicação, distribuição por periódico, autor e idioma. 

 O Quadro 5 exibe a distribuição dos artigos por ano de publicação: 

 

Quadro 5 – Distribuição por ano de publicação 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

01 01 03 03 02 02 06 09 11 13 08 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014 

 

 É importante destacar que, dentre os artigos mais antigos, considerando-se o período 

dos anos 2004 a 2009, foram selecionados sete (total doze) com o objetivo de incluir, nesta 

pesquisa, os primeiros estudos sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Pedagogia que foram homologadas, em 2006, pelo Conselho Nacional de Educação.  
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 Foram encontrados quatro estudos recentes sobre essas diretrizes, sendo dois artigos 

publicados em 2012 e outros dois em 2013, de acordo com as buscas realizadas nas referidas 

Bases de Dados. 

 Esses estudos estão diretamente relacionados com o campo epistemológico da 

Pedagogia e a identidade do pedagogo, sendo, assim, fundamentais para a compreensão do 

exercício profissional dos Especialistas em Educação (Pedagogo e TAE).  

 Observa-se que 80% das publicações, que compõem o referencial teórico selecionado 

por meio da bibliometria, referem-se a artigos recentes, publicados nos anos de 2010 a 2014, 

enquanto que 20% são de artigos mais antigos, publicados nos anos de 2004 a 2009.  

 O Gráfico 1 apresenta a porcentagem dos artigos selecionados para a pesquisa, 

considerando-se essa classificação: 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição de artigos recentes e antigos 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

 O Quadro 6 registra a distribuição de artigos por periódico, incluindo o Internacional 

Standard Serial Number (ISSN) ou Número Internacional Normalizado para Publicações 

Seriadas, que identifica o título de uma publicação seriada por meio de um código único e 

padronizado, aceito internacionalmente, conforme define o Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia (IBICT): 

 

 

 

 

Artigos antigos

20%

Artigos 

recentes 

80%



29 

 

Quadro 6 – Distribuição de artigos por periódico 

Periódico ISSN Artigos 

Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior 1414-4077 02 

Cadernos de Pesquisa 0100-1574 03 

Cadernos EBAPE.BR 1679-3951 03 

Cadernos Saúde Coletiva 1414-462X 01 

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 1668-5229 01 

Currículo sem Fronteiras 1645-1384 01 

Educação e Pesquisa 1517-9702 01 

Educação e Realidade 0100-3143 01 

Educação e Sociedade 0101-7330 04 

Educação em Revista 0102-4698 02 

Educar em Revista 0104-4060 02 

Education Policy Analysis Archives 1068-2341 01 

Ensaio 0104-4036 01 

Espacios em Blanco. Serie indagaciones 1515-9485 01 

Gestão e Produção 0104-530X 01 

Organizações e Sociedade 1413-585X 01 

Psicologia e Sociedade 0102-7182 01 

Psicologia: Ciência e Profissão 1414-9893 02 

Revista Colombiana de Educación 0120-3916 01 

Revista da Escola de Enfermagem da USP 0080-6234 02 

Revista de Administração (São Paulo) 0080-2107 01 

Revista de Administração Contemporânea 1415-6555 06 

Revista de Administração de Empresas 0034-7590 01 

Revista de Administração Mackenzie 1678-6971 05 

Revista de Administração Pública 0034-7612 05 

Revista de Ciencias Sociales 1315-9518 01 

Revista de Humanidades 0717-0491 01 

Revista de Sociologia e Política 0104-4478 01 

Revista Electrónica de Investigación Educativa 1607-4041 01 

Revista Iberoamericana de Educación Superior 2007-2872 01 

Revista Lusófona de Educação 1645-7250 01 

Sociologias 1517-4522 01 

TransInformação 0103-3786 02 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014 

 

 Na lista de 59 artigos, observa-se a repetição de nove autores, enquanto que os demais 

aparecem em apenas um artigo, não havendo predominância expressiva de um autor. O Quadro 

7 registra os autores e a quantidade de artigos nos quais seus nomes se repetem:  
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Quadro 7 – Distribuição por autor 

Autor Artigos 

BALASSIANO, Moisés 02 

CRUZ, Giseli Barreto da 02 

DEMO, Gisela / FIUZA, Gisela Demo 03 

FLECK, Carolina Freddo 02 

LIBÂNEO, José Carlos 02 

MARRA, Adriana Ventola 02 

MELO, Marlene Catarina de Oliveira Lopes 02 

PEREIRA, Breno Augusto Diniz 02 

SILVA, Alfredo Rodrigues Leite da 02 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014 

 

 Em relação ao idioma dos artigos, foram selecionados para a pesquisa cinquenta e três 

em língua portuguesa e seis em língua espanhola, representando, respectivamente, 90% e 10% 

do total (59). O Gráfico 2 apresenta essa distribuição: 

 

 

Gráfico 2 – Idioma dos artigos selecionados para a pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 
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2.2 GESTÃO DE PESSOAS 

 

A Administração de Recursos Humanos (ARH), constituída como campo teórico e 

prática social, modificou-se ao longo do tempo, influenciada pelo contexto histórico, 

assumindo, assim, diferentes abordagens (DAVEL; VERGARA, 2013).  

O cenário de mudanças nos últimos trinta anos do século XX retrata diversas 

transformações, conforme destacam Maciel e Silva (2008, p. 37):  

 

 
[...] a integração mundial; o desmoronamento das fronteiras; o crescimento de 

Organizações Não Governamentais (ONGs) ou organizações ligadas ao terceiro setor; 

as revoluções nos costumes; a poluição e a degradação ambiental; as alterações 

econômicas; a ampliação dos efeitos da globalização; o aumento da incerteza quanto 

ao futuro; e as diferentes possibilidades de escolha de estruturas e processos 

organizacionais. 

 

 

 Lopes e Freire (2012) resgatam o cenário dos anos 1980, no Brasil, com a 

redemocratização do país e o aprofundamento da crise econômica. Para os autores, o 

funcionamento do Estado no regime militar inviabilizou o atendimento das novas demandas 

sociais devido à centralização, à baixa capacidade gerencial, à ineficiência na prestação de 

serviços, à falta de mecanismos democráticos de controle e participação da população, à 

corrupção e à estagnação estatal. 

 Os autores também destacam o avanço tecnológico das últimas décadas que impõe 

maior articulação, levando os países ricos a formularem uma proposta para a sociedade. Lopes 

e Freire (2012, p. 21) afirmam que “universidades, governos e empresas dividem entre si o 

papel de difundir o conhecimento existente e transformá-lo em novos produtos e serviços com 

o apoio de competências espalhadas pela sociedade”. 

 Muzzio (2010) pesquisou sobre o contexto cultural brasileiro e sua influência nas 

organizações. O autor defende que a análise da diversidade cultural de um país pode contribuir 

para a eficiência das relações internas e externas de suas organizações, sendo fundamental 

reconhecer as diferenças culturais entre suas regiões a fim de potencializar os recursos e os 

resultados. 

 Segundo Muzzio (2010, p. 459), conhecer essas diferenças pode viabilizar melhor 

gestão dos recursos humanos: “no plano da gestão de pessoas, as particularidades locais podem 

revelar formas diferenciadas, dentre outras, de relações de poder; de gestão de lideranças; de 

administração de benefícios; de gestão de resistências a mudanças etc. [...]”. 
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 Para Ribeiro et al. (2011), a modernização administrativa transformou a cultura 

burocrática da administração pública, fomentou a cultura gerencial com seus processos e 

ferramentas, modificando comportamentos, estruturas e formas de gestão para atender às 

demandas atuais. 

 Alguns países começaram, então, a discutir o modelo de gestão adotado por seus 

governos nas últimas décadas do século XX, “[...] tendo como propósito mudanças no 

gerenciamento do setor público, que poderiam tornar as organizações mais ágeis e eficientes, 

reduzir os custos e melhorar a satisfação no atendimento às necessidades da sociedade” 

(MAGALHÃES et al., 2010, p. 56-57). 

 Freitas e Dacorso (2014) interessaram-se pelo processo de inovação aberta pública e 

analisaram o Plano de Ação Brasileiro apresentado na Open Government Partnership (OGP). 

A OGP é uma iniciativa internacional, fundada em setembro de 2011, pelos governos 

dos países Brasil, Indonésia, México, Noruega, Filipinas, África do Sul, Reino Unido, Estados 

Unidos, para “[...] assegurar compromissos concretos por parte dos governos de diversos países 

que promovam a transparência, aumentem a participação cívica, combatam a corrupção e 

aproveitem novas tecnologias para tornar a gestão pública mais aberta, eficaz e responsável” 

(FREITAS; DACORSO, 2014, p. 870). 

Conforme Freitas e Dacorso (2014) destacam, a estrutura do Plano de Ação Brasileiro 

para Governo Aberto divide-se em introdução, resumo das principais ações do governo já 

implementadas ou em andamento e compromissos a serem realizados pelo governo. 

Os autores observaram que as ações do plano estão baseadas nas tecnologias de 

informação e envolvem a transparência, a preparação de administradores e servidores para a 

abertura do processo de inovação e a participação direta do cidadão no planejamento das 

decisões. Freitas e Dacorso (2014, p. 882) questionaram a proposta de participação social, 

apresentada no documento, afirmando que ela apenas promove o debate sobre os eixos da 

política do governo aberto e “significa, na realidade ‘apresentar’ à sociedade os futuros 

mecanismos e instâncias de participação social”. Por último, concluem: 

 

 
Como resultado desta reflexão sobre a gestão pública brasileira, pode-se considerar 

que foi dado um importante passo na direção da inovação aberta: o compromisso 

brasileiro com a abertura dos processos de inovação a partir da associação do governo 

brasileiro à OGP, em 2011. O plano de ação brasileiro apresenta uma estrutura e visão 

geral de como a colaboração e inovação externa poderão oferecer novos caminhos de 

participação dos cidadãos na administração pública e, ao mesmo tempo, reforça a 

criação de valor público e pode, futuramente, abrir espaço para propostas inovadoras 

no processo de tomada de decisão política. (FREITAS; DACORSO, 2014, p. 885-

886) 
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 Alguns estudos indicam como a participação das pessoas nas organizações contribui 

para o aprimoramento dos processos de trabalho. Dessa maneira, artigos com ações na área da 

saúde e análise do método de aquisição dos exemplares de uma biblioteca podem ser citados. 

 No processo de gestão em saúde, Mangarinos-Torres; Pepe e Osorio-de-Castro (2013) 

desenvolveram estudo sobre a organização da Assistência Farmacêutica a partir da seleção de 

medicamentos essenciais e elaboraram um plano de ação a ser executado pelas esferas 

governamentais.  

 O plano de ação para seleção de medicamentos essenciais é composto por oito metas e 

dezesseis ações interligadas e sequenciais. A cada ação está relacionado um objetivo específico, 

a metodologia, os recursos necessários, o período de execução e os indicadores que servem para 

mensurar se os objetivos foram alcançados. 

 Mangarinos-Torres; Pepe e Osorio-de-Castro (2013) acreditam que o plano de ação 

elaborado poderá subsidiar o processo de seleção de medicamentos nos estados e municípios, 

assim como a revisão periódica das listas de medicamentos, contribuindo para o uso racional, 

além de evitar riscos e danos aos usuários. Para tanto necessita do envolvimento dos 

profissionais para a composição do grupo de trabalho e de membros com liderança e capacidade 

técnica, conforme prevê o plano. 

 Alves (2014) propôs melhorias no processo de aquisição de livros das Bibliotecas do 

CEFET/RJ a partir da modelagem e análise do processo em cinco etapas: 1) diagnosticar a 

situação atual do processo; 2) modelar o processo atual; 3) analisar o processo; 4) propor 

melhorias; 5) propor novo modelo. A autora fundamentou seu estudo a partir da abordagem 

BPM – Modelagem de Processos de Negócios. 

A autora identificou nove departamentos que participam do processo de aquisição de 

livros, a sequência das atividades executadas, os funcionários envolvidos e os documentos 

utilizados e gerados em cada atividade. Alves (2014) verificou os pontos críticos e buscou as 

causas para o principal problema que é a demora na aquisição dos livros. 

Seu estudo demonstra que é possível propor mudanças no setor público que, de fato, 

contribuam para tornar as organizações mais ágeis e eficientes. E, principalmente, as mudanças 

podem ser propostas pelos servidores que atuam na instituição, como no caso de Alves (2014), 

bibliotecária do CEFET/RJ. Nas palavras da autora: 
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E que essa nova forma de ver os processos possa ser adotada por todas as bibliotecas 

que compõem o sistema de bibliotecas do CEFET/RJ, para que consigam desenvolver 

suas atividades de maneira eficiente e eficaz, auxiliando no desenvolvimento da 

instituição, além de estimular o compartilhamento e disseminação do conhecimento. 

(ALVES, 2014, p. 24) 

 

 

Mascarenhas e Barbosa (2013) buscaram contribuir para o debate acerca da qualidade 

da produção científica brasileira em Gestão de Pessoas, analisando os artigos publicados nos 

periódicos nacionais de maior impacto entre os anos 2000 a 2010, a partir de sua contribuição, 

referencial teórico, procedimentos metodológicos e discussão.  

Por meio deste estudo, os autores identificaram as fragilidades dos textos e 

reconheceram que “apesar de sua importância, os balanços da produção brasileira não 

avançaram explicitamente a reflexão sobre como promover diálogos na sociedade e construir 

agendas relevantes de pesquisa” (MASCARENHAS; BARBOSA, 2013, p. 42).  

Em relação à ARH, Davel e Vergara (2013) destacam três abordagens que 

predominaram nas últimas décadas: funcionalista, estratégica e política. A abordagem 

funcionalista fundamenta-se no uso de técnicas, procedimentos e ferramentas para aumentar a 

produtividade e a intervenção da ARH relaciona-se com as tarefas de seleção, recrutamento, 

remuneração, avaliação, treinamento. A abordagem estratégica reflete a preocupação com a 

competitividade, as mudanças no mercado de trabalho, as forças do ambiente, buscando-se 

alinhar as funções de RH à estratégia da empresa. A abordagem política pretende considerar as 

convergências e divergências entre os indivíduos e a organização, buscando perceber os 

diversos conflitos existentes. 

Muzzio (2014) discutiu a condição paradoxal da ARH a partir das racionalidades 

instrumental e subjetiva. O autor aponta a predominância da lógica instrumental, pautada pela 

operacionalização, concorrência econômica, maximização dos resultados, produtividade e 

efetividade das estratégias da organização. Por outro lado, considera a complexidade, as 

contradições, a subjetividade, as relações humanas, a autorrealização, a satisfação e a 

emancipação dos sujeitos.  

Segundo o autor, a ARH tem como desafio atuar nessa condição paradoxal, buscando a 

convergência das racionalidades instrumental e subjetiva: 

 

 
As organizações são espaço de produção de bens e serviços que devem ser 

desenvolvidos sobre determinadas premissas e dentro de um jogo concorrencial, mas 

são, também, espaços de reprodução de sentimentos ou, ainda, um contexto carregado 

de simbolismo, de imaginário, de subjetividades etc., isto é, elementos importantes 

para a consolidação dos objetivos organizacionais. A área da organização em que é 
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mais provável o desenvolvimento de estratégias e ações operacionais que contemplem 

a produção econômica e as relações simbólicas é a ARH. (MUZZIO, 2014, p. 714) 

 

 

Muzzio (2014) sugere, por último, que os estudos teóricos sobre esse campo explorem 

teorias no sentido de ampliar a convergência entre essas perspectivas e que as pesquisas 

empíricas possam difundir as estratégias utilizadas nas organizações que são fundamentadas na 

racionalidade substantiva. 

Demo et al. (2011) afirmam que a era do conhecimento e a competitividade acirrada 

impulsionam a valorização dos colaboradores nas organizações e a área de Gestão de Pessoas 

assume papel estratégico na construção de políticas e práticas de suas capacidades 

organizacionais.  

Os autores realizaram uma revisão bibliográfica sobre o tema política de Gestão de 

Pessoas, envolvendo sínteses da produção internacional e estudos empíricos a nível nacional 

nos periódicos de Administração no período 2000-2010. Demo et al. (2011, p. 33) destacam: 

 

 
No que tange às políticas de GP de maneira geral, o foco das pesquisas foi 

especialmente em sua importância e como são conduzidas nas organizações. Ficaram 

evidentes a relevância da área e a perspectiva de avanços significativos no 

posicionamento da GP na esfera estratégica organizacional e nas atribuições e 

responsabilidades dos gestores.  A tônica dos pesquisadores, neste início de milênio, 

foi entender como as mudanças organizacionais influenciaram as políticas de GP.   O 

aumento de privatizações e aquisições constituiu cenário de estudos que tinham por 

objetivo avaliar o impacto que essas transformações produziram na construção das 

políticas e práticas de GP. A reestruturação causada pela informatização ou pelo 

aperfeiçoamento produtivo também despertou o interesse em avaliar como as políticas 

de GP seriam adaptadas à nova realidade organizacional. A modernidade e a evolução 

de conceitos são fatores que do mesmo modo contribuem para a renovação das 

políticas adotadas. 

  

 

 Davel e Vergara (2013, p. 22) afirmam que os “responsáveis pela gestão de pessoas 

devem perseguir objetivos que criem vantagens competitivas para a organização por meio das 

pessoas e iguais vantagens para as pessoas” e destacam que “tal consideração implica a 

aceitação de uma realidade social multifacetada, fluida e multicausal”. 

Assim, o processo de gestão de pessoas vai muito além das funções clássicas da ARH 

de seleção, treinamento, desenvolvimento e avaliação. Técnicas, ferramentas e procedimentos 

desconsideram a dimensão subjetiva, defendida por Davel e Vergara (2013, p. 21): 
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Seres humanos não podem ser entendidos, se a busca desse entendimento não estiver 

alimentada por um pensamento filosófico, ético, político e cultural. Considerar a 

subjetividade nas organizações significa que as pessoas estão em ação e em 

permanente interação, dotadas de vida interior e que expressam sua subjetividade por 

meio da palavra e de comportamentos não verbais. A linguagem controla e estrutura 

as possibilidades de ação das pessoas. Se a linguagem é o veículo privilegiado da 

subjetividade, a vida psíquica é seu fundamento. O ser humano, ser de desejo e de 

pulsão, como define a psicanálise, é dotado de uma vida interior, fruto de sua história 

pessoal e social. 

 

 

Davel e Vergara (2013, p. 22) ressaltam ainda que “a gestão de pessoas nas organizações 

não deveria resumir-se a um conjunto de políticas e práticas, tampouco ser definida como 

somente responsabilidade de um departamento ou de uma função”. 

Maciel e Silva (2008, p. 37) afirmam o interesse em “[...] modelos voltados para novas 

formas de gerenciamento de pessoas, que tentam incluir nos seus conceitos o equilíbrio entre a 

vida pessoal e a organizacional”, observando que “[...] o local de trabalho se tornou, nos últimos 

tempos, palco de conflitos, tais como: baixo comprometimento, turnover, rotatividade de 

pessoal, quebras de produtividade e absenteísmo”.  

Os autores também acreditam que a subjetividade possa fazer parte das políticas e do 

cotidiano das organizações e questionam o “paradigma clássico ou mecanicista, focado no 

trabalho, na especialização, na autoridade, na hierarquia e no processo, que percebe a 

organização como máquina, com estruturas rígidas”. Em contrapartida, defendem a adoção do 

paradigma holístico: 

 

 
O uso de modelos inovadores baseados no paradigma holístico, para o gerenciamento 

de pessoas nas organizações, é um construto ainda em formação, que tem como 

desafio transpor o enfoque reducionista e excludente que, há muito, predomina na 

ciência, pela introdução no cotidiano organizacional de valores fundamentados na 

visão de totalidade, integração e na busca pelo equilíbrio entre vida pessoal e vida no 

trabalho. (MACIEL; SILVA, 2008, p. 54) 

 

 

Os autores examinaram seis modelos de gerenciamento de empresas, encontrados na 

literatura, que envolvem o paradigma holístico, destacando suas principais características e 

elementos em comum. Em suas conclusões Maciel e Silva (2008, p. 54) recomendam: 

 

 
Sendo papel da organização investigar, experimentar e analisar em qual modelo se 

encaixa o seu perfil, é possível adotar não apenas um construto, porém uma 

combinação deles ou criar um que melhor espelhe a sua realidade.  

[...] existem diferentes possibilidades de escolha de estruturas e processos 

organizacionais que incluam a ética, a responsabilidade social, a cidadania corporativa 

e o desenvolvimento sustentável nas políticas gerenciais e empresariais. 
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O estudo desenvolvido por Silva; Junquilho e Carrieri (2008) também contribui ao 

problematizar o tema das políticas de RH visto apenas sob o foco da integração organizacional. 

Ao contrário, os autores investigaram se há implicações que fomentam dissensos e/ou conflitos, 

analisando as percepções dos gestores de uma Regional da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos. 

Os autores reconhecem as contradições e paradoxos das relações de trabalho, defendem 

que as práticas na área de Gestão de Pessoas devem mediar a heterogeneidade presente no 

contexto organizacional e que é preciso “tratar os membros organizacionais como atores 

sociais, com espaços de expressão, e o processo gerencial como imerso em práticas sociais 

desses atores” (SILVA; JUNQUILHO; CARRIERI, 2008, p. 17). 

Ainda segundo Silva; Junquilho e Carrieri (2008, p. 13), “a ausência dessa proposição 

pode levar à implementação de ações descoladas das práticas sociais na organização, com a 

intenção de obter uma suposta homogeneização dos atores, por meio de políticas de RH”. 

Os pesquisadores não rejeitam a dimensão objetiva das práticas organizacionais, mas 

ressaltam a dimensão subjetiva e a necessidade de uma abordagem que considere essas duas 

dimensões como complementares e indissociáveis e apontam esse tema como “um desafio para 

as reflexões sobre o conhecimento científico da gestão de pessoas” (SILVA; JUNQUILHO; 

CARRIERI, 2008, p. 16). 

Em suas conclusões, Silva; Junquilho e Carrieri (2008, p. 30) afirmam que a pesquisa 

identificou “uma realidade organizacional que distancia as políticas de RH do conceito de 

instrumento de consenso e integração” e propõem que as políticas de RH sejam 

recontextualizadas. Por último, destacam: 

 

 
Esses espaços subjetivos, caracterizados por conflitos, dilemas e ambiguidades e 

conjugados com o plano da objetividade das políticas de RH não devem ser 

desprezados pela alta direção organizacional. Conclui-se que a gestão de pessoas 

envolve muito mais a mediação das diferenças, (re)construídas cotidianamente com 

as pessoas, do que apenas a integração organizacional. (SILVA; JUNQUILHO;  

CARRIERI, 2008, p. 31). 

 

 

 A questão da subjetividade também aparece em estudo, desenvolvido por Munck, L.; 

Munck, M. G. M. e Souza (2011), que teve como objetivo avaliar um modelo de gestão 

articulado por competência implantado em uma empresa. Os autores destacam: 
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[...] a competência é uma construção psicológica possível de ser conceituada por 

diferentes abordagens e cuja definição requer o entrosamento de opiniões advindas de 

especialistas e de atores inseridos em determinados contextos organizacionais. Essa 

conciliação definitiva agrega subjetividade ao construto em análise, o qual – em um 

processo de verificação de validade – pode adquirir uma interpretação ampla e 

enviesada, situação que tende a se agravar pela consequente falta de entendimento 

sobre o que se almeja medir, o que se deve medir e o que está sendo de fato medido. 

(MUNCK, L.; MUNCK, M. G. M.; SOUZA, 2011, p. 44) 

 

 

Além disso, os autores defendem a especificidade de um modelo de competência, 

afirmando que, ainda que as propostas sejam parecidas, o modelo varia conforme a cultura 

organizacional e “a metodologia adotada na construção e implantação do modelo, bem como a 

maneira de comunicá-lo devem refletir a abordagem de decisões dos líderes empresariais 

concernentes aos valores defendidos pela empresa” (MUNCK, L.; MUNCK, M. G. M.; 

SOUZA, 2011, p. 46). 

Weber; Grisci e Paulon (2012, p. 854) indicam a cartografia como método de pesquisa 

para inovar a construção do conhecimento na área de Gestão de Pessoas, em oposição aos 

métodos tradicionais, de tendência reducionista, que desconsideram a subjetividade e a 

complexidade: 

 

 
O estudo das relações entre trabalho e subjetividade tem se mostrado relevante na área 

de gestão de pessoas, sobretudo, hoje em dia, quando a subjetividade está no centro 

do processo produtivo, trazendo consequências pessoais e sociais, com impacto nos 

modos de vida. Ao estudar essas relações por meio de pesquisas científicas, compete 

ao pesquisador buscar as melhores estratégias para compreender as interações e 

coproduções que permeiam tais relações. A cartografia vem se revelando uma 

alternativa relevante e compatível para atingir esse objetivo. 

A cartografia consiste no acompanhamento de territórios psicossociais, de seus 

percursos e conexões. Envolve multiplicidades e diferenciações, além de exigir uma 

postura ético-estética de acolhimento do movimento, da fluidez e da complexidade 

próprios da vida, inerentes à constituição das subjetividades. 

 

 

Em sua pesquisa, as autoras apresentam uma experiência cartográfica, cujo território é 

um blog coletivo na internet, inaugurado em 2008, como política pública de saúde. Trata-se de 

uma proposta que tem como objetivo promover o encontro e a troca de experiências entre 

trabalhadores, gestores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Weber; Grisci e Paulon (2012, p. 885) ressaltam que os resultados apresentados referem-

se às experimentações do método cartográfico, entretanto puderam observar “indícios 

significativos da cooperação no trabalho por meio de um blog na internet”. 

 A pesquisa desenvolvida por Queiroz; Albuquerque e Malik (2013) teve como objetivo 

analisar e comparar variáveis do contexto organizacional e de Gestão de Pessoas que tem 
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contribuído para as inovações. Os autores realizaram três estudos de caso em instituições 

hospitalares, duas localizadas em São Paulo, Brasil, e uma em Ohio, Estados Unidos.  

Para cada hospital, os autores analisaram as variáveis estrutura, autoridade, 

especialização, comunicação, formalização e integração. Além disso, destacaram as principais 

características das políticas e práticas de Gestão de Pessoas adotadas pelas três instituições: 

empowerment, trabalho em equipe, recrutamento, treinamento, carreira, avaliação e 

remuneração. Queiroz; Albuquerque e Malik (2013, p. 668) concluem: 

 

 
Em primeiro lugar, a pesquisa aqui apresentada demonstrou que quando a estratégia 

organizacional contempla objetivos de inovação e quando as variáveis do contexto 

organizacional e as políticas e práticas de gestão de pessoas estão alinhados a esses 

objetivos, a organização da saúde é capaz de superar as limitações culturais e 

organizacionais inerentes à sua prática [...] 

Em segundo lugar, é possível afirmar que as duas organizações brasileiras estudadas 

tendem a adotar modelos organizacionais mais flexíveis, em geral para responder a 

pressões externas, como o mercado de pacientes, o de operadoras de saúde e as 

agências de acreditação. Ambos os hospitais geram inovações tecnológicas que são 

novas para as firmas com o intuito de tornarem-se similares aos seus pares nacionais 

e internacionais. Esse processo não é ideal, mas tem proporcionado mudanças 

importantes na cultura e nas organizações, facilitando a colaboração, o 

compartilhamento de conhecimentos e o aprendizado, relevantes para os processos de 

inovação. 

 

 

 Salles e Nogueira (2013) reconhecem as diversas transformações nas relações de 

trabalho e contribuem com análise que teve como objetivo refletir sobre carreiras no serviço 

público federal e sua adequação à realidade atual. Segundo as autoras, há um descompasso entre 

as novas tecnologias e os modelos administrativos ainda adotados pelo serviço público federal. 

 As autoras apontam a complexidade do sistema público federal com suas legislações e 

instâncias de poder e destacam a inflexibilidade legal como barreira para “[...] a busca de novos 

rumos para a situação funcional [...]” e a “[...] emersão de novas expectativas na relação de 

trabalho [...]” (SALLES; NOGUEIRA, 2013, p. 135). Nesse sentido, citam a Constituição de 

1988 que extinguiu a possibilidade de ascensão funcional por meio de seleção interna e de 

acesso a outras carreiras por concurso interno. 

 Além disso, as autoras afirmam que a estrutura dos planos de carreira e seus respectivos 

cargos, criados por lei, acabam contribuindo para que o ingresso no serviço público seja 

motivado pela estabilidade no cargo e não pela busca do desenvolvimento profissional. Salles 

e Nogueira (2013, p. 139) consideram a possibilidade de insatisfação e frustração dos servidores 

nesse processo e afirmam que “resgatar a autoestima do servidor público, sua energia potencial, 



40 

 

direcionando sua competência para a participação na construção do seu próprio destino, é o 

desafio que se apresenta ao gestor público [...]”. 

 Para Saraiva (2013), a estabilidade protege contra a arbitrariedade e o retorno ao 

patrimonialismo, tornando-se essencial no sistema de carreira e no regime de emprego público:  

 

 
A garantia contra a demissão arbitrária é um requisito para a existência de um corpo 

de funcionários profissional, capacitado nas técnicas de gestão pública, com clara 

orientação para o interesse público. A defesa contra a arbitrariedade não protege 

apenas a qualidade da atividade estatal. É também uma garantia dos direitos do 

cidadão, da maturidade social, do desenvolvimento. (SARAIVA, 2013, p. 173) 

 

 

 Por outro lado, Saraiva (2013) reconhece que as transformações contemporâneas 

exigem flexibilidade e indica a definição de normas e sistemas para agilizar a função pública 

sem, no entanto, desproteger o servidor e a sociedade da arbitrariedade, além de evitar o 

regresso do patrimonialismo. 

 Saraiva (2013, p. 152) destaca também dois grandes desafios para a prática da função 

pública nas últimas décadas: “as políticas de diminuição da máquina estatal destinadas a reduzir 

o déficit orçamentário e, em geral, a despesa pública e a necessidade de se adequar às 

transformações dos sistemas produtivos e à consequente mudança das formas de emprego”. 

 Para Salles e Nogueira (2013), as carreiras e os planos de cargos e salários nas 

organizações têm sido estruturados de acordo com os modelos de Gestão de Pessoas em 

evidência, enquanto que no serviço público seguiram a orientação das políticas governamentais 

em detrimento das demandas das instituições.  

 As autoras analisaram as mudanças, no decorrer do século XX, identificando fases da 

Gestão de Pessoas e carreiras e seus períodos correspondentes: Fase Contábil (antes de 1930); 

Fase Legal (1930-1950); Fase Sindicalista (1950-1964); Fase da Economia (1964-1978); Fase 

Estratégica (a partir de 1978). 

 Segundo Salles e Nogueira (2013), a fase contábil da Gestão de Pessoas e carreiras, 

período anterior a 1930, é marcada pela preocupação com os custos da produção, sem que 

fossem percebidas as necessidades e interesses dos trabalhadores, vistos apenas como meios de 

produção. A ARH restringia-se à folha de pagamento e o contador era seu principal profissional. 

 Na fase legal, entre os anos de 1930 a 1950, as autoras destacam: o ingresso no serviço 

público federal por meio da aprovação em concurso público; a atuação do Departamento de 

Administração do Serviço Público (DASP); a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e 
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Comércio e do Departamento Nacional do Trabalho; a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT).  

 Salles e Nogueira (2013, p. 142) afirmam que na fase sindicalista, de 1950 a 1964, 

“verifica-se o início dos estudos que sistematizaram os direitos e deveres do funcionalismo, 

definidos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, primeiro documento desse tipo 

no Brasil”. As autoras citam a Lei No 1.711, de 28 de outubro de 1952, destacando a instituição 

da estabilidade do servidor após dois anos de estágio probatório. 

 A fase da economia, compreendida entre os anos 1964 a 1978, foi marcada pelo regime 

de exceção, cujos mecanismos de controle prejudicaram todas as conquistas dos trabalhadores, 

conforme ressaltam Salles e Nogueira (2013). As autoras também verificaram a criação do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 1966, bem como destacaram a implantação 

dos departamentos de treinamento e desenvolvimento de pessoal e a atuação de psicólogos e 

pedagogos na ARH. 

 Em relação à fase estratégica (a partir de 1978), as autoras identificaram os seguintes 

acontecimentos: movimento grevista; criação das centrais sindicais; fragilidade do Estado; 

globalização ameaçando a situação interna do país; a criação da Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP). A Gestão de Pessoas passa a ser responsabilidade de todos, 

incluindo o trabalhador que também participa do planejamento da sua carreira. 

 Em suas conclusões, as autoras reafirmam que há diversos aspectos que precisam ser 

examinados acerca do tema “carreira no serviço público federal”, mas destacam: 

 

 
[...] o que existe, via de regra, sob a definição de carreiras são planos de cargos e 

salários, estabelecidos de modo a manter e legitimar uma estrutura burocrática que 

serve mais à manutenção dos contextos políticos e organizacionais do que impulsionar 

o indivíduo rumo ao desenvolvimento profissional. 

A pouca flexibilidade e o estabelecimento de rígidas fronteiras às carreiras dadas por 

legislações e por diretrizes dirigidas ao fortalecimento de um modelo burocrático são, 

de modo geral, limitações à perspectiva de crescimento profissional dentro da 

organização pública. (SALLES; NOGUEIRA, 2013, p. 147) 

 

 

 Gomes; Silva e Sória (2012) desenvolveram estudo sobre as diversas iniciativas do 

governo Lula (2003-2010) para a formação de uma política de recursos humanos, verificando 

se houve melhoria das condições e relações de trabalho no setor público brasileiro.  

Em sua pesquisa, os autores, entendem a formação de uma política de recursos humanos 

como um “guia para questões relativas ao recrutamento, ao plano de carreiras, ao treinamento, 

a avaliação de desempenho, a política de remuneração, saúde e segurança do trabalhador e 

relações de trabalho” (GOMES; SILVA; SÓRIA, 2012, p. 168).  



42 

 

Os autores apontam que a estruturação do Estado e a ampliação de suas funções, a partir 

dos anos 1930, resultaram em grande crescimento do emprego público. No entanto, afirmam 

que, a partir dos anos 1970, as condições de trabalho dos servidores públicos nos países centrais 

pioraram. Gomes; Silva e Sória (2012) afirmam ainda que a adesão do Brasil ao “Consenso de 

Washington”, nos anos 1990, trouxe a questão do funcionalismo para a agenda das reformas 

necessárias à retomada do crescimento econômico.  

Segundo Silva Júnior e Sguissardi (2013), o Consenso de Washington foi realizado no 

ano de 1989 e contou com a participação de representantes do governo norte-americano e de 

diversos países, do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Mundial e do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os autores destacam o propósito do encontro: 

 

 
[...] sistematizar (e buscar acordo sobre) as principais diretrizes de política econômica 

com base no ideário neoliberal e que deveriam ser implementadas pelos países 

participantes do encontro. Essas diretrizes abrangiam as seguintes áreas: a) disciplina 

fiscal; b) priorização dos gastos públicos; c) reforma tributária; d) liberalização 

financeira; e) regime cambial; f) liberalização comercial; g) investimento direto; h) 

privatização; i) desregulação; j) propriedade intelectual. (SILVA JÚNIOR; 

SGUISSARDI, 2013, p. 153) 

 

 

Em relação aos anos 1990, Gomes; Silva e Sória (2012, p. 167-168) afirmam que os 

governos “[...] tenderam a tratar o emprego público como um problema fiscal [...]”, destacando 

as evidências: “[...] a ausência de reajuste salarial para boa parte do funcionalismo público; o 

crescimento de formas variáveis de remuneração; ampliação do quadro de temporários e 

terceirizados; postura autoritária em relação às organizações sindicais”. 

Gomes; Silva e Sória (2012, p. 168) apontam a instituição da Mesa Nacional de 

Negociação Permanente (MNNP), no governo Lula, como “[...] o início de um novo tipo de 

relacionamento entre governo e trabalhadores do serviço público”, entretanto, destacam a 

Reforma da Previdência como “[...] um indício que o período seria marcado por aparente 

ambiguidade no tratamento dispensado aos trabalhadores do setor público (ademais, como em 

boa parte das iniciativas do governo)”. 

Em suas conclusões, os autores resgatam os avanços no processo de construção de uma 

política de recursos humanos no governo Lula em relação ao período anterior. Por outro lado, 

observam certa continuidade no que se refere ao governo de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), além da ambiguidade. Nas palavras de Gomes; Silva e Sória (2012, p. 179): 

Houve um esforço de recompor os quadros do funcionalismo público em áreas 

específicas, como a do Ensino Superior e técnico-tecnológico. Várias carreiras foram 

beneficiadas e puderam contar com concursos públicos [...] Registra-se, também, um 
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esforço de (re)organização de inúmeras carreiras e de iniciativas no campo da 

qualificação dos servidores.  

Do ponto de vista do relacionamento entre governo e representação sindical registram-

se avanços, pois houve uma postura clara de negociação de ambas as partes. A 

instituição da MNNP é um claro indício da tentativa de dirimir conflitos por meio da 

negociação. Entretanto, a trajetória da MNNP reforça a leitura de que o Governo Lula 

da Silva empreende suas políticas públicas de modo ambíguo, ora avançando rumo a 

uma agenda mais progressista, afinada com os interesses dos movimentos sociais, ora 

insistente nos marcos fundamentais da agenda consolidada nos anos 1990, 

condicionando a totalidade da gestão aos limites fiscais [...] 

No que diz respeito à remuneração, houve um tratamento diferenciado entre as 

diversas carreiras do poder Executivo federal. Algumas lograram alcançar elevados 

índices de reajustes e conseguiram melhorar a estrutura da remuneração (com o 

abandono de formas variáveis de remuneração). Outras carreiras, no entanto, tiveram 

reforçado os mecanismos de remuneração variável. Nota-se que persiste, na estrutura 

remuneratória do serviço público, grande dispersão dos rendimentos entre as diversas 

carreiras. 

 

 

 Balassiano; Ventura e Fontes Filho (2004) discutiram as principais mudanças no 

conceito de carreira, comparando as abordagens tradicional e moderna. O estudo proposto 

também investigou quais cidades apresentam as condições propícias ao desenvolvimento das 

pessoas, conforme a concepção moderna de carreira. 

 Segundo os autores, assim como as mudanças no ambiente organizacional implicaram 

diversas transformações nas práticas administrativas, a ideia de carreira também se modificou 

ao longo do tempo, passando de uma concepção em torno da empresa (tradicional) para uma 

visão centrada no indivíduo (moderna). Os autores ressaltam que ambas as perspectivas são 

encontradas nas organizações, alternando-se conforme o próprio ambiente. 

 Balassiano; Ventura e Fontes Filho (2004) afirmam que, de acordo com a concepção 

tradicional, a empresa é responsável pela carreira de seus funcionários, deve assegurar os 

benefícios, possibilitar o acesso, gerenciar o desenvolvimento e o sucesso é medido pela 

ascensão profissional na hierarquia da organização. Em relação à concepção moderna, os 

autores destacam que ela resulta das mudanças sociais e explicam: 

 

 
Apesar de mais democrático, o moderno modelo de carreira se caracteriza pela 

instabilidade, descontinuidade e horizontalidade, em contraposição ao modelo 

tradicional. Essa mudança necessariamente não significou progresso e bem-estar para 

as pessoas, que se tornam as responsáveis por suas próprias carreiras. Tal tipificação 

do modelo moderno de carreira dá conta dos diversos tipos coexistentes de 

profissionais no mercado, o que vai depender das características da função e da 

organização a que está vinculado. Assim, em organizações de grande porte ainda 

persiste a carreira do tipo burocrático, muito embora haja tendência de que essas 

organizações flexibilizem cada dia mais suas estruturas e a forma de ascensão, 

passando a valorizar atributos próprios de outros tipos de carreira, como o saber, a 

criatividade e o capital de relações, por exemplo. Assim, mesmo em grandes e 

tradicionais empresas, incluindo as do setor público, pouco a pouco, a mentalidade e 
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as atitudes estão se reconfigurando ao novo conceito de carreira, em que a capacidade 

de inovar e flexibilizar são fatores-chaves. 

 

 

 Dessa maneira, o conceito de carreira proteana é explorado pelos autores que destacam 

as principais características da proposta como desenvolvimento profissional e pessoal, 

aprendizagem contínua, autonomia, trabalho desafiador, criatividade, sucesso psicológico, 

relacionamento, expansão da identidade e visão integral do indivíduo. Balassiano; Ventura e 

Fontes Filho (2004, p. 113) acrescentam: 

 

 
A nova dinâmica empresarial, com elevada rotatividade do pessoal, terceirização e 

redução dos níveis hierárquicos, tornou difícil a manutenção daquele modelo. A 

carreira deixou de ser responsabilidade da empresa e tornou-se problema de cada 

indivíduo. 

Nesse sentido, a proposta de carreira proteana apresenta-se como forma de 

compreender essa nova trajetória profissional, ao propor um conceito de carreira 

vinculado às expectativas individuais, formado pelo espaço pessoal, profissional e 

familiar. A questão “onde fazer carreira”, não mais pode ser respondida por uma lista 

de empresas, mas pelo contexto geográfico que permita otimizar as expectativas mais 

amplas, tanto de desenvolvimento profissional, formação e remuneração, quanto de 

qualidade de vida. 

 

 

 Balassiano; Ventura e Fontes Filho (2004, p. 113) concluem que o referido contexto 

geográfico deve apresentar “[...] melhor estrutura para o dinamismo econômico, condições para 

desenvolvimento em educação superior, atividade econômica, condições da rede saúde, e 

capacidades associadas ao impulso das carreiras, em especial aquelas do trabalho formal”. 

 Silva, J. R.; Balassiano e Silva, A. R. L. (2014) buscaram compreender como são 

construídos os processos pessoais de carreira de servidores públicos em cargos de nível 

superior. Os autores acreditam que as transformações sociais, políticas e econômicas 

modificaram as relações entre as organizações e os trabalhadores, alterando o formato, o 

conteúdo e as perspectivas das carreiras. Diversas mudanças são percebidas no setor privado, 

enquanto que no setor público predominam os mecanismos burocráticos e a regulamentação. 

 Em sua revisão bibliográfica, os autores discutem o modelo tradicional de carreira, 

marcado pela hierarquia organizacional e pela expectativa das pessoas em trabalhar para a 

mesma instituição ao longo da vida, e o modelo moderno que evidencia as diversas 

transformações da sociedade contemporânea. Segundo Silva, J. R.; Balassiano e Silva, A. R. L. 

(2014, p. 4), “diante de tais transformações, as organizações mais competitivas são as que 

melhor conseguiram articular o conhecimento e a informação, ampliando suas fronteiras”. 
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 Os autores destacam o conceito de “carreira proteana”, evidenciando o gerenciamento 

da carreira pelo próprio profissional. Silva, J. R.; Balassiano e Silva, A. R. L. (2014, p. 4-5) 

afirmam: 

 

 
Ao reconhecer a existência dessa ótica, a análise de um processo pessoal de carreira 

na contemporaneidade deve considerar o contexto mais amplo no qual a organização 

e a pessoa se inserem. No caso do setor público brasileiro, [...], o contexto da gestão 

de pessoas é permeado pela burocratização, o que promove tanto limitações, quanto 

oportunidades na articulação das carreiras [...]. 

 

 

 Silva, J. R.; Balassiano e Silva, A. R. L. (2014, p. 7) acreditam, portanto, na 

possibilidade de a lógica proteana também fazer parte do setor público e que “[...] esse uso teria 

o potencial de refletir em planos de carreiras pessoais muito além do cargo tradicional do 

serviço público, em uma lógica mais proteana”. 

 O estudo de caso proposto por Silva, J. R.; Balassiano e Silva, A. R. L. (2014, p. 13) 

constatou “[...] alguns servidores articulando a estrutura pública para se qualificar, criar uma 

rede de relacionamentos e identificar os elos que possibilitem construir sua carreira, inclusive 

fora do contexto público”.  

 Dessa maneira, os autores perceberam o comprometimento desses servidores com seus 

interesses próprios, identificando características da carreira proteana no comportamento desses 

indivíduos junto ao setor público. Os autores ressaltam: 

 

 
Nesse contexto, foi possível evidenciar indivíduos gerenciando suas carreiras de 

maneira autônoma em relação às premissas assumidas pelas organizações públicas, 

em composições de elementos que caracterizam o que foi aqui chamado de burocrata 

proteano: um profissional que se utiliza da burocracia pública para ser proteano, 

observando que os recursos e as limitações dela são articulados nas metamorfoses de 

carreira, em lógicas as quais ele se utiliza como servidor público para satisfazer suas 

expectativas individuais de carreira e até pode abrir mão da estabilidade. (SILVA, J. 

R.; BALASSIANO;SILVA, A. R. L. 2014, p. 15) 

 

 

 Coutinho et al. (2011) reconheceram as diversas mudanças nos setores produtivos 

nacional e internacional, nas últimas décadas do século XX, e buscaram estudar de que forma 

o processo de reestruturação produtiva afetou uma universidade pública, situada no sul do 

Brasil, e quais foram os sentidos atribuídos ao trabalho pelos servidores técnico-administrativos 

da prefeitura universitária desta instituição. 
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Em sua revisão teórica, Coutinho et al. (2011, p. 98) ressaltam que “trabalhar não é 

somente executar uma atividade, pois nessa ação está implícita a subjetividade daquele que a 

executa e os relacionamentos aí estabelecidos”.  

As autoras também apontam a reestruturação do modelo burocrático de administração 

pública, o governo FHC com a cultura da flexibilidade e da gestão empreendedora, as novas 

diretrizes implementadas pelo governo Lula por meio da gestão de carreiras, planos de cargos, 

política de gestão por competências, avaliações de desempenho, entre outras mudanças no 

serviço público brasileiro. 

Coutinho et al. (2011) concluíram que o grupo de trabalhadores investigado avaliou 

positivamente suas atividades, julgando-as importantes para sua vida pessoal e para a própria 

instituição; que o grupo considerou essencial o serviço de manutenção que executam para a 

concretização das atividades-fim da universidade; que os participantes afirmaram que a 

comunidade acadêmica, em geral, não reconhece ou ignora seu trabalho.  

Para Coutinho et al. (2011, p. 106), “é expressivo ressaltar a importância do 

reconhecimento da esfera laboral na vida do sujeito como forma de fazer o trabalhador sentir-

se útil e socialmente valorizado, além de contribuir para a construção de sua identidade”. 

Os resultados também apontaram para a falta de material ou a baixa qualidade do 

material utilizado nos serviços de manutenção; a redução do número de servidores técnico-

administrativos e o consequente aumento do número de trabalhadores terceirizados; a 

sobrecarga de trabalho; o sucateamento da universidade. 

Outra questão importante, apontada pelos entrevistados, refere-se à falta de 

investimento da instituição nos servidores da área de manutenção, evidenciada pela ineficácia 

na divulgação dos cursos de capacitação oferecidos e pela dificuldade de afastamento do 

servidor para participar de algum curso devido à falta de pessoal para substituí-lo. 

Em relação aos sentidos atribuídos ao trabalho, as autoras identificaram a contradição 

orgulho versus humilhação comentada pelos entrevistados – orgulho de ser funcionário público 

federal, servir a sociedade, ter estabilidade e poder programar sua vida financeira; humilhação 

pelos estereótipos criados sobre o serviço público e a visão negativa do servidor público. 

 As autoras apontaram também outra contradição evidenciada nas entrevistas que deve 

ser observada pelos gestores das universidades.  Os trabalhos de conservação e manutenção, 

realizados pelos trabalhadores da prefeitura universitária, ao mesmo tempo em que servem de 

suporte às atividades-fim da instituição, atrapalham as atividades acadêmicas, quando, por 

necessidade do serviço, essas tarefas são paralisadas. Por isso, Coutinho et al. (2011, p. 107) 

ressaltam:  
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Aqui cabe questionar o lugar reservado pela instituição para quem exerce atividades 

de apoio e o quanto a dissociação entre estas e as atividades-fim pode levar ao 

isolamento e à separação entre os dois lados, o de lá e o de cá, como bem expressaram 

os entrevistados, o que pode levar a prejuízos para o alcance das próprias atividades-

fim da universidade. 

 

 

 Pereira e Silva (2011) identificam uma nova visão de Gestão de Pessoas nas Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) e acreditam no papel do gestor público para viabilizar essas 

mudanças. 

 Os autores desenvolveram estudo sobre a ação do gestor público em três IFES na região 

Nordeste do Brasil, com objetivo de identificar as suas competências, por meio da percepção 

do grupo de gestores pesquisado. A partir dos dados coletados, Pereira e Silva (2011) 

identificaram quatro dimensões (cognitivas, funcionais, comportamentais e políticas); 

estabeleceram categorias e para cada categoria foi definida uma competência gerencial.  

 Para as competências cognitivas, as categorias associadas foram: conhecimentos 

técnicos, conhecimento do ambiente institucional, desenvolvimento do servidor e 

conhecimentos operacionais. Em relação às competências funcionais, as categorias foram 

orientação estratégica e processos de trabalho. As competências comportamentais 

consideraram: senso de responsabilidade, empatia, gerenciamento de conflitos, interação social, 

liderança, saber ouvir, equilíbrio emocional e comunicação. As categorias das competências 

políticas foram ética, interesse público e parcerias cooperativas. 

 As quatro dimensões e suas diversas categorias, bem como as competências gerenciais 

identificadas, revelam a complexidade da gestão pública. Nesse sentido, Pereira e Silva (2011) 

acreditam que os resultados de sua pesquisa possam contribuir para o estabelecimento de uma 

política de desenvolvimento de gestores públicos. 

 Rodrigues e Veloso (2013) acreditam que a confiança organizacional favorece a 

cooperação, a criatividade e a inovação. As autoras realizaram pesquisa sobre o tema e 

comprovaram a relação positiva entre a confiança na chefia e o comportamento dos 

colaboradores em arriscar novas ideias. Nesse processo, as autoras destacam a importância do 

desenvolvimento pessoal dos colaboradores: 

 

 

 
Muitas vezes as empresas pretendem apostar na inovação, mas parecem negligenciar 

o fato de esta implicar o desenvolvimento pessoal dos colaboradores. Para que a 

inovação tenha lugar, é necessário que os colaboradores sintam um clima facilitador 

à sua ocorrência, que possam manifestar a sua criatividade individual e contribuir com 
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novas ideias para o interesse sistêmico da organização. (RODRIGUES; VELOSO, 

2013, p. 557)  

 

 

 Pinto (2014) estudou os efeitos da liderança na motivação e permanência dos servidores 

que trabalham em uma instituição pública federal do Estado do Rio de Janeiro, ao verificar a 

evasão de 169 servidores no período de 2004 a 2013, conforme informado pelo Departamento 

de Recursos Humanos da instituição pesquisada. 

 Para verificar se a falta de liderança influencia a permanência dos servidores na 

instituição, a autora analisou: o modo de relação entre os servidores e a instituição, a partir dos 

enfoques afetivo, instrumental e normativo; o nível de satisfação do servidor com a 

organização; os tipos de líderes existentes na instituição; a intenção dos servidores em 

permanecer ou não na instituição. 

 Segundo Pinto (2014), a atuação do líder de uma organização pública deve incidir na 

motivação e na satisfação dos servidores, ao transmitir a visão da instituição, sua missão e 

objetivos, bem como no alcance dos benefícios para a equipe, a fim de promover a melhoria do 

atendimento ao cidadão que procura o serviço público.  

 A autora considera o cuidado do líder em suas declarações, que devem ser ponderadas 

e justas para fomentar a motivação coletiva e despertar em cada sujeito o poder de se tornar 

agente de transformação da instituição em que atua. Pinto (2014, p. 40) ressalta que “um líder 

não deve apenas mandar fazer, mas um líder deve mostrar como se faz”. 

 A autora também destaca o comprometimento de toda equipe junto ao líder para que as 

mudanças nas estruturas organizacionais do setor público e novos modelos de gestão sejam 

implantados com sucesso. 

 A autora reconhece, portanto, a liderança como elemento essencial nos processos de 

mudanças e o líder como agente transformador de um modelo de gestão pública competente. 

No entanto, Pinto (2014, p. 46) aponta um desafio para o setor público: 

  

 
O serviço público, por muitas vezes, é dotado de chefes investidos apenas de 

autoridade formal, onde o gestor está incorporado de uma hierarquia rígida por normas 

impessoais que norteiam o cargo e o ocupante deste cargo, limitando o poder de 

influência desses chefes. Enquanto um chefe provido de liderança promove melhor 

fluência no ambiente de trabalho entre os liderados, sendo instrumento de resolução 

de problemas dos funcionários e da organização. 

 

 

 Pinto (2014) também apresenta os tipos de liderança (transformacional, carismático e 

empoderador), o perfil comportamental das respectivas lideranças e o referencial teórico 
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estudado para cada perfil, bem como explica a relação entre liderança e poder, destacando os 

poderes de recompensa, de coerção, legítimo, de perícia e de referência. 

 Em relação ao tema motivação, Pinto (2014, p. 57) concorda com a dificuldade na 

definição do termo, mas afirma que “motivar é tudo aquilo que impulsiona um sujeito a agir de 

certa forma, ou que dá origem a um comportamento específico”. A autora acrescenta: 

 

 
A motivação também passa por fatores como necessidade de reconhecimento social, 

status, segurança, dinheiro, conhecimento, entre outros. Nessa escala de necessidades, 

devem ser consideradas variáveis como funções do indivíduo, suas tarefas, ambiente 

de trabalho, interação entre as pessoas e o comportamento da liderança para trabalhar 

a motivação no ambiente de trabalho público. 

 

 

 A motivação precisa ser considerada desde o processo de seleção dos funcionários, o 

que nem sempre é possível mediante a entrada por concurso público. Pinto (2014) afirma que 

mesmo mediante concurso público, há necessidade de uma seleção prévia para lotação dos 

servidores em setores, onde seja possível alinhar os objetivos profissionais e os objetivos da 

instituição, motivando, assim, o funcionário.  

 Por último, Pinto (2014) analisa os resultados e conclui: não há um bom relacionamento 

interpessoal com a instituição (baixa relação afetiva); a necessidade de permanecer é maior do 

que o desejo de ficar (baixa relação instrumental); não há relação de lealdade com a organização 

(baixa relação normativa); falta de satisfação apontada pela maioria dos pesquisados; baixo 

índice de reconhecimento das lideranças pesquisadas (transformacional, carismática e 

empoderadora); vontade de deixar a instituição se houver oportunidade e forte correlação entre 

a intenção de sair e a falta de liderança. Dessa maneira, a autora comprovou a sua hipótese de 

que a falta de liderança influencia a permanência do servidor na instituição. 

 Marra e Melo (2005) realizaram estudo de caso em uma universidade federal do interior 

de Minas Gerais para caracterizar e analisar as práticas gerenciais de professores com cargo de 

chefia intermediária como chefe de departamento e coordenador de curso de graduação ou pós-

graduação.  

 Em sua revisão bibliográfica, as autoras partem do pressuposto teórico que entende a 

gestão como prática social e abordam questões como cultura organizacional e o contexto 

universitário; a existência de três grupos distintos (docentes, discentes e funcionários); as 

relações de poder; a divergência de interesses; o processo de decisão na universidade. Marra e 

Melo (2005, p. 15) resumem: 
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Em suma, a cultura da universidade pública pode ser caracterizada por forte 

resistência a mudanças; pelo predomínio dos professores na gestão universitária; pela 

existência de subculturas de acordo com o departamento, o curso, a área de 

conhecimento e os grupos da comunidade universitária; pela valorização da qualidade, 

excelência e liberdade acadêmica; pelo respeito às decisões colegiadas; e por forte 

prevalência dos aspectos políticos no modelo de gestão. Esses valores estão presentes 

na maioria das universidades federais brasileiras, e as práticas gerenciais de seus 

chefes de departamento e coordenadores de curso/programa influenciam e são 

influenciadas por eles. 

 

 

 Marra e Melo (2005) observam a sobrecarga de trabalho dos docentes que acumulam as 

funções administrativas de gerente com as atividades de docente e pesquisador. Além disso, 

destacam que a Gestão de Pessoas é, ao mesmo tempo, para o gerente universitário, desafio e 

fonte de conflitos e pressões.  

 Marra; Fonseca e Marques (2014) interessaram-se pela relação entre o processo de 

identificação do indivíduo com a sua organização e a implantação de novos instrumentos de 

Gestão de Pessoas. Dessa maneira, realizaram estudo sobre o processo de identificação dos 

servidores públicos de uma Secretaria Estadual de Minas Gerais após a implantação da 

Avaliação de Desempenho Individual e do Prêmio de Produtividade.   

No estudo também é evidenciado o protagonismo dos sujeitos envolvidos para que, de 

fato, as mudanças ocorram, conforme Marra; Fonseca e Marques (2014, p. 68) concluem:  

 

 
O estudo dos processos de identificação fornece um caminho útil para a compreensão 

da relação entre as mudanças organizacionais e as alterações no nível individual. Os 

vários níveis de intensidade da identificação organizacional envolvem a apropriação 

de atributos e valores associados à identidade da organização e à identidade de seus 

membros. No entanto, essa identidade precisa ser modificada durante a mudança 

organizacional, promulgando a seus membros os novos valores e atributos na nova 

situação. E esses valores e atributos têm de ser desejáveis anteriormente por seus 

membros para diminuírem as resistências às mudanças. 

 

 

A pesquisa desenvolvida por Horta; Demo e Roure (2012) analisou a relação entre as 

políticas de Gestão de Pessoas, a confiança na organização e o bem-estar no trabalho, a partir 

da percepção dos colaboradores de uma multinacional da tecnologia da informação.  

As autoras observaram relações positivas entre as políticas de Gestão de Pessoas, a 

confiança e o bem-estar. Segundo Horta; Demo e Roure (2012, p. 580), “políticas de Gestão de 

Pessoas influenciam tanto a confiança quanto o bem-estar que, por sua vez, também é 

influenciado pela confiança”.  

Conforme as autoras, os resultados da pesquisa indicam a política de recompensas, a 

política de envolvimento e a política de treinamento e desenvolvimento como preditoras da 
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confiança do trabalhador na organização, dentre as políticas de Gestão de Pessoas, e evidenciam 

a política de recompensas como a melhor preditora.  

A relação positiva entre essas variáveis e a confiança sugere que “quanto mais os 

colaboradores percebem estas políticas, maior a confiança que depositam na organização” 

(HORTA; DEMO; ROURE, 2012, p. 578). 

Os resultados também apontaram a política de envolvimento e a política de recompensas 

como preditoras do bem-estar no trabalho. A política de envolvimento foi considerada a 

principal preditora.  

Horta; Demo e Roure (2012, p. 578) ressaltam, assim, que “a maior parte do bem-estar 

dos colaboradores na organização pesquisada se dá devido ao fato de estarem comprometidos 

afetivamente com a organização ao se identificarem com seus objetivos e valores”.  

Fiuza (2010) pesquisou as relações entre as variáveis percepção de políticas de Gestão 

de Pessoas, valores pessoais e percepções de justiça organizacional, considerando o tipo de 

organização (pública ou privada).   

Para o estudo, a autora selecionou as seguintes políticas de Gestão de Pessoas: 

envolvimento; treinamento, desenvolvimento e educação; condições de trabalho; recompensas. 

Os resultados evidenciaram a percepção de justiça organizacional como forte preditora da 

percepção de políticas de gestão de pessoas. A partir de sua análise, sugere aos gestores: 

 

 
Em suma, a sugestão que segue destas análises é que os gestores de GP, tanto do setor 

público quanto do setor privado, primem pela justiça, buscando alçar níveis de 

percepção cada vez mais altos tanto na distribuição de recompensas quanto nos 

relacionamentos interpessoais com os colaboradores e, ainda, nos procedimentos 

adotados nos processos decisórios. Em outras palavras, é mister que as organizações 

atentem para as questões referentes à justiça organizacional em seu cotidiano, com o 

propósito de obter procedimentos justos, interações adequadas e respeitosas com os 

colaboradores, e justa distribuição de recompensas. (FIUZA, 2010, p. 76) 

  

 

 Pierantoni et al. (2011) acreditam que a competência ou o desempenho do trabalhador 

influenciam na qualidade do serviço prestado e, por isso, defendem processos avaliativos 

institucionais como instrumento de gestão que integrem o desenvolvimento do trabalhador e do 

serviço. 

 Magalhães et al. (2010, p. 56) afirmam a importância do treinamento como política de 

recursos humanos imprescindível para a implementação das reformas necessárias, ressaltando 

que capacitação dos profissionais é fundamental, pois “são as pessoas que colocam em prática 

tais mudanças”. 



52 

 

O estudo proposto por Magalhães et al. (2010) buscou identificar como o treinamento 

influencia a prática dos servidores técnico-administrativos da Universidade Federal de Viçosa, 

a partir da percepção dos treinados e dos dirigentes da referida instituição.  

Em sua análise, os autores verificaram os elementos que impactam a dinâmica do 

processo de aperfeiçoamento dos profissionais e produzem diversos resultados, positivos ou 

negativos. Os autores reconhecem os avanços, mas apontam que há ainda muitos desafios a 

serem enfrentados: 

 

 
Embora essas mudanças, como a Lei No 11.091/2005, representem um progresso na 

questão do desenvolvimento de recursos humanos, muito ainda precisa ser feito para 

que a qualificação de pessoal alcance um patamar que atenda plenamente as 

necessidades da sociedade. Os avanços na área de RH ainda são insuficientes, em 

razão de não existir políticas integradas de recursos humanos nas organizações do 

setor público, especialmente nas universidades. A área de RH precisa ter uma posição 

estratégica, o que pode facilitar a criação de políticas de recursos humanos integradas, 

que são essenciais para que os resultados das ações dessa área sejam satisfatórios. 

(MAGALHÃES et al., 2010, p. 83) 

 

 

Nesse processo é primordial reconhecer a complexidade e a dinâmica das interações 

entre as pessoas e a organização, considerando suas necessidades, expectativas e interesses 

diversos. Além de receber treinamento, é importante que as pessoas participem ativamente de 

todo o processo, para que de fato as mudanças sejam efetivadas.  

 Para favorecer a integração, as organizações devem viabilizar a construção de um 

espaço coletivo de reflexão que possibilite a participação, a troca de experiências, o 

fortalecimento das relações de trabalho e a valorização dos profissionais.   

 Para Elstein (2013), com o passar do tempo e o avanço das teorias da Administração, o 

homem passa a ser visto como ser social e as pessoas assumem importância estratégica nas 

organizações, tornando-se uma vantagem competitiva de difícil imitação. A autora defende o 

desenvolvimento estratégico de talentos, apresentando uma ferramenta para o seu alcance.  

 Para tanto, considera as ideias de Herzberg e Maslow e analisa a discussão em torno do 

homo economicus, motivado pelo lucro, e do homo socialis, cujos interesses revelam 

sentimento de pertencimento, reconhecimento, entre outros aspectos sociais. Elstein (2013) 

reconhece a importância da motivação econômica, mas ressalta que o lucro não é a única 

motivação das pessoas em uma organização, sendo fundamental conhecer as necessidades e 

motivações dos colaboradores, termo que melhor representaria os trabalhadores. 

 Elstein (2013, p. 194) destaca que, dentro de uma mesma empresa, cada equipe e cada 

sujeito apresentam motivações variadas e que “estos seres humanos buscarán cubrir sus 



53 

 

necesidades básicas, pero también, como seres complejos que son, tienen otras necesidades 

sociales, que buscarán satisfacer en su ámbito de trabajo”. 

 A ferramenta elaborada pela autora considera uma escala de necessidades que inicia 

com as mais básicas, denominadas “Motivadores de Atração ou Ingresso”, que incluem salário, 

ambiente e ferramentas de trabalho, sendo, portanto, necessidades básicas e de segurança. Em 

seguida, os “Motivadores de Retenção” revelam as necessidades de crescimento e estão 

relacionados aos benefícios, progressos na carreira e planos de capacitação. Por último, os 

“Motivadores de Pertencimento” traduzem as necessidades de autorrealização que estão acima 

das expectativas dos colaboradores.  

 Em suas conclusões, Elstein (2013, p. 199) reafirma a importância estratégica das 

pessoas para a organização: 

 

 
Cuidar y respetar a las personas que integran una organización, no sólo es una 

responsabilidad de los empresarios, sino que además éstos deben entender que es la 

mejor forma de competir en el sistema actual, desarrollando el personal y 

principalmente el personal estratégico. Entender que los empleados, y todos los 

colaboradores, son socios en ese sistema u organización, de una u otra manera, aún 

cuando no posean acciones de la compañía. 

El empresario debe comprender la importancia de contar con personal fidelizado y 

leal o, como mínimo, satisfecho. Ésta será la mejor forma de lograr sus objetivos 

estratégicos y un buen posicionamiento en el mercado, sostenido por la ventaja 

competitiva única de su equipo de trabajo con un desarrollo óptimo. Esta es la base 

del tan mentado Desarrollo Sustentable, de toda organización. 

 

 

Camillis e Antonello (2010, p. 10) afirmam que o indivíduo deve ser identificado como 

sujeito do processo social de aprendizagem e que a “perspectiva social de aprendizagem parte 

do pressuposto de que é a pessoa e não a organização que aprende, preocupando-se, assim, em 

entender e auxiliar a aprendizagem dos indivíduos nas organizações”. 

As autoras pesquisaram os processos de aprendizagem de indivíduos que atuam em 

equipes administrativas e não exercem função gerencial em uma empresa de fertilizantes 

químicos, localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.  

De acordo com os dados coletados nas entrevistas, Camillis e Antonello (2010) 

identificaram e analisaram os seguintes processos de aprendizagem: aprender sozinho; aprender 

pela prática/fazendo; aprender por meio da interação com pessoas; aprender com experts; 

aprender observando; aprender por meio da solução de problemas; aprender com os erros; 

aprendizagem autodirigida; aprendizagem formal (cursos formais propostos pela empresa).  

As pesquisadoras procederam da mesma forma em relação aos objetivos de 

aprendizagem, evidenciando os motivos pelos quais os profissionais pesquisados aprendem: 
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aprender para resolver um problema; aprender para executar uma tarefa, desenvolver um 

trabalho; aprender para superar um desafio; aprender para ter autonomia. Camillis e Antonello 

(2010) destacam os objetivos mais relevantes: aprender para resolver um problema, executar 

uma tarefa e superar um desafio. 

As autoras também apresentaram e analisaram os contextos que influenciam a 

aprendizagem, conforme os dados coletados: de estresse/insatisfação (por não gostar da 

atividade que desempenha ou pelo acúmulo de atividades); de competição/conflitos; de 

mudanças; de novos desafios; de colaboração. Dentre esses, as autoras identificaram nas 

entrevistas aqueles que possibilitam maior aprendizado: colaboração, desafio e mudança.  

Camillis e Antonello (2010) destacaram ainda diversos facilitadores do processo de 

aprendizagem: conhecimento; rotinas organizacionais; feedback; políticas e ações da área de 

RH; características pessoais; disponibilidade e acesso a recursos e informação; estrutura do 

local de trabalho; tempo; autonomia; reflexão/autoanálise; ampliação do espaço ocupacional; 

interação; coaching; escuta; experiências traumáticas. Dentre esses, as autoras observaram que 

a interação foi a mais valorizada. 

Em relação aos obstáculos ao processo de aprendizagem, Camillis e Antonello (2010) 

verificaram: falta de experiência; falta de conhecimento; estrutura do local de trabalho; 

sobrecarga de trabalho/pouco tempo; não compartilhar conhecimento/pouca interação; 

sentimento de insegurança; resistência à mudança/pouca interação; disponibilidade e acesso a 

recursos e informações. Figuraram entre os maiores obstáculos: não compartilhar 

conhecimento, pouca interação e sobrecarga de trabalho. 

Quanto aos resultados da aprendizagem, Camillis e Antonello (2010, p. 36) destacam 

que “estão relacionados diretamente ao indivíduo, mesmo que o processo seja socialmente 

construído” e foram verificadas duas categorias: autoconhecimento e autodesenvolvimento. 

Em suas conclusões, as autoras ressaltam a importância da participação dos sujeitos que 

atuam na organização: 

 

 

 

 
Recebeu especial destaque a interação como processo de aprendizagem propriamente 

dito e como facilitadora desse processo. Isso revelou que a participação do indivíduo 

tem fundamental importância nos processos de aprendizagem organizacional, 

considerando-se que, entre outros aspectos, as condições organizacionais também 

podem apresentar forças impulsoras ou restritivas à expressão da criatividade, à troca 

de informações e de conhecimento e à consolidação dessa aprendizagem socialmente 

construída no ambiente organizacional. A identificação do indivíduo como sujeito do 

processo social de aprendizagem, desse modo, é a base para a formação e o 
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compartilhamento de conhecimento e para a compreensão dos processos de 

aprendizagem nas organizações. (CAMILLIS; ANTONELLO, 2010, p. 38-39) 

 

 

 Bastos (2014), em sua pesquisa, observou que as diferentes concepções teóricas em 

relação à aprendizagem versam sobre condicionamento, aquisição de informação, revisão de 

modelos mentais e estruturas cognitivas, resumindo o tema em três linhas de pensamento: 

comportamentalista, cognitivista e humanista.  

 O autor ressalta que o enfoque humanista percebe o indivíduo como sujeito de sua 

própria aprendizagem e suas necessidades e seus interesses como primordiais nesse processo, 

ao contrário dos constrangimentos e julgamentos rígidos e unilaterais que afetam negativamente 

a aprendizagem do indivíduo. 

Oleto; Melo e Lopes (2013) analisaram a produção científica referente ao tema prazer e 

sofrimento nas relações de trabalho, no campo da Administração, a partir da seleção de artigos 

apresentados nos Encontros da Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração 

(EnANPAD) no período de 2000 a 2010. 

Os autores verificaram que “o sentimento de prazer vivenciado no ambiente de trabalho 

está diretamente atrelado à flexibilidade no trabalho, ao reconhecimento perante aos demais 

colegas e principalmente ao chefe, à valorização do trabalho e à liberdade de criação” (OLETO; 

MELO; LOPES, 2013, p. 69).  

Em relação ao sofrimento no trabalho, Oleto; Melo e Lopes (2013, p. 70) concluíram 

por sua ligação com os “aspectos negativos da rotina de trabalho e das relações intersociais”, a 

“impossibilidade de mudanças” e a “falta de liberdade”. 

O estudo realizado por Teixeira (2012) teve como objetivo analisar a satisfação no 

trabalho na perspectiva dos Assistentes em Administração da UFF. Teixeira (2012, p. 46) 

percebe a relação entre as expectativas dos profissionais e o trabalho realizado: 

 

 
O entendimento das expectativas dos trabalhadores é um dos primeiros passos para o 

gerenciamento do ambiente de trabalho e permite avaliar a relação da força de trabalho 

com a instituição, como também a qualidade que advêm do trabalho realizado. É 

evidente que a melhoria do nível de realização individual do trabalhador irá incidir 

diretamente na qualidade das tarefas por ele realizadas e, num ciclo virtuoso, nos 

interesses da instituição; pensando de forma específica nesta Universidade, no 

planejamento e execução do “fazer acadêmico” de forma competente e 

democraticamente sujeito aos interesses da sociedade. 

 

 

 A satisfação de servidores públicos também foi o tema da pesquisa desenvolvida por 

Ladeira; Sonza e Berte (2012). Os autores avaliaram sete constructos e onze hipóteses que 
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antecedem a satisfação dos profissionais. Quatro constructos referem-se às características do 

trabalho (rotina, especificidade do trabalho, desenvolvimento de recursos humanos e feedback), 

enquanto que os outros três estão relacionados ao contexto do trabalho (conflito nas metas 

organizacionais, restrições processuais e especificidade das metas organizacionais). 

 Em relação às hipóteses associadas às características do trabalho, Ladeira; Sonza e Berte 

(2012) consideraram que o grau de especificidade do trabalho, a quantidade de oportunidades 

percebidas no desenvolvimento de recursos humanos e o nível de feedback teriam efeito 

positivo na satisfação dos servidores com seu trabalho. Por outro lado, a rotina produziria efeito 

negativo. 

 Nas hipóteses referentes ao contexto do trabalho, os autores avaliaram se os conflitos 

nas metas organizacionais teriam efeito positivo nas restrições processuais ou teriam efeito 

negativo nas metas específicas organizacionais; se as restrições processuais teriam efeito 

adverso na satisfação que se expressa através das rotinas do cargo ou que se expressa por meio 

do grau de especificidade de seu cargo; se as metas específicas organizacionais teriam efeito 

positivo na satisfação do funcionário, dependendo do grau de feedback que recebe e das 

especificidades de seu cargo ou dependendo da influência do RH em seu cargo (LADEIRA; 

SONZA; BERTE, 2012). 

 De acordo com os resultados obtidos, os autores verificaram que algumas características 

do trabalho – rotina, grau de especificidade do trabalho e desenvolvimento de recursos humanos 

– interferem diretamente na satisfação e recebem influência direta do contexto do trabalho. 

Ladeira; Sonza e Berte (2012) ressaltam ainda o desafio da academia no que se refere à evolução 

teórica do campo de pesquisa em gestão pública, bem como afirmam a relevância do modelo 

validado para as instituições públicas. 

 Siqueira e Kurcgant (2012) realizaram estudo sobre a satisfação no trabalho de 

enfermeiros gerentes e assistenciais nos Serviços de Hematologia e Hemoterapia de um hospital 

público em São Paulo, analisando seis componentes: autonomia, interação, status profissional, 

requisitos do trabalho, normas organizacionais e remuneração. 

De acordo com a pesquisa, a autonomia foi identificada pelos dois grupos participantes 

como o componente que proporciona maior satisfação no trabalho. A remuneração, apesar de 

ser um fator gerador de insatisfação profissional, não foi considerada o principal fator 

determinante de satisfação profissional, conforme os dados coletados (SIQUEIRA; 

KURCGANT, 2012). 

 O ensaio teórico realizado por Fonseca et al. (2013) teve como objetivo propor a 

autonomia como construto na composição de modelos estratégicos de gestão de pessoas na 
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administração pública federal, investigando-se os fatores ambientais condicionantes para a 

implantação desses modelos. Os autores apontam que a estratégia de gestão de pessoas, no setor 

público, é articulada de forma centralizada, predominando o paradigma burocrático de gestão 

pública. Fonseca et al. (2013, p. 1464) esclarecem:  

 

 
Com base na apropriação proposta dos conceitos de autonomia formal e informal, a 

autonomia real de unidades de gestão de pessoas está sujeita aos controles e às 

interferências formais e informais existentes no ambiente interno da organização. 

Portanto, de forma agregada, estabelecem-se pelo menos três momentos para análise 

da formação da autonomia, os quais implicam diferentes controles e fatores 

associados. Em um primeiro momento, existe a delegação do governo central para as 

organizações públicas, em que são definidos os parâmetros e o escopo de atividades 

dentro dos quais se podem tomar decisões autônomas. Posteriormente, há a delegação 

dessas atividades a partir das instâncias decisórias máximas da organização para as 

unidades subordinadas. Logo, em seguida, ocorre o exercício efetivo da competência 

decisória prevista, em face dos diversos fatores condicionantes de diversas naturezas: 

legais, estruturais, culturais, políticos e recursos disponíveis. 

 

 

 Em sua revisão bibliográfica, os autores discutem sobre gestão estratégica, centralização 

e descentralização, rigidez dos processos, cultura nas relações de trabalho, controle e 

monitoramento, indicação política de gestores, falta de liderança, características individuais dos 

gestores, entre outros aspectos formais e informais, bem como objetivos e subjetivos. Ao 

concluir, Fonseca et al. (2013, p. 1468) identificam uma lacuna na literatura: 

 

 
A consideração de diferentes níveis de análise, macro e meso-organizacional, define, 

com maior clareza, quais fatores dependem da ação governamental, por meio de 

normas e políticas gerais, e quais dependem das políticas e arranjos organizacionais e 

da atuação de gestores públicos. Tal análise mais ampla constitui-se em um avanço 

ainda a ser aprofundado no contexto brasileiro. Porém, a definição de fatores 

intervenientes especificamente no nível meso-organizacional constitui-se em uma 

lacuna na literatura de autonomia no setor público, na medida em que não é descrito, 

com maior profundidade, como os fatores do ambiente interno e como diferentes 

perfis de unidades de gestão de pessoas interferem na autonomia gerencial de 

organizações públicas e, consequentemente, na sua autonomia e desempenho na 

execução de políticas públicas. 

  

 

 Inserida nesse contexto, a UFF, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(PROGEPE), desenvolve o Programa Institucional “Dimensionamento e Análise da Força de 

Trabalho Técnico-Administrativa da UFF”, aprovado em 2010 pela Comissão Mista de 

Orçamento e Metas da Universidade.  

O referido programa prevê três eixos de atuação: Dimensionamento da Força de 

Trabalho; Impacto da Capacitação sobre a dinâmica da UFF; e Mapeamento de Competências. 
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Assim, o Plano de Ação a ser elaborado poderá contribuir, melhorando os processos de 

trabalho do TAE, lotado no IEAR/UFF, ao valorizar seus conhecimentos e a sua formação.  

 

 

2.3 UNIVERSIDADE 

 

Chauí (2001, p. 35) define universidade como uma instituição social e, por isso, “[...] 

realiza e exprime de modo determinado a sociedade de que é e faz parte”, revelando-se como 

"[...] expressão historicamente determinada de uma sociedade determinada”.  

Almeida Filho (2008, p. 168) afirma que a “universidade foi inventada, não nasceu 

pronta: foi sendo, historicamente, construída”. O autor destaca as funções da universidade ao 

longo do tempo. Inicialmente como instituição da cultura em sentido amplo, incorporando 

depois a função da formação profissional – a universidade clássica, voltada para a formação 

das elites. A era industrial impulsiona a universidade científico-tecnológica que assume a 

produção de conhecimento, tornando-se condição de sua existência. A universidade social 

como instituição de inclusão dos segmentos sociais até então excluídos do acesso ao ensino 

superior. A universidade corporativa, fruto do neoliberalismo, surge nas organizações e passa 

a funcionar também como um empreendimento comercial. 

 A “ideia da universidade” é discutida por Brunner (2014) em seu estudo sobre as 

narrativas/práticas discursivas a partir da análise dos modelos Humboldtiano e Napoleônico. 

 Para o autor, o modelo Humboldtiano, caracterizado pela vertente filosófico-idealista 

germânica, representa a narrativa do Estado que sustenta as ciências e a formação humana, e, 

assim, “[...] a universidade devia usufruir das liberdades essenciais da academia - ensino, 

aprendizagem, pesquisa e erudição - e o Estado devia proteger essas prerrogativas, limitando-

se a nomear os professores e a financiar as instituições, sem interferir na sua autonomia” 

(BRUNNER, 2014, p. 12). 

 No modelo Napoleônico, expressão da vertente político-burocrática francesa e do 

discurso do Estado-docente da nação, sua ideologia inspira nacionalismo, espírito vocacional e 

elitismo, conforme destaca o autor. 

 Para Groppo (2011), o modelo francês, por meio das reformas napoleônicas, buscava 

institucionalizar o ensino superior como serviço público, mas acabou criando uma burocracia 

racional, seletiva e impessoal, resultando no modelo burocrático. 

 Segundo Brunner (2014, p. 13), os dois modelos “[...] contribuíram poderosamente para 

moldar a identidade da moderna universidade pública estatal, a consciência dos seus atores e a 
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visão da sociedade sobre a natureza e o papel do ensino superior”. No entanto, o autor questiona 

a vigência desses modelos no presente, considerando que o cenário atual difere bastante daquele 

tempo, quando foi concebida a moderna ideia de universidade: 

 

 
[...] os sistemas nacionais de educação superior não são mais voltados exclusivamente 

aos estados nacionais, nem mesmo à comunidade nacional como uma esfera pública 

de representação cultural, mas aos mercados e às diferentes partes interessadas que 

constituem a sociedade civil, cujas demandas e interesses devem, agora, ser também 

atendidos pelas universidades. Então, é possível afirmar que o papel previsto para a 

universidade pelos modelos Napoleônicos e Humboldtiano perdeu sua vigência, 

sendo transformado de várias maneiras. (BRUNNER, 2014, p. 16) 

  

 

 Groppo (2011) também considerou, em seu estudo, o modelo norte-americano de 

universidade, destacando a tendência de subsunção da universidade ao capital e de uma 

universidade tecnificada para atender às necessidades do complexo industrial-militar.  

 A experiência norte-americana é citada por Santos; Nascimento e Buarque (2013) que 

consideraram, em sua análise, o pioneirismo do país na percepção da importância da Ciência e 

Tecnologia para o desenvolvimento econômico e social e o surgimento de um novo paradigma 

de financiamento nas universidades. 

 Para os autores, a universidade assumiria, por meio da inovação tecnológica, uma nova 

responsabilidade, fomentando o desenvolvimento econômico e social, além de promover 

mudança social e cultural. Santos; Nascimento e Buarque (2013) referem-se a essa perspectiva 

como compromisso social da universidade, destacando a inclusão social, a sustentabilidade, o 

ambiente e a cultura como temas relevantes para a agenda universitária. 

 Silva Júnior e Sguissardi (2013) consideram que a universidade, instituição responsável 

pela formação de profissionais, produção de conhecimento, extensão e prestação de serviços, 

torna-se uma organização voltada para o atendimento das demandas da mundialização 

financeira do capital. 

 Os autores afirmam que o Brasil passou por diversas transformações econômicas e 

políticas, durante a década de 1990,  buscando a sua inserção no capitalismo financeiro 

mundial e que “[...] a partir da reforma do Estado, definiram-se novo marco regulatório e novo 

arcabouço jurídico que resultaram no estabelecimento de um novo paradigma de produção de 

conhecimento com ênfase em inovação tecnológica e ciências aplicadas” (SILVA JÚNIOR; 

SGUISSARDI, 2013, p. 129). 

 Esse processo de transformação das funções do ensino superior ou de sua cultura 

institucional é “[...] resultado das opções político-econômicas deliberadamente assumidas, nas 
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quase duas últimas décadas, pelos governos de FHC (1995-2002), Lula (2003-2010) e Dilma 

(2011-2014)", conforme declaram Silva Júnior e Sguissardi (2013, p. 137). 

 Em sua pesquisa, os autores destacaram as consequências desse processo para a 

universidade, discorrendo sobre a legislação educacional, o reordenamento e a reorganização 

da CAPES e do CNPq, o REUNI, a Universidade Aberta do Brasil (UAB), o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI) e a relação dessas políticas com a certificação em massa 

de estudantes, a internacionalização da educação superior, as fusões e aquisições no ensino 

privado, entre outras questões.  

 Os autores concluem que a racionalidade mercantil afetou o trabalho do professor 

universitário, afirmando: “[...] não restam muitas dúvidas de que o processo de intensificação 

do trabalho docente tem continuidade desde o início da implantação do REUNI e a 

intensificação e concomitante precarização das relações de trabalho tendem a agravar-se” 

(SILVA JÚNIOR; SGUISSARDI, 2013, p. 151). 

 Para Santos; Nascimento e Buarque (2013, p. 41), a massificação do ensino superior e 

a supervalorização da cultura de massas concorreram para que a universidade assumisse um 

lugar secundário de mera fornecedora de serviços. Em contrapartida, os autores ressaltam a 

necessidade de a universidade “[...] se assumir como sede de reflexão e de síntese criativa entre 

formação, pesquisa e inovação, para reforçar a sua posição de liderança intelectual da sociedade 

e reclamar a sua centralidade em todo o processo de desenvolvimento”.  

 Sobre o processo de internacionalização, afirmam que, independente do caminho 

escolhido ou de questões políticas e ideológicas, de origem, localização geográfica ou opção 

estratégica da universidade, é inevitável a abertura à cooperação e colaboração internacionais 

no contexto de uma sociedade do conhecimento. Segundo os autores, a colaboração 

universitária internacional fornece os meios para um campo inesgotável de oportunidades: 

 

 
• Como complemento educacional para os estudantes, em todos os níveis de formação, 

quer no plano da preparação técnica das matérias dos respectivos cursos, quer no plano 

da formação linguística, cultural, cívica e civilizacional que pode constituir uma 

experiência de vida num país diferente, particularmente marcante quando se tem 20 

anos; 

• Como complemento às competências individuais ou de grupo, em busca de 

fertilizações cruzadas na composição de equipes de pesquisa mais alargadas; e 

• Como manancial para troca de experiências, para aferição de instrumentos e de 

métodos, para avaliação de resultados, em todos os campos da atividade universitária. 

(SANTOS; NASCIMENTO; BUARQUE, 2013, p. 55) 
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 Carvalho (2013, p. 352) realizou estudo sobre o processo de gestão das IFES e sua 

relação com as mudanças ocorridas desde a década de 1990, a fim de compreender a 

participação na gestão da Universidade Federal do Tocantins (UFT). O autor considera as 

relações externas e internas de poder que perpassam a universidade e revelam a disputa acirrada 

por espaços de participação.  

 Nesse processo, o autor identifica a ampliação da esfera privada mercantil em 

detrimento da pública; a pressão de organizações multilaterais; a pressão do Estado sobre a 

universidade; a intensificação da lógica econômico-mercantilista na universidade; o 

produtivismo que tende acirrar o individualismo e a competitividade; a evidência de uma 

perspectiva pragmática e utilitarista da prática educativa sobre uma perspectiva mais 

emancipatória, autônoma e democrática. Nas palavras de Carvalho (2013, p. 356): 

 

 
O contexto social mais amplo em que se situa a problemática da participação nas 

IFES, incluindo a UFT, orienta-se por um processo sócio-histórico no qual se 

evidenciam os valores liberais/ neoliberais como liberdade, igualdade de 

oportunidade, propriedade, democracia representativa e individualismo. Faz parte de 

tal lógica a defesa da despolitização dos mercados e da liberdade absoluta da 

circulação dos indivíduos e dos capitais privados; a valorização do individualismo em 

detrimento do coletivismo; e a promessa de igualdade de oportunidades independente 

da igualdade de condições e da classe social a que se pertença.  

A dinâmica neoliberal tem sido operacionalizada por meio da escamoteação da 

dimensão política em aspectos de natureza técnica. Particularmente na área da 

educação, essa dinâmica se efetiva por meio da transformação das questões de ordem 

político-sociais em questões de natureza técnico-instrumentais. 

 

 

 Bernardo (2014) observa a presença de características típicas de mercado nas 

universidades, destacando o “produtivismo acadêmico” relacionado à quantidade de produções 

bibliográficas. A autora realizou uma pesquisa com docentes de uma universidade a fim de 

discutir esse modelo e investigar se ele conduz a uma situação de “precariedade subjetiva” para 

os professores. 

 A autora identifica, em sua revisão bibliográfica, que a competição e a produtividade 

exacerbada aparecem, no contexto atual, como características da organização do trabalho 

universitário e afetam as atividades de docência e de pesquisa. Para Bernardo (2014, p.131), 

“[...] as novas propostas de trabalho são acompanhadas de um discurso legitimador divulgado 

com bastante força, especialmente na mídia. A retórica dominante é marcada pela visão 

neoliberal das instituições públicas [...]”. 

 Bernardo (2014, p. 132) aponta a interferência das atuais políticas universitárias na 

identidade profissional do docente pesquisador, sugerindo que “[...] talvez se possa dizer que o 
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aspecto psicossocial que se destaca na lógica do capitalismo acadêmico seja aquele relacionado 

às consequências do individualismo e da competitividade exacerbada”.  

 Na análise das entrevistas, a autora destaca as questões evidenciadas pelos docentes 

participantes da pesquisa: sobrecarga de trabalho e a obrigação de cumprir as metas 

estabelecidas; controle mais rígido da universidade pela prestação de contas por meio da 

produção periódica de relatórios de atividades; valorização do docente por sua inserção na pós-

graduação e pela quantidade de artigos e livros publicados.  

 Bernardo (2014, p. 134) observa que todos os entrevistados reclamaram da dificuldade 

em atingir as metas de produção e afirma que “[...] é nos mecanismos de ‘administração do 

poder’ que a universidade se aproximou mais dos preceitos predominantes no setor industrial 

na atualidade”. 

 A autora questiona o motivo pelo qual docentes, que são funcionários públicos com 

estabilidade no emprego, submetem-se a essa pressão e como a universidade mantém o poder 

sobre eles. Bernardo (2014) considera que a questão não está na demissão e sim no 

rebaixamento da carreira que representa não só a perda salarial, mas a perda de prestígio na 

comunidade científica para aqueles que não se mantém no padrão esperado. Para a autora, essa 

ameaça representa um aspecto da precariedade subjetiva que aflige os professores. 

 Bernardo (2014, p. 136) conclui que “[...] os professores entrevistados demonstram 

estarem submetidos a uma carga psíquica intensa relacionada à precariedade subjetiva, que 

provoca um desgaste mental”. Por outro lado, considera que o grande número de pesquisas 

sobre esse tema evidencia estratégias de resistência, tornando possível a transformação desse 

contexto de precariedade subjetiva, além de evitar a chegada da precariedade objetiva. 

 O impacto da globalização sobre os sistemas de educação, com destaque para suas 

mudanças e continuidades, foi objeto do estudo realizado por Stromquist (2012). A autora 

afirma que o ensino superior, dentre os níveis educacionais, foi o mais afetado por esse 

processo, permeado pelo discurso da sociedade do conhecimento do século XXI. 

 Segundo a autora, a demanda e o acesso a IES aumentaram de forma extraordinária 

devido à globalização que fomentou o interesse por níveis mais altos de educação. Stromquist 

(2012, p. 87) ressalta que “[...] a maior parte da expansão da educação superior no mundo todo 

ocorreu mais por meio da privatização do que de investimentos estatais”. 

 Nesse contexto, a autora destaca a forte competição por recursos financeiros e a 

predominância da ciência e da tecnologia, afirmando que esses dois campos foram responsáveis 

por gerar produtos concretos para o mercado e trazer receitas para as universidades em países 

de industrialização avançada. Stromquist (2012) afirma que a capacidade de gerar contratos 
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tornou-se um indicador do mérito acadêmico, pois as universidades passaram a depender das 

receitas para garantir seu funcionamento. 

 A autora ressalta que o discurso sobre a importância da ciência e a tecnologia também 

contribuiu para afastar os estudantes das ciências humanas. Segundo Stromquist (2012, p. 83) 

“a educação superior tornou-se também mais instrumental, com o ingresso dos estudantes 

naqueles campos que se traduzem diretamente em empregos demandados pela economia”. 

 Nesse sentido, Stromquist (2012, p. 83) aponta a desvalorização das ciências humanas 

e sua redução em diversas universidades dos Estados Unidos, “já que disciplinas como história, 

filosofia e literatura não têm correlação direta com o mercado de trabalho [...]”. 

 Jaramillo (2012) também percebe a desvalorização das ciências humanas nas 

universidades dos Estados Unidos e afirma que a universidade pública latino-americana não 

conseguiu equilibrar a formação técnico-científica com a formação humana, enquanto que a 

maioria das universidades públicas europeias jamais buscou diminuira importância das ciências 

sociais e da formação estética, filosófica e pedagógica. 

Herrera Llamas (2013) considera a ciência, a tecnologia e a inovação como imperativos 

da pós-modernidade, bandeiras de retroalimentação contínua da sociedade do conhecimento 

centrada no mercado. 

 No caso da América Latina, além das desigualdades suscitadas pela globalização, 

Stromquist (2012, p. 90) aponta as desigualdades internas e o grande o desafio de corrigi-las: 

“algumas características da educação na América Latina são as grandes disparidades de acesso 

e conclusão da educação, e de rendimento cognitivo entre áreas rurais e urbanas, entre famílias 

ricas e pobres, entre grupos étnicos subordinados e dominantes”. 

 Em suas considerações finais, a autora descarta o desaparecimento dos Estados em face 

das influências da globalização, embora reconheça a redução do papel do Estado em relação à 

integração nacional, bem-estar social e investimento em capital humano. Quanto às 

universidades, Stromquist (2012, p. 94-95) questiona o benefício das novas práticas de gestão: 

Não há evidências de que as novas práticas de gestão venham, de fato, melhorar o 

desempenho das universidades, na ausência de recursos tracionais para operar em 

níveis aceitáveis. O investimento em ciência e tecnologia na América Latina é baixo 

se comparado a regiões mais avançadas e isto é refletido nos baixos orçamentos 

destinados às universidades públicas. Também não fica claro como a universidade 

poderá melhorar, seguindo práticas de gestão que discriminam disciplinas 

responsáveis por trazer contribuições para a sociedade através de vozes críticas e 

reflexivas, como é o caso das ciências humanas. Formas instrumentais de educação 

são necessárias a uma economia dinâmica, mas a omissão em considerar as trajetórias 

e desafios societais permitirá que as forças da globalização dominem a América Latina 

e a releguem a posições inferiores. 
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 Almeida Filho et al. (2014) discutiram o impacto e os resultados alcançados por uma 

universidade pública brasileira, de grande porte, após a introdução de uma nova tecnologia de 

planejamento não linear, baseada na teoria da complexidade. 

 Os autores identificam os modelos de planejamento/gestão que antecederam à aplicação 

dessa tecnologia de gestão nas universidades e apresentam as escolas de pensamento 

estratégico-organizacionais a fim de contextualizar a metodologia de planejamento não linear 

investigada por meio de estudo de caso. 

 Segundo os autores, no modelo de planejamento não linear, há interação de cada 

objetivo com os demais, enquanto que no planejamento linear, os objetivos da instituição são 

percebidos de forma independente ou sequencialmente dependentes. 

 Almeida Filho et al. (2014, p. 280-281) defendem a utilização do planejamento não 

linear na universidade, por considerar a complexidade dessa instituição: 

 

 
O caráter hipercomplexo das organizações do tipo universidade é sobredeterminado 

por vários elementos, tais como: variação de porte institucional, pluralidade de 

campos de conhecimento, diversidade de modalidades de organização, baixo nível de 

hierarquização. Nesse último aspecto em particular, observa-se a grande mobilidade 

na hierarquia existente, com a peculiaridade da mudança de posição hierárquica do 

sujeito a depender da situação. Por exemplo, numa reunião de colegiado, o diretor da 

unidade se subordina ao coordenador do programa ou curso; um reitor pesquisador se 

subordina a outro gestor numa reunião de pós-graduação. Isso confere grande peso à 

subjetividade e às variáveis micropolíticas em processos decisórios e operacionais, 

acrescentando-lhes complexidade de gestão em grau elevado. É justamente nesse 

conjunto de variáveis hierárquicas e políticas, por exemplo, que se pode encontrar 

marcante distinção entre as universidades brasileiras e a maioria de suas congêneres 

internacionais mais renomadas. 

 

 

 No estudo de caso, os autores avaliaram o contexto, a programação e os resultados 

alcançados pela universidade, em dois períodos consecutivos sob a mesma gestão, entre os anos 

de 2002 a 2010.  

 Almeida Filho et al. (2014) dividiram a análise em duas fases, conforme a metodologia 

de planejamento adotada, sendo a Fase 1, de 2002 a 2006, caracterizada pelo planejamento 

estratégico linear e a Fase 2, de 2006 a 2010, com o modelo de planejamento não linear e o uso 

da ferramenta Mapa de Rede de Impacto (MRI). 

 Os autores ressaltam que, desde 2006, a equipe considerava a utilização de técnicas de 

planejamento sistêmico não linear como mais apropriada para a universidade avançar na sua 

proposta de transformação. 

 Almeida Filho et al. (2014) destacam os avanços promovidos pela gestão estratégica 

ainda na primeira fase e, dando continuidade ao projeto, na segunda fase, os objetivos foram 
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classificados de acordo com os seguintes valores:renovação do ensino, valorização da pesquisa 

e inovação, compromisso social e gestão participativa. Nas palavras dos autores: 

 

 
Diagnóstico detalhado de crises e contexto institucional, tratamento cuidadoso de 

situações-problema, saneamento financeiro, reorganização administrativa, 

crescimento na graduação e na pós-graduação, lançamento de alguns programas 

estratégicos de mudança, tudo isso fez da Fase 1 etapa preparatória para avanços e 

propostas de maior fôlego e ambição. A Fase 2 justificou-se essencialmente como 

sequência, oportuna e necessária, de um projeto político-acadêmico que almejou 

profunda e radical transformação institucional. Com esse sentido, a equipe dirigente 

reafirmou princípios, diretrizes, estratégias, propostas e metas que já constavam de 

documentos produzidos pelas equipes de concepção, planejamento e gestão. Dado o 

caráter de renovação organizacional e acadêmica implicado no programa de trabalho 

realizado, foram superados vetores institucionais de inércia, conservação e 

permanência. Buscou-se enfim aplicar métodos, técnicas e instrumentos de 

planejamento orientado à mudança e de gestão da inovação consistentes com o 

horizonte de transformação almejado. (ALMEIDA FILHO et al. , 2014, p. 296) 

 

 

 Almeida Filho et al. (2014, p. 289) registram essa experiência como a “[...] primeira 

tentativa de aplicação dessa nova metodologia de indução da inovação pela via do planejamento 

estratégico no contexto hipercomplexo de uma instituição universitária”. 

Os autores concluem que os resultados alcançados pela universidade em seu projeto de 

transformação não são devidos exclusivamente ao planejamento não linear ou a ferramenta MRI 

utilizados nesse processo. Almeida Filho et al. (2014) consideram a ocorrência de fatores 

externos como o aumento de volume de recursos disponibilizados pelo governo federal.  

 Para os autores, o REUNI representou o respaldo financeiro que as instituições 

necessitavam para o desenvolvimento e a consolidação de suas propostas de renovação, 

constituindo-se um momento privilegiado para a universidade. Por outro lado, a ferramenta 

utilizada contribuiu significativamente para o sucesso alcançado, conforme afirmam Almeida 

Filho et al. (2014, p. 297): 

Não obstante, de fato, a utilização do modelo MRI foi fundamental para o sucesso da 

gestão, particularmente por proporcionar uma visão global e interativa dos inúmeros 

projetos conduzidos entre 2006-2010. A ferramenta mostrou-se, também, utilíssima 

na priorização sistêmica de ações e programas, processo bastante distinto da 

priorização individualizada de projetos, típica do planejamento tradicional. 

  

 

 Fowler; Mello e Neto (2011) afirmam que as propostas de gestão representam um 

diferencial para a melhoria dos serviços oferecidos por instituições privadas e públicas. Os 

autores analisaram o uso do programa de qualidade GESPÚBLICA por IFES e identificaram 

os fatores motivadores e inibidores para a sua adesão. 
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 Conforme os autores, o GESPÚBLICA foi instituído por decreto, em 2005, pelo 

governo federal, sendo o único programa direcionado exclusivamente para as organizações 

públicas do Brasil. Fowler; Mello e Neto (2011) esclarecem que o programa utiliza o Modelo 

de Excelência em Gestão Pública (MEGP), um sistema gerencial com sete elementos integrados 

em quatro blocos relacionados entre si: Planejamento (Liderança – Estratégias e Planos – 

Cidadãos e Sociedade); Execução (Pessoas – Processos); Controle (Resultados); Inteligência 

da Organização (Informação e Conhecimento). 

 Os autores relacionaram os fatores aos blocos do MEGP, destacando, dentre os 

motivadores, a redução da cultura burocrática, a melhoria contínua na gestão dos processos 

institucionais, a alocação mais eficiente dos recursos e a redução de custos; dentre os inibidores, 

o quadro reduzido ou a idade média avançada de servidores, o baixo nível de 

comprometimento/colaboração, a baixa capacitação, a escassez de tempo, a falta de estrutura e 

de recursos. 

 Os autores observaram que não havia IFES inscrita no GESPÚBLICA ou no Prêmio 

Nacional da Qualidade e, por meio da análise dos dados coletados na pesquisa, verificaram que 

quase a metade dessas instituições não conhecia o programa. Fowler; Mello e Neto (2011) 

acreditam que os fatores identificados possam servir de guia para orientar a administração das 

IFES na implementação do programa. 

 Para Fleck e Pereira (2011), a necessidade de conciliar a gestão administrativa, 

pedagógica, acadêmica e científica tem promovido a busca por maior profissionalização dos 

cargos administrativos nas IFES. 

 Os autores defendem a utilização do conhecimento sobre os perfis de competência no 

ambiente organizacional e afirmam que, nas universidades públicas, em especial, é importante 

preparar os docentes para assumir cargos administrativos, como direção de unidades, chefias 

de departamento, coordenação de cursos. 

 Fleck e Pereira (2011) desenvolveram pesquisa sobre o tema e confirmaram a eficiência 

do modelo utilizado para identificar o perfil das competências gerenciais dos coordenadores 

dos cursos de pós-graduação das IFES participantes. 

 Venturini et al. (2010) afirmam que a universidade pública tem enfrentado 

questionamentos acerca da qualidade de suas atividades e da forma como utiliza seus recursos, 

ressaltando que a avaliação institucional tem sido considerada como instrumento necessário 

para elevar a qualificação, aperfeiçoando ensino, pesquisa e extensão, bem como a sua gestão.  



67 

 

 O estudo de caso realizado pelos autores teve como objetivo avaliar o processo de 

avaliação institucional da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) na percepção de 163 

docentes de seu quadro permanente. 

 Segundo Venturini et al. (2010, p. 33), a razão fundamental da avaliação institucional 

reside no fato deque “[...] cada vez mais, as universidades estão descobrindo seu caráter social 

e percebendo que precisam, urgentemente, conquistar, pela eficiência e qualidade, credibilidade 

e legitimidade junto à comunidade em que estão inseridas”. Para os autores, a avaliação, 

concebida como processo permanente e sistemático, pode configurar uma estratégia 

institucional comprometida com a reconstrução da universidade como um espaço social mais 

justo. 

 Conforme os autores, as mudanças para uma nova universidade implicam processo 

permanente de avaliação que resulte no diagnóstico da instituição. Venturini et al. (2010) 

identificam esse diagnóstico como tarefa complexa no interior das IES brasileiras, justificando: 

 

 
Tal situação pode ser explicada por alguns fatos entre os quais se destaca a falta de 

parâmetros pelos quais esse julgamento possa ser realizado. Não existe um conjunto 

de dados que possa ser tomado como a expressão da universidade em seus vários 

aspectos, e os dados disponíveis têm, em muitos casos, qualidade duvidosa e não 

permitem comparações na própria universidade ao longo do tempo, muito menos entre 

as instituições. Falta um projeto de educação com políticas e objetivos definidos que 

sirvam como referência para avaliar esses julgamentos e aceitá-los ou não, bem como 

tem faltado vontade própria para discutir e implementar a avaliação institucional. 

 

 

 A reação às mudanças e o corporativismo são reconhecidos, pelos autores, como os 

principais fatores que podem comprometer os resultados da avaliação. Nesse sentido, Venturini 

et al. (2010) também destacam o elevado grau de complexidade das organizações universitárias. 

 Por outro lado, Venturini et al. (2010, p. 39) afirmam que “a criação do Programa 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, em 1993, pelo Ministério da Educação, 

veio ao encontro dos propósitos da administração da UFSM [...]”, destacando que a 

universidade aderiu ao programa em 1994e criou a Comissão de Apoio à Avaliação 

Institucional dos Cursos de Graduação. 

 A análise dos resultados da pesquisa permitiu aos autores concluir que a maioria dos 

docentes da UFSM considera bom ou regular o processo de avaliação da instituição e que, mais 

de 70% dos docentes declarou que as perspectivas futuras da avaliação em implementação na 

universidade são ótimas ou boas.  
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 Segundo Venturini et al. (2010, p. 51), “constata-se um alto grau de confiança no 

processo de avaliação e a crença generalizada de que a avaliação pode trazer importantes 

contribuições para o processo didático-pedagógico da instituição [...]”. 

 Os autores também destacaram fatores que interferem na gestão e dificultam a avaliação 

institucional, de acordo com a percepção demais de 90% dos docentes: descrença em relação à 

utilização dos resultados; dificuldade para mensurar os objetivos; falta de incentivo à eficiência; 

falta de indicadores precisos para medir a produtividade; falta de transparência administrativa; 

falta de vontade política para implementar a avaliação. 

 Os autores recomendam que o processo educativo seja a premissa básica da avaliação 

institucional e, sobre a missão docente, em especial, apontam a “[...] necessidade urgente da 

criação de um programa de treinamento para os docentes que ingressam e para os que já estão 

na universidade. É preciso considerar que a maioria não é oriunda de licenciatura” 

(VENTURINI et al., 2010, p. 50). 

 Inovações curriculares em uma universidade pública estadual são apontadas por Pereira; 

Mercuri e Bagnato (2010) em estudo que analisou os resumos das experiências apresentadas no 

I Seminário “Inovações em Atividades Curriculares: experiências na Unicamp”. 

 As autoras afirmam que inovar exige flexibilidade e que, por isso, as propostas de 

inovação curricular só foram possíveis a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, promulgada em 1996, pois a lei anterior definia com rigidez o currículo, não havendo 

autonomia para uma organização curricular diferenciada.  

 Em sua análise, as autoras ressaltam a autonomia nos processos e práticas acadêmicas e 

o protagonismo dos professores, viabilizados pelo princípio de flexibilidade curricular. Pereira; 

Mercuri e Bagnato (2010, p. 208) concluem: 

 
[...] a Unicamp, ao incentivar o diálogo entre os docentes (e entre docentes e discentes) 

que desenvolvem experiências curriculares inovadoras, se coloca como instituição 

promotora da condição de uma perspectiva de emancipação ao não se alinhar com as 

políticas culturais de modelo único e homogeneizante. A Universidade abre espaço 

para a continuidade de iniciativas curriculares inovadoras e, por isso, oportuniza 

condição de engendrar espaços emancipatórios. 

 

 

Segundo Almeida Filho (2008), o modelo de educação superior predominante no Brasil 

revela uma estrutura curricular fruto de uma concepção linear e fragmentadora do 

conhecimento, de modelos superados de formação profissional e acadêmica, de reformas 

universitárias incompletas ou frustradas e da desregulamentação da educação superior.  
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Em contrapartida, Almeida Filho (2008, p. 172) destaca que é preciso “[...] construir no 

Brasil um tipo diferente e renovado de instituição acadêmica, capaz de atuar como instrumento 

de integração social e política entre países, culturas e povos [...]”. Para o autor, difundir a 

diversidade cultural e a multiplicidade de formas de ver o mundo é responsabilidade da 

universidade.  

O autor ressalta a importância do respeito às diferenças e à diversidade, sendo 

fundamental favorecer a troca interpessoal e estabelecer um fluxo de aprendizagem em dois 

sentidos, a fim de se compartilhar o conhecimento. Dessa maneira, propõe: 

 

 
A universidade renovada terá que avançar além do desenvolvimento moral (como a 

universidade escolástica), do desenvolvimento cultural (como a universidade de arte-

cultura), e do desenvolvimento econômico (como a universidade de pesquisa), para 

alcançar o verdadeiro desenvolvimento social sustentável. Isto implica construir uma 

universidade renovada de fato como uma instituição profundamente comprometida na 

produção crítica do conhecimento como um elevado valor humano. 

A constituição da universidade renovada deve ser buscada por meio de propostas 

realistas e ações concretas, enquanto reforça a rede de trocas acadêmicas em arte-

cultura e ciência-tecnologia que já opera nos registros multicultural, interdisciplinar e 

transnacional. Mais que tudo, isto implica fazer da universidade renovada uma 

instituição verdadeiramente pública, aberta ao controle e à participação política das 

comunidades às quais ela serve. (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 173 e 174) 

 

 

 Para Vallaeys (2014), a Responsabilidade Social Universitária (RSU) configura-se 

como uma nova política de gestão universitária capaz de responder aos impactos 

organizacionais e acadêmicos, próprios dessa instituição. O autor acredita que a RSU possa 

promover a reflexão acerca do papel da universidade e da ciência na sociedade atual. 

 O autor afirma que o conceito da RSU surge no início dos anos 2000 na América Latina 

e com o passar do tempo, é adotado por mais universidades, inclusive na Espanha. Devido à 

especificidade dos impactos universitários, não se confunde com a responsabilidade das 

empresas e se distingue da tradicional extensão solidária. 

 Vallaeys (2014) esclarece que a RSU fundamenta-se na gestão de quatro impactos 

divididos em dois eixos, um organizacional e outro acadêmico. O eixo organizacional agrupa 

os impactos internos e externos relacionados às questões laborais e ambientais; o eixo 

acadêmico abrange os impactos educativos da formação estudantil e os impactos cognitivos 

referentes à epistemologia e investigação. 

 O autor destaca que o conceito representa a evolução da definição de responsabilidade 

social presente na norma ISO 26000; é mais completo e amplo que o enfoque norte americano; 

possibilita a crítica ao paradigma latino-americano de extensão que reduz a responsabilidade a 
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um compromisso solidário; representa uma excelente arma contra a mercantilização digital da 

educação superior.  

 Vallaeys (2014) defende que a RSU não é um livre compromisso, mas um dever da 

universidade, registrando que, enquanto as empresas são vistas como potencialmente daninhas 

à sociedade, acredita-se que a universidade é socialmente responsável por natureza. Como 

primeiro passo em direção a RSU, o autor afirma que é fundamental admitir a possibilidade de 

a universidade também prejudicar a sociedade. O autor considera: 

 

 
Si hay una responsabilidad “social” de la universidad, es porque ella no puede 

definir a su antojo su vínculo con la sociedad, sino que tiene que responder, desde 

sus propias pericias y facultades organizacionales, por los problemas sociales que 

ella ayuda a reproducir (muchas veces sin tener conciencia de ello) y sobre los cuales 

ella puede tener una influencia positiva. Tiene que responder por y a la gente afectada 

por dichos problemas sociales. La idea de responsabilidad social presupone la 

socialización de la responsabilidad y su comprensión en términos de 

corresponsabilidad mutua.(VALLAEYS, 2014, p. 111) 

 

 

 Romão (2013) propôs reflexão a partir das ideias do educador Paulo Freire, relacionando 

o conceito de educação popular à nova concepção de universidade. Para o autor, esse conceito 

representa a grande contribuição da América Latina e de Paulo Freire ao pensamento 

pedagógico mundial. 

 O autor discorre sobre os contextos de crise e atribui o desequilíbrio nas instituições das 

formações sociais do planeta à globalização da acumulação capitalista com a mundialização 

dos mercados e o fim da bipolaridade política.  

Segundo o autor, enquanto instituição social, a universidade vivenciou as crises dos 

diversos contextos, desde a sua criação, constituindo-se em um espaço de problematização e de 

busca pela superação dessas crises.  

Romão (2013, p. 93) destaca que “nos dias de hoje, a Universidade se tornou mais 

permeável e mais sensível ainda aos abalos que ocorrem na sociedade e no Estado, porque, no 

atual estágio da acumulação capitalista, o conhecimento tornou-se a matéria-prima básica”. 

Embora reconheça as grandes contribuições da universidade à humanidade, o autor 

afirma que, ao longo do tempo, a instituição passou a priorizar o alcance de suas próprias 

finalidades e a realização de seus membros, predominando o espírito corporativo em sua 

estrutura e funcionamento. Esse processo fomentou o desenvolvimento de certos vícios na 

universidade: “[...] o elitismo, o credencialismo, a fragmentação dos saberes, o cientificismo e 

a miopia em relação aos conhecimentos produzidos fora de seus muros, sem falar que, por isso 
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mesmo, passou a ser uma prerrogativa das elites e de uma minoria de vanguardistas” (ROMÃO, 

2013, p. 94). 

O autor também identifica a ação do neoliberalismo nos sistemas nacionais de educação 

da América Latina que implantou a lógica do mercado, expressa, sobretudo, na vinculação da 

remuneração e da progressão funcional docente à produtividade. Romão (2013) acrescenta que 

essa relação foi implantada em todos os níveis de ensino e resultou nos sistemas nacionais de 

exames. 

 Conforme Romão (2013), o surgimento das universidades populares, na primeira década 

do século XXI, no Brasil, revela tentativa de resposta às críticas ao ensino superior, tradicional 

ou neoliberal. O autor cita diversos exemplos de IES brasileiras e inclui a UAB nesse grupo, 

por ser acessível aos estudantes de camadas sociais de baixa renda e de outros países, além de 

atuar na perspectiva de universalização do ensino superior. Em suas conclusões, ressalta: 

 

 
Tendo como principais referências as concepções da Educação Popular e os debates 

críticos sobre a elitização da Educação Superior e seu papel na “Sociedade do 

Conhecimento”, a proposta que fundamenta as Universidades Populares – porque dele 

podem derivar formatos institucionais diferentes – está ancorada nas demandas de 

formação superior dos países considerados de baixo ou de emergente 

desenvolvimento. Situam-se, ainda tentativamente, no campo da inovação 

institucional e curricular, no universo da diversidade e da valorização do pensamento 

e dos interesses das maiorias, da construção de uma sociedade baseada na justiça 

social e na equidade. (ROMÃO, 2013, p. 101) 

 

 

 Jaramillo (2012, p. 238) afirma que a democracia universitária, como exercício da 

autonomia democrática, implica, necessariamente, a democratização do conhecimento e 

defende que a universidade “[...] solo puede nutrirse del debate y del reconocimiento de la 

diferencia; la riqueza del disenso, la dignidad y el valor individual de la persona”. 

 A autora analisou antecedentes histórico-filosóficos relacionados à evolução ético-

política do conceito de autonomia universitária, ressaltando que é fundamental compreender o 

real alcance da crise da universidade pública e, assim, evidenciar a necessidade de colocar em 

funcionamento o princípio da autonomia universitária a partir da explicitação e renovação de 

seu conceito. 

 Groppo (2011) percebe a crise institucional da universidade como, basicamente, crise 

da autonomia universitária e aponta algumas manifestações de sua expressão como a crise de 

financiamento que evidencia um Estado menos presente como financiador e mais atuante 

quanto à aplicação e gestão dos recursos destinados; a imposição da avaliação externa e a 

produtividade como seu principal critério; o produtivismo que conduz a participação da 
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universidade na luta pela produção industrial, pois a instituição precisa atender a novos critérios 

e buscar formas alternativas de financiamento. 

 Nesse processo, segundo Groppo (2011, p. 48), a universidade passa de instituição à 

organização, tornando-se uma universidade operacional que presta serviço e atua 

competitivamente e “assim, a ascensão da universidade operacional tem íntima relação com os 

processos que implicam a transformação do capitalismo e a própria crise do Estado nacional 

moderno [...]”. 

 Herrera Llamas (2013) afirma que a análise da relação entre a educação superior e os 

modelos econômicos é importante para revelar como o conceito de autonomia se comporta 

frente aos caminhos que seguem a lógica dos mercados. 

 Segundo o autor, a teoria do capital humano percebe a educação como um sistema de 

entradas e saídas de insumos e produtos e, como consequência, a universidade é influenciada 

por variáveis endógenas e exógenas que interagem e retroalimentam o modelo mercantil. 

 Nesse processo, Herrera Llamas (2013, p. 283) identifica o caráter utilitarista da 

educação, em especial da educação superior que transforma a universidade em fábrica de mão 

de obra para abastecer o mercado: 

 

 
Los adelantos tecnológicos se desarrollaban al ritmo de las nuevas ramas industriales 

y al dinamismo de los mercados que reclamaban un  capital humano altamente 

competitivo. Así se incubó la noción de competencias en la educación superior no 

como estrategia para medir objetivos académicos concebidos con anterioridad en los 

planes docentes, sino como una forma de darle el carácter utilitarista a la educación 

poniéndola como incubadora del modelo económico. 

 

 

 O autor acrescenta que, por meio da diferença entre os indicadores sociais e econômicos 

de países industrializados e países em desenvolvimento, a educação é reconhecida como 

instrumento necessário para diminuir essas distâncias, capaz de promover o progresso e o bem-

estar social. Herrera Llamas (2013, p. 284) ressalta: 

 

 
En tales circunstancias se requería de una redefinición de los estudios superiores y 

de las instituciones con capacidades legales y académicas para ofrecerlas, con la 

promesa de que la única forma de salir de la pobreza era generando nuevo 

conocimiento, reconociendo que la educación es uno de los pilares fundamentales de 

los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la paz, y con la 

convicción de que la solución de los problemas del futuro dependería del papel que 

se le diera a la educación en general y a la educación superior en particular. 
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 Como consequência, Herrera Llamas (2013) identifica o aumento significativo da 

demanda por educação superior e a incapacidade do Estado de responder com a oferta adequada 

que favoreceu o setor privado da educação, tornando-se um dos nichos de mercado mais 

rentáveis. 

A quantidade excessiva de alunos matriculados em instituições privadas é um dos 

aspectos de maior evidência na análise do sistema universitário brasileiro, conforme Santos; 

Nascimento e Buarque (2013). Os autores comparam o percentual brasileiro com o de outros 

países, considerando a população em idade educacional, os baixos níveis de escolarização e o 

fato de poucos jovens brasileiros se beneficiarem do ensino superior. 

Santos; Nascimento e Buarque (2013, p. 47) revelam, assim, um quadro de 

desigualdades, afirmando: “O principal elevador social não está funcionando. O Brasil não está 

ainda a pagar o pesado tributo que tem para com os indígenas, os negros e, genericamente, os 

pobres”. 

 Herrera Llamas (2013) ressalta que a educação tem sido utilizada como veículo desse 

modelo econômico que mercantiliza a educação superior em detrimento da autonomia 

universitária e das suas funções essenciais (ensino, pesquisa e extensão). O autor conclui: 

 

 
La historia registra la recurrencia de organismos como el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional y la Unesco, acudiendo a la educación en su faceta de 

herramienta social para cerrar las brechas entre lo pobre y lo rico, entre el norte y 

el sur; en efecto, las cifras o estadísticas sobre cobertura aumentan, pero los niveles 

de pobreza continúan creciendo. Este fenómeno invita a repensar la educación como 

política, el análisis historiográfico y las futuras investigaciones aplicadas deben 

profundizar y dirimir entre si la educación es un medio o en la práctica es un objetivo; 

si realmente la labor de las universidades se desarrolla en un entorno de autonomía 

y libertad de cátedra o es solo un sofisma que crea la sensación de autogobierno como 

estrategia de subordinación solapada. 

 

 

 Santos; Nascimento e Buarque (2013, p. 57) defendem que a reflexão sobre a gestão da 

universidade está relacionada ao conceito de autonomia de modo indissociável, destacando que 

“a autonomia não é um estatuto para sempre adquirido pelas universidades, antes deve ser 

permanentemente escrutinado pela comunidade, a cujas regras elas devem considerar-se 

vinculadas e a cujos desígnios devem, em última análise, responder”.  

 Os autores também observam a importância de um quadro legal que estabeleça objetivos 

e regras para o exercício das atividades universitárias e, assim, garantir a eficiência do sistema, 

uma vez que a ausência de regras conduz à concorrência desqualificada e, por conseguinte, à 

diminuição da qualidade. Por outro lado, descartam a resolução dos problemas por meio de 
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mecanismos de autorregulação, citando como exemplo a atual crise mundial do sistema 

financeiro. Santos; Nascimento e Buarque (2013, p. 57) ressaltam: 

 

 
Nesse contexto, a comunidade universitária, que interpreta e concretiza no dia a dia o 

conceito de autonomia, não pode se assumir como a fonte do poder universitário, na 

medida em que a universidade não existe para realizar os objetivos da sua comunidade 

restrita, mas sim os de toda a sociedade. A forma de governo universitário e de escolha 

dos seus dirigentes não pode deixar de refletir a origem da sua legitimidade 

democrática. 

 

 

 Ávila e Gillezeau (2010) desenvolveram estudo, defendendo enfoque teórico-histórico 

sobre a autonomia universitária e sua missão transformadora. Segundo os autores, a autonomia 

universitária tem por objetivo garantir a universalidade do conhecimento e do pensamento e, 

assim, contribuir no processo de transformação da sociedade.  

 Os autores discutem a partir da relação entre autonomia e poder, considerando que a 

luta pelo poder marca a história da universidade desde seu início e que autonomia é, em si, 

poder. Ávila e Gillezeau (2010, p. 176) defendem a reforma da universidade, definindo os 

aspectos fundamentais: 

 

 
1. Reafirmar la autonomía, definiéndola esencialmente como la capacidad de generar 

conocimiento en libertad, para aplicarlo a la transformación nacional; 2. Reafirmar 

los principios de universalidad del pensamiento y de la multi-dimensión de los hechos 

y fenómenos; 3. Valorizar los principios de transparencia, de rendición de cuentas y 

de información ciudadana de todo su actuar académico, financiero y operacional; 4. 

Articular las prioridades de la educación universitaria con las determinadas en las 

necesidades nacionales; 5. Hacer primar el interés nacional por sobre los intereses 

fácticos y corporativos; 6. Primar la excelencia académica en la elección y selección 

de autoridades, cuadros directivos, docentes y autoridades estudiantiles; y 7. 

Funcionar bajo la óptica de gerencia de calidad de resultados. 

 

 

García e Villanueva (2012) propõem um reposicionamento teórico acerca da 

universidade pública e afirmam que o princípio da autonomia serve de fio condutor para analisar 

o papel político da universidade.  

Em seu estudo, os autores questionam as concepções descritivas e instrumentalistas, e 

defendem, em contraposição, os referenciais que abarcam as contradições, os antagonismos 

políticos, as articulações sociais como integrantes do projeto universitário. Nas palavras de 

García e Villanueva (2012, p. 68): 

 

 
Como resultado de este reposicionamiento teórico, a través de la reconceptualización 

del principio de autonomía se pretende romper con las nociones esencialistas que han 
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sido formuladas sobre el proyecto de Universidad y captar las diversas formas de 

articulación hegemónica, lo cual hará posible repensar teóricamente el proyecto 

universitario como resultado de una nueva forma de la política, posicionando a la 

universidad como espacio histórico y de conflicto social, en la que es necesario 

reconocer las contradicciones y construir el acuerdo, condición que 

indiscutiblemente, conlleva la necesidad de estudiar la constitución de los 

significantes que los actores universitarios instituyen y sus implicaciones políticas en 

la conformación del proyecto universitario. En esta dirección, se abre nuevamente el 

debate posicionando a la universidad como espacio político y, al principio de 

autonomía como referente de los procesos identitarios, condiciones indispensables a 

ser estudiadas para continuar la tarea de formular una teoría sobre la Universidad. 

 

 

 Portanto, a diversidade de questões presentes nesses estudos sobre a universidade 

confirma a complexidade desta instituição, a sua construção histórica, a importância do seu 

papel, os conflitos e as relações de poder em seu interior, a multiplicidade de visões sobre a sua 

gestão e sobre os desafios na sociedade atual. Longe de se esgotar a discussão, percebe-se a sua 

importância para o exercício consciente e crítico das atividades desenvolvidas pelos servidores 

na universidade, sejam docentes ou técnico-administrativos. 

 

 

2.4 ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO 

 

2.4.1 Aspectos legais 

 

A categoria funcional do TAE foi criada pelo Plano de Cargos e Salários (PCC) 

instituído pela Lei No 5.645, de 10 de dezembro de 1970, que estabelece diretrizes para a 

classificação de cargos do Serviço Civil da União e das autarquias federais. Em seu Art. 2º, 

inciso IX, registra o Grupo “Outras Atividades de Nível Superior” (BRASIL, 1970). 

O Art. 3º, por sua vez, refere-se a cada Grupo, conforme correlação e afinidade, natureza 

dos trabalhos ou nível de conhecimentos aplicados, registrando no item “IX – Outras atividades 

de nível superior: os demais cargos para cujo provimento se exija diploma de curso superior de 

ensino ou habilitação legal equivalente” (BRASIL, 1970). 

O Decreto No 72.493, de 1º de julho de 1973, dispõe sobre esse Grupo. No Art. 3º, 

encontra-se a categoria funcional do TAE sob o Código NS-927. No Art. 5º, inciso XXV, estão 

listados os cargos que poderão integrar essa categoria, “mediante transposição” – Técnico de 

Educação, Sociólogo, Psicólogo, Inspetor de Ensino e Instrutor de Ensino Superior, do 

Ministério da Educação e Cultura – e “por transformação” – Assistente de Educação (BRASIL, 

1973). 
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Além disso, em seu Art. 10, o referido decreto registra que o ingresso nas categorias 

funcionais desse grupo será feito por concurso público e para o cargo de TAE será exigido 

diploma de bacharel em Pedagogia ou dos cursos superiores de Psicologia, Filosofia, 

Ciências sociais e Educação Física, conforme explícito no parágrafo único, alínea g (BRASIL, 

1973). 

A Portaria No146, de 17 de agosto de 1973, do DASP, estabelece as especificações de 

classes do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, a que se refere o Art. 2º, item IX, da Lei 

Nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970. Para cada categoria, é apresentada a descrição sumária 

das atribuições de cada classe e exemplos típicos de trabalhos da classe (DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO, 1973). 

Em relação à categoria do TAE há três classes progressivas – A, B e C – de acordo com 

a qualificação profissional e o grau de complexidade do trabalho: 

 

 
[Classe C] Atividade de supervisão, coordenação, programação ou execução 

especializada, em grau de maior complexidade, referentes a trabalhos de pesquisa e 

estudos pedagógicos, visando à solução dos problemas de educação, bem como de 

orientação e técnicas educacionais, administração escolar e educação sanitária. 

[Classe B] Atividades de coordenação, orientação e execução especializada de 

trabalhos pedagógicos visando à solução de problemas de educação, de orientação 

educacional, administração escolar e de educação sanitária. 

[Classe A] Atividades de execução qualificada, sob supervisão superior, de trabalhos 

pedagógicos, visando à solução de problemas de educação, de orientação educacional, 

administração escolar e de educação sanitária. (DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO, 1973) 

 

 

O Decreto No 76.640, de 19 de novembro de 1975, alterou a redação da alínea “g" do 

parágrafo único do Art. 10 do Decreto No 72.493, de 19 de julho de 1973, registrando como 

requisito para ingresso no cargo diploma de curso superior. Além disso, a transposição ou 

transformação de empregos para a categoria de TAE passou a observar esse requisito, conforme 

redação dada pelo Art. 5º (BRASIL, 1975). 

Percebe-se, assim, certa incoerência entre o requisito citado – formação superior em 

qualquer área – e a especificidade da atuação do TAE, evidenciada no documento 

“Considerações sobre a situação atual dos Técnicos em Assuntos Educacionais no MEC” 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1979, p. 64): 

 

 
É exatamente aqui que entra o TAE, como a figura definida pelo PCC para preencher 

as exigências de um novo profissional em educação que a estrutura do MEC estaca a 

reclamar. O desempenho das várias atividades técnicas previstas para o TAE, 

fundamentadas numa visão ampla e interdisciplinar da educação, pretende responder 
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às necessidades de planejamento/avaliação/controle/execução de planos e projetos 

educacionais, e às demandas de estudos, pesquisas e análises sobre a realidade 

educacional, que se colocam a cada grau do ensino. 

 

 

O referido documento publicou o trabalho de investigação realizado pelo Núcleo de 

Recursos Humanos (NRH) sobre a atuação desses profissionais no MEC. Buscou-se elaborar 

um histórico das atribuições dos TAEs a partir do levantamento da legislação correspondente 

no período de 1931 a 1971 e uma “survey” com os TAEs lotados no MEC. 

O documento citado também faz referência à Portaria SEA Nº21, de 22 de julho de 1976, 

“que estabelece as normas de atuação do TAE no âmbito do MEC”, e à Portaria DAU Nº67, de 

06 de outubro de 1977, “que estabelece as normas e diretrizes para supervisão e orientação do 

ensino superior, junto às IES particulares isoladas” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

CULTURA, 1979, p. 25). 

É interessante destacar as considerações sobre “Lotação, Recrutamento e Seleção” que 

integram o referido documento: 

 

 
O preenchimento desta lotação começou a se concretizar em 2/04/1976, com a 

inclusão de 969 servidores integrantes da clientela Originária, neste caso, os ocupantes 

de cargos de Inspetor de Ensino, Técnico de Educação, que foram incluídos no Plano 

de Classificação por Transposição (sem prova interna de conteúdo), e por 

Transformação (com prova interna de conteúdo), os professores de Ensino Médio do 

Quadro de Pessoal do MEC, que não foram transferidos para os quadros das 

Autarquias Educacionais.   

Em 1º de outubro de 1976, incluiu-se no Plano de Classificação, por transformação, a 

clientela CLT, composta de 41 servidores, apresentando uma heterogeneidade de 

cursos de formação, resultante da deliberação do Decreto 76.640, de 1º de novembro 

de 1975, que autoriza portadores de qualquer curso superior concorrer a categoria de 

Técnico em Assuntos Educacionais. Em seguida, 18 de novembro de 1976, foi 

incluída a clientela Secundária e Geral num total de 73 servidores estatutários, 

também portadores das mais diversas formações. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

E CULTURA, 1979, p. 67) 

No próprio documento consta um esclarecimento acerca dessa “clientela secundária e 

geral”. A primeira era formada por servidores investidos no cargo de Assistente de Educação, 

enquanto que a segunda foi constituída por diversos cargos, como datilógrafo e escriturário, 

sem relação, portanto, com a categoria de TAE. 

Por último, na seção intitulada “O survey”, registra-se a metodologia utilizada, os 

assuntos e o roteiro das entrevistas, bem como a análise das respostas. Em relação às opiniões 

dos entrevistados, ressalta-se (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1979, p. 101):  

  

 
Várias opiniões dos entrevistados apontam como uma das causas principais a 

indefinição das atribuições do TAE: afinal de contas, o que se quer do TAE? o que 

ele deve fazer? Uma vez que esta indefinição existe, o que ocorre em geral, é a 
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subutilização de TAE's qualificados, desperdiçados em tarefas burocráticas; a 

improvisação do seu trabalho (o fazer de tudo, a qualquer momento); os desvios de 

função (os TAE's trabalhando em áreas que não correspondem ao seu cargo). 

 

 

Já nessa época, portanto, apontava-se a indefinição do papel do TAE, o aproveitamento 

inadequado da força de trabalho e o desvio de função. O documento (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO E CULTURA, 1979) também considerou a falta de motivação desses servidores 

e o sentimento de desvalorização profissional. 

O Decreto Nº 83.989, de 18 de setembro de 1979, dispõe sobre os Grupos Outras 

Atividades de Nível Superior, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Médio e 

Artesanato, a que se refere o Art. 2º da Lei Nº 6.550, de 05 de julho de 1978, e dá outras 

providências (BRASIL, 1979, 1978). 

Em seu Art. 3º estabelece que as classes integrantes das categorias funcionais do Grupo 

Outras Atividades de Nível Superior serão distribuídas, na forma do disposto no Art. 5º da Lei 

Nº 6.550, de 05 de julho de 1978, em sete níveis hierárquicos, relacionando as características 

para cada especialidade (BRASIL, 1979). Já o Art. 6º estabelece os critérios para a integração 

de cargos e empregos, registrando-se no inciso XXIX: 

 

 
Na Categoria Funcional de Técnico em Assuntos Educacionais, por transposição, os 

cargos de Técnico em Educação, e os empregos de Técnico em Educação, Técnico 

em Assuntos Educacionais, Técnico em Pedagogia, Assessor de Educação, os cargos 

ou empregos de Assistente Técnico, Supervisor, Inspetor de Ensino, Administrador 

Escolar, Orientador Pedagógico e de Assistente de Educação, cujos ocupantes 

possuam habilitação para o exercício da atividade. (BRASIL, 1979) 

 

 

 Posteriormente, o Decreto No 94.664, de 23 de julho de 1987, aprovou o Plano Único 

de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos (PUCRCE), de que trata a Lei No 7.596, 

de 10 de abril de 1987. O Art. 21do anexo ao referido decreto determina existência de uma 

Comissão Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo – CPPTA – em cada Instituição 

Federal de Ensino (BRASIL, 1987a, 1987b). 

 A Portaria do MEC Nº 475, de 26 de agosto de 1987, expede Normas Complementares 

para a execução do Decreto N° 94.664, de 23 de julho de 1987. Em seu Art. 14 são estabelecidas 

as atribuições da CPPTA (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1987). 

Atualmente, o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 

(PCCTAE), no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da 

Educação, é regido pela Lei No 11.091, de 12 de janeiro de 2005 (BRASIL, 2005). 
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A descrição dos cargos técnico-administrativos em educação foi enviada aos Dirigentes 

de Gestão de Pessoas das Instituições Federais de Ensino através do Ofício Circular nº 

015/2005/CGGP/SAA/SE/MEC (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2005). Em relação à 

descrição do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, destaca-se: 

 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 

Coordenar as atividades de ensino, planejamento, orientação, supervionando e 

avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do 

processo educativo. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

 

• Planejar, supervisionar, analisar e reformular o processo de ensino aprendizagem, 

traçando metas, estabelecendo normas, orientando e supervisionando o 

cumprimento do mesmo e criando ou modificando processos educativos de estreita 

articulação com os demais componentes do sistema educacional para proporcionar 

educação integral dos alunos. 

 

• Elaborar projetos de extensão. 

   

• Realizar trabalhos estatísticos específicos. 

 

• Elaborar apostilas. 

 

• Orientar pesquisas acadêmicas. 

 

• Utilizar recursos de Informática. 

 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2005, p. 50) 

 

 

Além disso, como requisito de qualificação para ingresso no cargo, é necessário curso 

superior em Pedagogia ou Licenciaturas. 

Apesar das atribuições do cargo de TAE, o Regimento Geral da UFF registra em seu 

Art. 98: “o pessoal técnico e administrativo desempenhará atividades que não se relacionem 

diretamente com o ensino e a pesquisa, e se classificará conforme legislação específica” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 1983, p. 40). 

O Decreto No 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, institui a Política e as Diretrizes para o 

Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 

e regulamenta dispositivos da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (BRASIL, 2006, 1990). 

Recentemente, a Portaria do MEC/Gabinete do Ministro No 27, de 15 de janeiro de 2014, 

instituiu o Plano Nacional de Desenvolvimento Profissional dos servidores integrantes do 
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PCCTAE, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação. 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2014). 

A Figura 2 apresenta esquema que reúne os documentos legais analisados nesta 

pesquisa: 

 

Figura 2 – Documentos Legais 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

 

 

2.4.2 A formação dos Profissionais da Educação 

 

Saviani (2007, p. 99) afirma a importância da pedagogia como “espaço específico da 

universidade para o desenvolvimento de estudos educacionais e de formação profissional de 

educadores”. O autor considera ainda a emergência histórico-teórica do conceito de pedagogia, 

destacando: 

 

 
Ao longo da história da chamada civilização ocidental a pedagogia foi se firmando 

como correlato da educação, entendida como o modo de apreender ou de instituir o 

processo educativo. Efetivamente, a educação aparece como uma realidade irredutível 

nas sociedades humanas. Sua origem se confunde com as origens do próprio homem. 
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Na medida em que o homem se empenha em compreendê-la e busca intervir nela de 

maneira intencional, vai se constituindo um saber específico que, desde a paidéia 

grega, passando por Roma e pela Idade Média chega aos tempos modernos fortemente 

associado ao termo pedagogia. (SAVIANI, 2007, p. 100) 

 

 

O autor reconhece o caráter polêmico que marca a sua trajetória e afirma que no centro 

da discussão está a relação teoria-prática, considerada o problema fundamental da Pedagogia. 

Segundo o autor, o dilema da Pedagogia reside em duas grandes tendências:  

 

 
[...] a primeira seria composta pelas concepções pedagógicas que dariam prioridade à 

teoria sobre a prática, subordinando esta àquela sendo que, no limite, dissolveriam a 

prática na teoria. A segunda tendência, inversamente, compõe-se das concepções que 

subordinam a teoria à prática e, no limite, dissolvem a teoria na prática. (SAVIANI, 

2007, p. 103). 

 

 

Saviani (2007, p. 102) defende que a pedagogia é uma teoria da prática educativa, mas 

ressalta que “se toda pedagogia é teoria da educação, nem toda teoria da educação é pedagogia”. 

Segundo Cruz (2009), o saber da pedagogia é um saber composto que une teoria e 

prática. A autora contribui com estudo sobre os setenta anos do curso de Pedagogia no Brasil, 

investigando os aspectos presentes no começo de sua trajetória, bem como as transformações 

sofridas ao longo do tempo.  

A autora verifica que, no início, a teorização sobre a educação e a formação humana 

eram a força principal do curso de Pedagogia. A sua evolução mostra que a teoria perdeu força, 

sem, no entanto, haver o fortalecimento da dimensão prática.  

Para solucionar tal dilema, Saviani (2012, p. 110) afirma que é necessária “[...] outra 

formulação teórica que supere essa oposição excludente e consiga articular teoria e prática [...]” 

e, nesse sentido, destaca a pedagogia histórico-crítica, esclarecendo que “nessa nova 

formulação, a educação é entendida como mediação no seio da prática social global. A prática 

social põe-se, portanto, como o ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa”. 

Küenzer e Rodrigues (2007) reconhecem as ambiguidades presentes nessa trajetória, 

registrando três concepções: (1) a Pedagogia como Licenciatura, voltada para a formação do 

professor; (2) a Pedagogia enquanto Bacharelado, destinada à formação dos especialistas da 

educação; (3) a Pedagogia que forma o professor e o pedagogo no mesmo percurso. 

Essa imprecisão quanto ao campo da Pedagogia repercute de forma negativa na 

construção da identidade desse profissional. Libâneo (2011, p. 66) reconhece que “há, de fato, 

uma tradição na história da formação de professores no Brasil segundo a qual pedagogo é 

alguém que ensina algo”. Ao questionar essa ideia, declara a Pedagogia como campo científico: 
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A pedagogia ocupa-se, de fato, da formação escolar de crianças, com processos 

educativos, métodos, maneiras de ensinar, mas antes disso ela tem um significado bem 

mais amplo, bem mais globalizante. Ela é um campo de conhecimentos; diz respeito 

ao estudo e à reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre as práticas 

educativas, para poder ser uma instância orientadora do trabalho educativo. 

(LIBÂNEO, 2011, p. 67) 

 

 

A discussão nacional sobre o curso de Pedagogia e os cursos de Licenciatura inicia-se 

com a I Conferência Brasileira de Educação, realizada em São Paulo, em 1980. Libâneo e 

Pimenta (2011, p. 16) consideram-na o “marco histórico de detonação do movimento pela 

reformulação dos cursos de formação do educador”. 

A análise proposta por Libâneo e Pimenta (2011, p. 33) aponta para a descaracterização 

da Pedagogia como campo teórico-investigativo, além de considerar um equívoco lógico-

conceitual a sua identificação com uma licenciatura: 

 

 
A pedagogia é uma reflexão teórica baseada nas práticas educativas e sobre elas. 

Investiga os objetivos sociopolíticos e os meios organizacionais e metodológicos de 

viabilizar os processos formativos em contextos socioculturais específicos. Todo 

educador sabe, hoje, que as práticas educativas ocorrem em muitos lugares, em muitas 

instâncias formais, não-formais, informais. Elas acontecem nas famílias, nos locais de 

trabalho, na cidade e na rua, nos meios de comunicação e, também, nas escolas. Não 

é possível mais afirmar que o trabalho pedagógico se reduz ao trabalho docente nas 

escolas. A ação pedagógica não se resume a ações docentes, de modo que, se todo 

trabalho docente é trabalho pedagógico, nem todo trabalho pedagógico é trabalho 

docente. 

 

 

A Pedagogia como uma Licenciatura foi regulamentada pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE) que homologou as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Pedagogia (DCNP), em 15 de maio de 2006, através da Resolução CNE/CP No. 1 (CNE, 2006). 

Franco; Libâneo e Pimenta (2007, p. 63) afirmam que a referida Resolução “trouxe mais 

problemas que soluções”, evidenciando a polêmica que envolve a especificidade do campo 

científico e profissional da Pedagogia.  

Libâneo (2006) analisa o conteúdo da referida resolução, reconhecendo em seu texto a 

falta de clareza conceitual e a manutenção de antigas imprecisões conceituais sobre o campo 

pedagógico. Para o autor, a resolução desconsiderou as diversas esferas de atuação científica e 

profissional da área da educação e manteve a docência como base do curso de Pedagogia, 

afirmando a equivalência deste com a Licenciatura. 
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O autor esclarece sobre a possível origem da crença da docência como base comum da 

formação profissional de todo educador, citando o movimento político dos intelectuais da 

educação, a I Conferência Brasileira de Educação e a criação do Comitê Pró-Formação do 

Educador, na década de 1980. Segundo Libâneo (2006, p. 854), a tese principal desse 

movimento tornou-se o lema da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (ANFOPE): “a docência constitui a base da identidade profissional de todo 

educador”.  

Para Libâneo (2006, p. 854), a justificativa para os pressupostos teóricos da tese dos 

intelectuais fundamenta-se nos estudos da Sociologia que revela a divisão social do trabalho e 

a lógica do sistema capitalista que opõe proprietários e não-proprietários dos meios de 

produção: “a organização da escola sob o capitalismo implicaria uma degradação do trabalho 

profissional do professor. A formação no curso de pedagogia seria fragmentada, pois formaria 

de um lado pedagogos, que planejam e pensam, e de outro os professores que executam [...]”. 

Dessa maneira, Libâneo (2006) conclui que a tese da docência como base do currículo 

de formação dos educadores tem como objetivo eliminar essa divisão de tarefas que fragmenta 

o trabalho pedagógico e, assim, todos os profissionais da escola seriam professores e o curso 

de Pedagogia teria como função essencial a formação docente. Entretanto, o autor contrapõe, 

destacando que o modo de produção capitalista não se aplicaria de forma plena ao trabalho 

pedagógico devido a sua especificidade. 

Libâneo (2006, p. 860-863) aponta diversas consequências para a formação dos 

profissionais como resultado dessa concepção simplista que restringe o campo de atuação do 

pedagogo:  

A primeira consequência é que a descaracterização do campo teórico da pedagogia e 

da atuação profissional do pedagogo limita e enfraquece a investigação no âmbito da 

ciência pedagógica. [...] Em segundo lugar, a ausência da teoria pedagógica na 

formação do licenciado empobrece a contribuição da análise crítica da educação que 

se pratica nas instituições de formação e nas instituições escolares. [...] A terceira 

consequência diz respeito ao recrudescimento da precariedade da formação, com 

consequência para a qualidade do ensino. Há dois problemas conexos que podem estar 

comprometendo a qualidade da formação de muitos cursos: a) sobrecarga disciplinar 

no currículo para cobrir todas as tarefas previstas para o professor; b) ausência de 

conteúdos específicos das disciplinas do currículo do ensino fundamental. [...] A 

quarta consequência refere-se às perdas que sofrerão as escolas sem a formação 

específica de administradores escolares, coordenadores pedagógicos, psicopedagogos 

no curso de pedagogia. [...] A quinta consequência refere-se à secundarização da 

organização e gestão nas escolas em decorrência da destinação do curso de pedagogia 

exclusivamente para a formação de professores. [...] 

 

 

Assim, a modalidade Licenciatura, definida pelas DCNP, reduz a Pedagogia à docência. 

Contrário a esse reducionismo, Libâneo (2011, p. 72) reafirma: 
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a) A pedagogia é a teoria e a prática da educação. Mediante conhecimentos científicos, 

filosóficos e técnico-profissionais, investiga a realidade educacional sempre em 

transformação, para explicitar objetivos e processos de intervenção metodológica e 

organizativa referentes à transmissão-assimilação de saberes e modos de ação. Ela 

busca o entendimento, global e intencionalmente dirigido, dos problemas educativos 

e, para isso, recorre aos aportes teóricos providos pelas demais ciências da educação. 

b) O pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, 

direta ou indiretamente ligadas à organização e aos processos de transmissão e 

assimilação de saberes e modos de ação, tendo em vista objetivos de formação humana 

previamente definidos em sua contextualização histórica. 

 
  

O estudo desenvolvido por Scheibe (2007) destaca o processo de mobilização e 

resistência das entidades do campo educacional para garantir a docência como base para os 

cursos de Pedagogia e a superação da dicotomia entre a licenciatura e o bacharelado presente 

em seu interior.  

Para a pesquisadora, a homologação das diretrizes representa uma solução negociada 

entre essas entidades e o Conselho Nacional de Educação. Scheibe (2007, p. 59-60) conclui que 

“a unidade entre licenciatura e bacharelado nos cursos de Pedagogia relaciona-se diretamente 

com a ideia da docência como fulcro do processo formativo dos profissionais da educação, 

dando suporte conceitual e metodológico para união entre teoria e prática”. 

Para Ferreira (2006), as DCNP não restringem a formação do profissional e não reduzem 

a sua atuação. A autora justifica, citando o Art. 2º da resolução que registra a especificidade da 

formação inicial para o exercício da docência e a aplicação das diretrizes na área de serviços e 

apoio escolar, bem como nas demais áreas onde sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

Ferreira (2006, p. 1346) defende que a resolução “[...] constitui-se em campo de 

possibilidades, como a de que a formação pedagógica de todas as demais licenciaturas podem 

e devem seguir esta normatização nos termos exarados”. 

Aguiar et al. (2006) analisaram as diretrizes e verificaram que a formação para o 

exercício da docência é um dos pilares do curso de Pedagogia, mas o documento amplia o 

sentido da docência, ao articular com a ideia de trabalho pedagógico, e não apenas com o ato 

de ministrar aulas.  

Os autores ressaltam que, embora o curso de Pedagogia seja definido como licenciatura, 

não se pode organizar seu currículo com base apenas nas metodologias de ensino e nos 

conteúdos específicos para o exercício da docência na educação infantil, nos anos iniciais do 

ensino fundamental, no curso da modalidade normal no ensino médio ou nos cursos de 

formação profissional. Ao contrário: 
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A compreensão da licenciatura nos termos das DCN-Pedagogia implicará, pois, uma 

sólida formação teórica, alicerçada nos estudos das práticas educativas escolares e não 

escolares e no desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo fundamentado na 

contribuição das diferentes ciências e dos campos de saberes que atravessam o campo 

da pedagogia. (AGUIAR et al., 2006, p. 832) 

 

 

 Aguiar et al. (2006) reconhecem ainda que a formação para a gestão educacional, 

presente nas diretrizes, contribui para romper com a fragmentação do trabalho pedagógico, 

resultante da divisão do curso de pedagogia em habilitações. 

 A dualidade na formação do pedagogo, evidenciada na história e no desenvolvimento 

da Pedagogia no Brasil, é também apontada por Paula e Machado (2009). Os autores afirmam 

que a formação do pedagogo ocorria, em alguns momentos, no bacharelado e na licenciatura 

juntos, em outros, de maneira separada, e essa imprecisão suscitou discussões sobre o papel 

desse profissional, se professor ou cientista da educação. 

 Paula e Machado (2009) interessaram-se pelas concepções educacionais do curso de 

Pedagogia direcionadas para a formação social do educador e analisaram documentos e 

produções bibliográficas sobre as DCNP.  

 Os autores perceberam avanços relacionados a uma abordagem mais social no processo 

de formação que deve estar presente nos cursos de Pedagogia, contudo identificaram 

incoerências nas diretrizes como a necessidade do Pedagogo em espaços não escolares sem que 

o documento expresse como será essa formação e com qual finalidade educativa. 

 Cruz (2012) realizou estudo sobre a complexa relação entre teoria e prática no curso de 

Pedagogia, envolvendo dezessete pedagogos, considerados primordiais, por participarem como 

alunos do curso de Pedagogia no momento de sua implantação no Brasil e por se destacarem 

como referenciais de formação e pesquisa no campo acadêmico da educação.  

 Segundo a autora, em relação às DCNP, os depoimentos dos pedagogos entrevistados 

evidenciaram: (1) a preocupação com a formação a ser oferecida pelo curso, sendo inevitável o 

afastamento da teoria; (2) a habilitação do curso não é o ponto crítico do problema e a pós-

graduação parece ser mais adequada para a formação do especialista; o problema é complexo e 

encontra-se na base da formação, pois há dúvida se o curso deixará de ser de pedagogia para 

ser de formação de professores; (3) há consenso quanto à ideia da docência como um dos 

princípios de formação do pedagogo, no entanto há variações nessa visão. 

 A autora esclarece que cinco entrevistados concordaram, sem hesitar, com o princípio 

da docência como base da formação, enquanto que outros, ainda que concordassem, ressaltaram 

que a docência é necessária, mas não é suficiente. Para outros entrevistados, apesar de ser uma 
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opção, não é necessariamente a base da formação do pedagogo. Assim, Cruz (2012, p. 162) 

conclui: 

 

 
O descontentamento dos entrevistados não recai sobre as habilitações ou os especia-

listas, questão que mobilizou tanta discussão ao longo do debate que acompanhou o 

processo de elaboração do documento das diretrizes curriculares, mas sobre a ausência 

da própria pedagogia. A docência como base de formação também não parece ser o 

grande problema. Este se revela no desaparecimento do conhecimento pedagógico do 

seu próprio curso. Os aspectos constitutivos do campo teórico-prático da pedagogia 

não foram suficientemente contemplados no documento, acentuando a complexa 

relação entre teoria e prática e seus efeitos para a formação docente.  

 

 

 Barbosa e Abdian (2013) investigaram de que forma a gestão escolar está contemplada 

na formação do pedagogo em seis universidades públicas do estado do Paraná, a partir do 

levantamento e da análise de documentos, delimitados nas categorias perfil do profissional 

formado, matriz curricular e ementa.  

 As autoras indicaram os principais debates sobre o tema gestão escolar, realizados logo 

após a publicação das DCNP, e discutiram o movimento teórico da área de Gestão Escolar no 

período entre os anos de 1960 a 2000; além de esclarecer sobre o processo de provimento das 

funções de diretor, diretor auxiliar e professor pedagogo no estado do Paraná. Barbosa e Abdian 

(2013, p. 249-250) resumem os principais aspectos presentes nas DCNP: 

As DCNP destacam, entre outros aspectos, que: a docência é a base da identidade do 

pedagogo; a base comum nacional deverá ser respeitada; o pedagogo não é formado 

exclusivamente para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; a 

formação para a gestão educacional e para pesquisa estão asseguradas; as habilitações 

foram extintas; a organização curricular por disciplinas poderá ser superada; a 

experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras 

funções de magistério. Sendo assim, o documento traça uma nova identidade para o 

curso de Pedagogia e um novo perfil para o profissional pedagogo [...]. 

 

 

 Para Barbosa e Abdian (2013), o texto da resolução indica uma ampliação das funções 

da docência que passa a abranger atividades de planejamento, coordenação, execução, 

acompanhamento e avaliação, no contexto escolar ou em espaços não escolares. Segundo as 

autoras, as diretrizes propostas aumentam a quantidade e a complexidade de atribuições do 

professor, dividindo opiniões entre os teóricos. 

 As autoras também destacam a extinção das habilitações, afirmando que essa mudança 

foi aprovada por grande parte da comunidade acadêmica que criticava a fragmentação do 

trabalho do pedagogo e a perspectiva tecnicista da educação que criou as habilitações, 

instituídas no final da década de 1960. Por outro lado, Barbosa e Abdian (2013) consideram: 
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É importante destacar que não se está defendendo a formação fragmentada ocasionada 

pelas habilitações. Mas é preciso considerar que as funções relacionadas à 

administração, à orientação e à supervisão escolar continuam presentes na escola. O 

fim das habilitações não pode ser sinônimo de um aligeiramento na formação do 

gestor escolar e nem contribuir para a estagnação teórica da área. Faz-se necessário 

que o conhecimento construído ao longo da história avance a partir de perspectivas 

mais democráticas, afinadas com o contexto escolar e sua complexidade, visando a 

uma formação de melhor qualidade. 

 

 

 As autoras também esclarecem que o estado do Paraná, por meio de lei complementar 

que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Professores, extinguiu os cargos de Administrador, 

Supervisor e Orientador Escolar, dois anos antes da aprovação das diretrizes nacionais, e criou 

o cargo de Professor Pedagogo.  

 Barbosa e Abdian (2013) destacam que a referida lei estadual integra, na carreira de 

professor, os profissionais que atuam como docentes e aqueles que ocupam as funções de 

direção, coordenação, supervisão e orientação e, assim, a docência é vinculada ao trabalho do 

pedagogo, criando-se, inclusive, uma nova denominação para o cargo – Professor Pedagogo.  

 As autoras consideram que as atribuições previstas para o cargo criado são de natureza 

complexa e exigem sólido domínio teórico e prático, embora não seja exigida experiência 

docente ou em gestão, bastando a graduação em Pedagogia. Para Barbosa e Abdian (2013, p. 

257), “tal responsabilidade e complexidade de funções parecem não estar em consonância com 

a forma vaga e pouca enfática como as DCNP consideram o trabalho do gestor escolar”. 

 Em relação à análise dos documentos das universidades pesquisadas, as autoras 

concluem que há evidências da desvalorização dessa área de conhecimento na formação do 

pedagogo, fragmentação e pouca densidade teórica, porém o currículo passa a considerar os 

movimentos sociais, a diversidade, a educação não formal, conteúdos de natureza prática 

relativos ao trabalho do pedagogo/gestor. Nas palavras de Barbosa e Abdian (2013, p. 270): 

 

 
De certa forma, os projetos formativos reformulados a partir das DCNP buscaram 

contemplar, em seus currículos, a amplitude de temas e o enfoque pragmático 

direcionado à gestão escolar. As DCNP reforçam a instrumentalidade da gestão, ao 

resumirem a complexidade dessa área do conhecimento à participação no 

planejamento, na execução, na coordenação, avaliação de projetos e aplicação dos 

princípios da gestão escolar. Tais direcionamentos estão claramente realçados na 

maioria das ementas. Não há nada contra a natureza prática do trabalho do gestor, 

chama-se a atenção, apenas, para o fato de que ela não pode resumir-se a isso. 
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 Evangelista e Triches (2012) discutiram a relação entre as DCNP e as orientações de 

Organizações Multilaterais (OM), analisando a documentação sobre a formação dos professores 

proveniente dessas organizações, a literatura sobre reconversão docente e as diretrizes.  

 As autoras acreditam que as mudanças no curso de Pedagogia estão relacionadas ao 

processo de reforma do Estado, que teve início nos anos de 1990, com as novas demandas da 

sociedade capitalista neoliberal. Evangelista e Triches (2012, p. 187) consideram: 

 

 
O compartilhamento de uma agenda educacional entre países e OM gerou o fenômeno 

da universalização e da homogeneização de políticas educacionais, dos anos de 1990 

para cá, principalmente nos países periféricos. O discurso hegemônico de OM 

associado aos interesses dos Estados é difundido via mídia, intelectuais, meio 

acadêmico, organizações não governamentais, entre outras formas. Por esses meios, 

pretende-se produzir consenso em torno de diretrizes, supondo-se sua implementação 

segundo as condições de cada Estado. Destaque-se que não se trata de uma mera 

adesão, mas de uma articulação entre interesses capitalistas, a despeito das posições 

diferentes ocupadas na divisão internacional do trabalho. 

  

 

 As autoras afirmam que diversos elementos presentes nas DCNP convergem com as 

propostas das OM e essa articulação fomenta o alargamento do conceito da docência, 

transformando suas funções, e, como consequência, resulta na reconversão do professor em um 

superprofessor. 

 Evangelista e Triches (2012) identificam a gestão como um desses elementos que se 

torna parte das atividades docentes, assim como a pesquisa, responsabilizando o professor por 

diversas tarefas para além da dimensão didática própria da docência. As autoras concluem: 

  

 
É possível afirmar que o projeto de formação em andamento na América Latina e 

Caribe, e expresso na Resolução, caracteriza-se pelo alargamento do conceito de 

docência; responsabilização dos professores pela educação e por sua 

profissionalização, gestão da escola e de sua formação, uso da pesquisa como recurso 

da gestão para resolver desafios da prática profissional. Sua ênfase está na 

aprendizagem, nos conteúdos aplicáveis e úteis, nas competências, na educação 

inclusiva e na educação para a tolerância. Professores e alunos são objetos e, ao 

mesmo tempo, instrumentos dessa reforma, tendo em vista a constituição de um 

sujeito competente, flexível e adaptado aos ditames do modo de produção capitalista. 

(EVANGELISTA; TRICHES, 2012, p. 194) 

 

 

 Cação (2013) analisou as políticas de formação dos professores a partir das diretrizes 

propostas pelo Banco Mundial, na década de 1990, para a reforma do ensino superior nos países 

denominados em desenvolvimento, identificando a implantação de políticas educacionais sob 

os pressupostos do neoliberalismo. 
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 Em sua pesquisa, a autora investigou o processo de reforma do curso de Pedagogia da 

Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista, campus de Marília. Sua 

análise considerou os processos de reestruturação produtiva, o debate em torno do paradigma 

do conhecimento e a relação teoria e prática nos cursos de formação de professores. Cação 

(2013, p. 6) observa:  

 

 
O Estado perde força, mas não influência, e o poder estatal, sob impacto de 

organismos multilaterais, dirige reformas educacionais consideradas prioritárias para 

as demandas da globalização. Este processo entranha-se nas relações econômicas, 

políticas e ideológicas da sociedade permeando diretamente a vida objetiva e subjetiva 

dos indivíduos. Nesse cenário, na denominada sociedade do conhecimento, a 

educação assume papel propulsor de desenvolvimento, voltando-se prioritariamente 

às necessidades das forças produtivas para criar melhores condições de 

competitividade. Em países periféricos como o Brasil passa a ser entendida como 

condição essencial para superar dificuldades e desníveis de inserção em mercados 

mais competitivos. 

 

 

 Cação (2013) exemplifica concepções/conceitos presentes nas reformas educacionais 

concernentes ao cenário de mundo globalizado: currículo por competências, avaliação de 

desempenho, promoção por mérito, produtividade, eficiência e eficácia, racionalidade 

econômica. 

 Segundo a autora, as DCNP organizam, com clareza, o curso em três eixos: docência, 

gestão e produção de conhecimento. Cação (2013) destaca a prioridade do eixo docência que 

compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Por outro lado, a 

autora também aponta a imprecisão conceitual presente no texto da resolução em relação aos 

termos pedagogia e docência. 

 A autora ressalta o aligeiramento da formação do pedagogo, reconhecendo que a 

formação deste profissional é ampla por suas possibilidades de atuação, porém restrita, ao 

mesmo tempo, devido aos conteúdos oferecidos pelo curso. Para Cação (2013, p.12), tal 

proposta “[...] assume os pressupostos neoliberais definidos para toda a educação superior no 

Brasil, operando na direção do esvaziamento do conteúdo no processo de formação docente, 

dado o enxugamento das disciplinas [...]”. 

 Quanto à docência como base da formação do pedagogo, Cação (2013, p. 15) afirma: 

“podemos concordar que a docência seja a base de formação nas licenciaturas, mas sem a 

hipervalorização dos métodos e técnicas de ensino, pois o trabalho e a prática docente somente 

se realizam na práxis social”. 
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 Para a autora, as políticas neoliberais impõem uma visão pragmatista da formação de 

professores. Em contrapartida, ela afirma a existência de iniciativas que buscam afastar-se dessa 

lógica, indicando, como exemplo, o próprio curso pesquisado. De modo geral, Cação (2013, p. 

15) percebe “[...] uma dimensão instrumental em que são mais valorizados aspectos 

relacionados à prática pedagógica em detrimento dos fundamentos da educação, perdendo a 

visão de totalidade do processo educativo e da formação dos professores”. 

Gonçalves; Abensur e Queiroz (2009) discutem a identidade dos profissionais da 

educação – Pedagogo e TAE – na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (RFEPCT). Os autores destacam as suas atribuições, conforme descritas pelo 

Ministério da Educação (2005), e evidenciam a natureza pedagógica do trabalho realizado por 

esses profissionais. Gonçalves; Abensur e Queiroz (2009, p. 14) exemplificam: 

 

 
Na prática, tanto os Pedagogos como os Técnicos em Assuntos Educacionais que 

integram o quadro de servidores da RFEPCT realizam atividades de coordenação, 

supervisão, orientação e planejamento na educação básica. Atividades estas 

desenvolvidas tanto nos Campi como nas Reitorias: supervisão pedagógica; 

orientação educacional; planejamento de atividades pedagógicas e educacionais; 

controle e registros acadêmicos; definição de políticas de educação para a RFEPCT; 

assessoramento em relação à legislação educacional; organização e desenvolvimento 

curricular; coordenação de processos seletivos; relação escola, comunidade escolar e 

mundo do trabalho; gestão do projeto político-pedagógico; formação continuada de 

professores; gestão da inovação tecnológica, entre outras. 

  

 Além disso, os autores questionam a inclusão dos referidos especialistas em educação 

no PCCTAE, regido pela Lei No 11.091, de 12 de janeiro de 2005, considerando incoerente a 

classificação da natureza das atividades desses profissionais como técnico-administrativa, uma 

vez que suas atribuições são essencialmente pedagógicas. 

Gonçalves; Abensur e Queiroz (2009, p. 11) revelam ainda a dicotomia do trabalho 

pedagógico e defendem uma proposta que contemple docentes e especialistas: 

 

 
A opção pela adoção de uma carreira do magistério que una docentes e especialistas 

pode ser considerada uma ação efetiva para extinguir a divisão do trabalho pedagógico 

imposto pelo tecnicismo nas décadas de 60 e70, no período em que o Brasil era 

governado por militares e atendia a um regime voltado à ideologia Nacionalista 

Desenvolvimentista, os quais utilizavam estratégia fundamentada em esconder as 

relações entre educação e classe social, educação e poder, e evidenciar apenas os 

problemas metodológicos e técnico-administrativos da educação. 

  

 

 Pio (2012) também contribui ao realizar estudo sobre o processo identitário-profissional 

dos TAEs do Colégio Pedro II que atuam como pedagogo / orientador educacional no Setor de 

Supervisão e Orientação Pedagógica.  
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Em sua pesquisa, a autora aponta a inexistência de estudos sobre o desenvolvimento do 

trabalho dos TAEs, a diversidade de formação desse profissional, o debate acerca da identidade 

da pedagogia e dos pedagogos, os desafios no exercício do cargo. A autora conclui, afirmando 

que “o pedagogo escolar, representado pelo nome que seja, faz a diferença no processo 

educacional do país” (PIO, 2012, p. 140). 

É fundamental reconhecer que os TAEs das universidades possuem formação diversa, 

embora seja única a descrição do cargo. A formação em Pedagogia ou a Licenciatura em 

qualquer área é exigida como requisito para a investidura no cargo. Nesse sentido, é preciso 

considerar que as Licenciaturas dialogam com diferentes áreas do conhecimento – Matemática, 

Letras, Biologia, História, Geografia, Física, Química. Tal situação torna ainda mais complexa 

a sua prática. 

 Assim, observando a especificidade de cada área de conhecimento e as diversas 

possibilidades para a atuação do TAE na universidade, vale ressaltar que o plano de ação a ser 

elaborado para o IEAR irá considerar o profissional com formação em Pedagogia. 

O próximo capítulo expõe a metodologia utilizada que, por seu caráter participativo, 

crítico e propositivo, relaciona-se intimamente com os conceitos teóricos que fundamentam esta 

pesquisa. 

 

3 METODOLOGIA 

 

 Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa.  

 Gil (2014, p. 26) define pesquisa como “[...] processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico” e destaca que “o objetivo fundamental da pesquisa é 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”.  

 Este estudo buscou respostas para o problema expresso na questão “Como o TAE pode 

contribuir nas atividades de ensino, pesquisa e extensão em um Instituto de Educação?”.  

Para tanto, foi necessária a realização de uma pesquisa que culminou com a elaboração 

de um plano de ação para esse profissional. 

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO E MÉTODO 

 

A pesquisa pode ser classificada conforme sua finalidade, admitindo-se três grupos: 

exploratórias, descritivas e explicativas (GIL, 2014). 
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 Segundo Gil (2014, p. 27), as pesquisas exploratórias são aquelas que pretendem “[...] 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias [...]”, possibilitando uma visão geral 

sobre determinado fato. Esse tipo de pesquisa é adequado a temas pouco explorados e pode ser 

a primeira etapa de uma investigação mais ampla, tornando o problema mais esclarecido. Em 

relação ao seu planejamento, são menos rígidas que os outros tipos de pesquisa.  

 As pesquisas descritivas buscam descrever as características de uma população ou de 

um fenômeno e também podem ter como objetivo estabelecer relações entre variáveis. Gil 

(2014, p. 28) destaca que “as pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 

habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática”. 

 Gil (2014, p. 28) esclarece que as pesquisas do tipo explicativas pretendem “[...] 

identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos”. 

Trata-se de uma pesquisa que aprofunda o conhecimento da realidade, explica a razão do 

fenômeno. 

 Quanto aos procedimentos técnicos para a investigação do problema, o autor classifica 

a pesquisa em: bibliográfica, documental, experimental, ex-post-facto, levantamento de campo 

(survey), estudo de campo e estudo de caso. 

 Conforme o autor, a pesquisa bibliográfica é realizada por meio de material elaborado, 

como artigos científicos e livros.  

Gil (2014, p. 51) afirma que a pesquisa documental difere da bibliográfica em relação à 

natureza das fontes: “enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 

contribuições de diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico [...]”. 

Sobre a pesquisa experimental, o autor afirma que o experimento “[...] consiste em 

determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, 

definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto” (GIL, 

2014, p. 51). 

O delineamento ex-post-facto é semelhante ao experimento, mas lida com variáveis que 

não são manipuláveis pelo pesquisador (GIL, 2014). 

Segundo o autor, no levantamento de campo, há a interrogação direta das pessoas a fim 

de se conhecer o seu comportamento. O censo é o levantamento feito com todas as pessoas do 

universo pesquisado. Também pode ser selecionada uma amostra, por meio de procedimentos 

estatísticos, obtendo-se um levantamento por amostragem. 

O autor encontra semelhanças entre os estudos de campo e os levantamentos, mas os 

distingue a partir de dois aspectos. Enquanto que os levantamentos pretendem representar um 
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universo definido e fornecer resultados com precisão estatística, os estudos de campo buscam 

aprofundar as questões propostas. Além disso, no estudo de campo pesquisa-se um único grupo 

e sua estrutura social. 

Gil (2014, p. 57-58) define o estudo de caso como “[...] estudo profundo e exaustivo de 

um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa 

praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados”. 

O autor considera ainda o envolvimento do pesquisador, diferindo o modelo clássico de 

pesquisa, que valoriza a objetividade e a neutralidade, da pesquisa-ação e pesquisa participante 

que “[...] se caracterizam pelo envolvimento dos pesquisadores e dos pesquisados no processo 

de pesquisa” (GIL, 2014, p. 31). 

Portanto, esta pesquisa pode ser classificada como exploratória e descritiva quanto a sua 

finalidade. Em relação aos procedimentos técnicos, utilizou-se revisão bibliográfica, análise 

documental e levantamento de campo. O envolvimento da pesquisadora revelou a pesquisa-

ação como metodologia mais adequada para o desenvolvimento deste estudo.  

 

 

 

 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a partir dos seguintes temas: 

Gestão de Pessoas, Universidade, Especialistas em Educação. Foram consultados livros, 

periódicos, dissertações, artigos, a fim de buscar as considerações que possibilitem fundamentar 

a solução do problema apresentado. Também foi feita uma pesquisa documental para selecionar 

e examinar os documentos referentes ao cargo de TAE, à carreira dos servidores técnico-

administrativos em educação, a UFF e ao IEAR.  

Em seguida, a metodologia utilizada está inserida na perspectiva da pesquisa-ação, 

considerando-se as contribuições de Thiollent (2009, 2011) e Holliday (2006).  

Justifica-se a sua escolha, pois a pesquisa-ação constitui uma proposta de trabalho de 

pesquisa social, de caráter interrogativo-crítico, que valoriza a interação, a participação dos 

sujeitos envolvidos e a busca de autonomia coletiva.  

Nesse sentido, esta estratégia metodológica está alinhada aos objetivos deste estudo por 

possibilitar a resolução de um problema e a produção do conhecimento, evidenciando a 

complexidade das situações vivenciadas. Nas palavras de Thiollent (2011, p. 20):  
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[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida 

e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 

do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

 

 

Holliday (2006, p. 26), por sua vez, discute uma proposta metodológica e conceitual de 

sistematização de experiências concretas que implica um modo de “[...] pensar dinâmico, 

rigoroso, processual, crítico e criativo [...]”. Fundamentada na concepção metodológica 

dialética, a sistematização de experiências é um processo participativo que pretende refletir 

teoricamente sobre os conhecimentos surgidos a partir de práticas sociais concretas e, assim, 

criar novos conhecimentos, conforme ressalta o autor: 

 

 
Parece que o mais característico e próprio da reflexão sistematizadora é que ela busca 

penetrar no interior da dinâmica das experiências, algo assim como meter-se “por 

dentro” desses processos sociais vivos e complexos, circulando entre seus elementos, 

percebendo a relação entre eles, percorrendo suas diferentes etapas, localizando suas 

contradições, tensões, marchas e contramarchas, chegando assim a entender esses 

processos a partir de sua própria lógica, extraindo ensinamentos que possam 

contribuir para o enriquecimento tanto da prática como da teoria. (HOLLIDAY, 2006, 

p. 24) 

  

Além disso, Thiollent (2011) destaca, como uma das especificidades da pesquisa-ação, 

a relação entre dois tipos de objetivos, denominado objetivo prático e objetivo de conhecimento. 

O primeiro destina-se ao levantamento das soluções e as propostas de ação a fim de resolver o 

problema central da pesquisa, enquanto que o segundo relaciona-se com a produção do 

conhecimento e a tomada de consciência. Acredita-se, portanto, que “a relação entre 

conhecimento e ação está no centro da problemática metodológica da pesquisa social voltada 

para a ação coletiva” (THIOLLENT, 2011, p. 47). 

 Em relação ao planejamento de um projeto de pesquisa-ação, Thiollent (2011) ressalta 

a sua flexibilidade e propõe um roteiro que envolve quatro grandes fases: fase exploratória; fase 

de pesquisa aprofundada; fase de ação; fase de avaliação. 

 Na fase exploratória, pesquisadores e integrantes da organização identificam os 

problemas e as necessidades dos sujeitos envolvidos na situação a ser investigada. Trata-se do 

diagnóstico da situação. Na fase seguinte – pesquisa aprofundada – são utilizados instrumentos 

de coleta de dados, cujos resultados são discutidos e interpretados pelos grupos que participam 

da pesquisa. A fase de ação inclui a difusão dos resultados, a definição dos objetivos a serem 

alcançados e as propostas de ação.  Por último, a fase de avaliação destina-se a controlar a 
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efetividade das ações e a resgatar o conhecimento produzido durante o processo.  

Este estudo considerou essas fases. Inicialmente, a situação referente ao trabalho dos 

TAEs na universidade foi identificada e o problema de pesquisa foi evidenciado na pergunta 

“Como o Técnico em Assuntos Educacionais pode contribuir nas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão em um Instituto de Educação?”. Em seguida, a pesquisa bibliográfica e documental 

constituiu o referencial teórico e como instrumentos de coleta de dados foram produzidos um 

questionário direcionado aos TAEs da UFF e uma entrevista para os gestores do IEAR. Na fase 

de ação, o plano de ação a ser proposto registrou os objetivos a serem alcançados, definindo-se 

o papel do TAE no IEAR. A difusão dos resultados poderá acontecer durante a 2ª Jornada do 

IEAR, a ser realizada em 2015. A última fase poderá ser desenvolvida, em momentos 

posteriores a este estudo, em parceria com os gestores do IEAR, avaliando-se, de forma 

contínua a operacionalização do plano de ação, bem como a inclusão de outros objetivos no 

referido plano, conforme as necessidades do instituto. 

Como a execução da última fase (avaliação do plano) demandaria um prazo maior, este 

estudo foi desenvolvido até a fase de ação e, assim, a última etapa da pesquisa correspondeu à 

elaboração do Plano de Ação para o TAE do IEAR, considerando-se as atribuições desses 

profissionais constantes da descrição do cargo, o referencial teórico desta pesquisa, os dados 

coletados pelo questionário dirigido aos TAEs da UFF e os resultados da entrevista aos gestores 

do IEAR. 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 Nesta seção são descritos os instrumentos de coleta de dados utilizados: 

(1) Questionário dirigido aos TAEs da UFF 

(2) Entrevista com os Gestores do IEAR 

 

 

3.3.1 Questionário TAEs UFF 

  

 Thiollent (2009, p. 57) esclarece que o questionário da pesquisa-ação é “[...] 

sensivelmente diferente dos questionários utilizados em outros tipos de pesquisa”, sendo 

elaborado “[...] em função dos problemas encontrados e da linguagem dos membros da 

organização”.  
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Para elaboração do questionário desta pesquisa foram consideradas as orientações de 

Thiollent (2009) quanto ao conteúdo das perguntas e a sua formulação, bem como a descrição 

do cargo (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2005). Utilizou-se o aplicativo “Google Drive”, 

disponibilizado gratuitamente pela empresa Google, para elaboração, aplicação e coleta dos 

dados. 

Em relação ao conteúdo das perguntas, Thiollent (2009) afirma que o questionário 

inclui: perguntas de identificação, perguntas de descrição e avaliação e perguntas sobre 

possíveis propostas de ação.  

E quanto à formulação, há perguntas fechadas com escolha simples (sim ou não); 

perguntas fechadas com múltipla escolha sobre descrição ou avaliação; perguntas fechadas com 

múltipla escolha sobre propostas de ação; perguntas abertas.  

Dessa maneira, o questionário elaborado registrou (a) perguntas de identificação 

referentes à formação do servidor, local de trabalho e tempo de serviço no cargo; (b) perguntas 

de descrição e avaliação relacionadas à natureza das atividades desempenhadas, atividades 

realizadas segundo a descrição do cargo e outras atividades desenvolvidas; (c) pergunta sobre 

possíveis propostas de ação, conforme formação do servidor e as atribuições do TAE. Além 

disso, as perguntas foram formuladas de forma fechada e aberta. 

Portanto, o conteúdo das perguntas do questionário considerou as questões desta 

pesquisa, buscando-se respostas sobre as atribuições dos TAEs, as atividades desempenhadas 

por estes profissionais na UFF e suas possíveis ações para o desenvolvimento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.  

Para Gil (2014, p. 121), “construir um questionário consiste basicamente em traduzir 

objetivos da pesquisa em questões específicas”. 

Não foi possível, dessa maneira, aplicar o coeficiente Alfa de Cronbach para estimar a 

confiabilidade do questionário, pois tal medida é calculada a partir da variância dos itens 

individuais e da variância total, quando todos os itens do questionário utilizam a mesma escala 

de medição (HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010). 

Não houve necessidade de realizar um teste antes do envio a todos os TAEs, pois a 

pesquisadora acompanhou a aplicação do questionário, mantendo contato com alguns 

servidores por e-mail ou por telefone. Nesse processo, foram esclarecidas algumas dúvidas e os 

problemas identificados foram resolvidos sem comprometer os resultados. 

O questionário foi enviado por e-mail, no mês de dezembro de 2013, diretamente para 

o servidor ou para o setor de sua lotação, sendo reenviado em janeiro e fevereiro de 2014, a fim 

de garantir o recebimento pelos respondentes e melhorar o índice de retorno para a pesquisa. 
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Ao enviar novamente, foi acrescentada a opção “(  ) Outro – Qual? __________” ao 

primeiro campo do questionário, onde o respondente marca a sua graduação. Foi necessário 

incluir essa alternativa, pois havia apenas as opções “(  ) Pedagogia” e “(  ) Licenciaturas – 

Qual? __________”, e os servidores, admitidos antes da exigência de graduação em Pedagogia 

ou Licenciaturas para ingresso no cargo, acabavam marcando Licenciatura e escrevendo a sua 

formação ao responder a pergunta “Qual?”. Dessa maneira, tal fato não invalidou os 

questionários aplicados em dezembro.  

Os dados foram coletados em uma planilha eletrônica, gerada pelo aplicativo “Google 

Drive”, e sua análise considerou a proposta de Thiollent (2009) no que se refere à recuperação 

ordenada dos dados e a sua apresentação em quadros, facilitando-se a interpretação dos 

resultados. Além disso, “o processamento adequado sempre requer uma função argumentativa 

dando relevo e conteúdo social às interpretações” (THIOLLENT, 2011, p. 75). 

Por último, é importante ressaltar que a aplicação do questionário, em dezembro de 

2013, garantiu a obtenção, o mais breve possível,de informações sobre o trabalho dos TAEs na 

UFF, a fim de verificar a própria viabilidade da pesquisa e sua continuidade no ano seguinte 

(2014). Dessa maneira, os dados coletados, ainda na fase inicial do estudo, foram fundamentais 

para delinear o percurso a ser seguido nesta pesquisa. 

 

 

3.3.2 Entrevista Gestores do IEAR 

 

Após conhecer as atividades desempenhadas pelos TAEs na UFF e suas propostas de 

ação, o próximo passo foi realizar a entrevista com os gestores do IEAR que, por estarem à 

frente da gestão dessa Unidade Acadêmica, serão corresponsáveis pela concretização do Plano 

de Ação a ser proposto.  

Em exercício nas funções de direção, chefia departamental e coordenação de curso, os 

gestores do IEAR conduzem o trabalho desenvolvido na unidade, encaminhando as propostas 

a serem discutidas coletivamente nos respectivos fóruns – Colegiado de Unidade, Colegiado de 

Curso e Reunião Departamental. Nesse sentido, são pessoas chave (THIOLLENT, 2009) que, 

por meio da entrevista, expressaram suas constatações, dúvidas e propostas a fim de contribuir 

para elucidação do problema de pesquisa. 

Para elaboração da entrevista também foram consideradas as orientações de Thiollent 

(2009) utilizadas para o questionário, bem como a descrição do cargo (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2005) e as respostas coletadas a partir da aplicação do Questionário dirigido aos 
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TAEs da UFF. 

Trata-se de uma entrevista estruturada, com perguntas de identificação dos 

participantes, inclusive sobre o tempo no cargo e na função; perguntas de descrição e avaliação 

da situação, considerando-se as necessidades de pessoal para atuar no IEAR e o conhecimento 

sobre o cargo de TAE; perguntas sobre possíveis propostas de ação para o TAE no instituto. 

Thiollent (2011) destaca que a entrevista coletiva, aplicada nos locais de moradia ou de 

trabalho, e a entrevista individual são as principais técnicas de coleta de dados e a concepção 

dos roteiros de entrevistas e questionários deve considerar as explicações para os respondentes, 

com o propósito de possibilitar a estes um papel ativo na investigação. 

Dessa maneira, uma cópia da descrição do cargo foi entregue a cada entrevistado para 

conhecimento das atribuições do TAE. Os resultados provenientes do questionário aos TAEs 

da UFF também foram compartilhados com os gestores.  

Segundo Thiollent (2009, p. 66) “a divulgação é destinada aos entrevistados, ao 

conjunto de membros da organização e, de modo mais seletivo, aos representantes dos atores e 

tomadores de decisão. Além de informativo, seu objetivo é conscientizador”. 

As respostas do questionário dirigido aos TAEs da UFF, utilizadas na entrevista, foram 

extraídas dos Quadros 13 e 14, cujos resultados estão relacionados, respectivamente, às 

perguntas “Que outras atividades você desenvolve?” e “Quais atividades você poderia propor 

para desenvolver no seu local de trabalho, considerando a sua formação e as atribuições 

pertinentes ao cargo de Técnico em Assuntos Educacionais?”.  

A inserção dessas respostas na entrevista teve como objetivo listar para os gestores 

diversas opções de ações que poderiam ser desenvolvidas pelo TAE no IEAR, fomentando, 

assim, a discussão sobre o problema de pesquisa. Nem todas as respostas registradas nos 

quadros citados entraram na elaboração do roteiro da entrevista, pois a seleção considerou a 

aderência das atividades com os objetivos e o trabalho desenvolvido no IEAR. 

As entrevistas foram realizadas no mês de dezembro de 2014, combinando-se com dois 

gestores um agendamento posterior, conforme disponibilidade, o que foi possível em março de 

2015. As entrevistas foram gravadas (quando permitido) e os dados coletados foram registrados 

em uma planilha para facilitar a análise. 

 

 

3.4 UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

3.4.1 Questionário TAEs UFF 
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 Na UFF havia 106 TAEs em exercício no mês de dezembro de 2013. Optou-se por 

enviar o questionário a todos. Excluindo-se a autora deste trabalho (também TAE da UFF) e 

um servidor, cujo e-mail retornou após todas as tentativas e não foi possível contato, o universo 

pesquisado foi de 104 servidores. Participaram 37 respondentes, obtendo-se, portanto, a taxa de 

retorno de 36%. 

 

 

3.4.2 Entrevista Gestores do IEAR 

  

No ano de 2014, a equipe gestora do IEAR era composta por um diretor, um vice-diretor, 

um chefe de departamento, um subchefe de departamento, três coordenadores de curso de 

graduação, um vice-coordenador de curso de graduação e um coordenador de curso de pós-

graduação, totalizando 09 docentes nessas funções. 

Deste grupo, verificou-se que o vice-coordenador estava afastado de suas funções no 

instituto para conclusão dos estudos de doutorado e que o curso de pós-graduação, realizado 

nos anos de 2013 e 2014, não seria reeditado no ano seguinte.  

A presença de apenas um vice-coordenador, havendo três cursos de graduação no IEAR, 

deve-se ao fato de que, nos dois cursos mais recentes, os coordenadores foram designados para 

exercer a função em caráter “pro tempore”. No final do ano de 2014 foi feita consulta para 

eleição de coordenador e vice-coordenador e a mudança de chefia ocorreria em 2015, após a 

devida tramitação do processo e publicação no boletim de serviço da universidade.  

Considerou-se o fórum da graduação pela história recente do instituto que, por meio de 

seu plano de expansão, tem como foco a consolidação dos cursos já existentes e a criação de 

novos cursos de graduação. 

Assim, incluindo direção, chefia departamental e as coordenações da graduação, o 

universo pesquisado foi de 07 gestores. Todos participaram da entrevista, resultando 100% 

como taxa de retorno. Decidiu-se realizar entrevista individual a fim de evidenciar as 

possibilidades de atuação do TAE no IEAR percebidas por cada gestor. 

No capítulo seguinte são apresentados e analisados os resultados provenientes do 

questionário aplicado aos TAEs da UFF e da entrevista com os gestores do IEAR. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 Este capítulo apresenta e analisa os resultados da pesquisa a partir dos dados coletados 

do questionário aplicado aos TAEs da UFF e da entrevista aos gestores do IEAR.  

 

 

4.1 QUESTIONÁRIO 

 O Quadro 8 apresenta o total de TAEs por tempo de lotação no cargo. Alguns servidores 

responderam o tempo exato, contabilizando os meses e/ou os anos de exercício, outros 

afirmaram “desde o ano x”. 

  

Quadro 8 – Tempo de lotação dos servidores no cargo 

Tempo de lotação em anos Total de TAEs 

0 a 5 14 

6 a 11 03 

12 a 17 00 

18 a 23 06 

24 a 29 10 

30 a 35 04 

Total 37 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

 É interessante comparar os resultados referentes ao menor e maior tempo de lotação, 
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uma vez que o requisito de qualificação para ingresso no cargo sofreu alterações ao longo dos 

anos, conforme preconizam os dispositivos legais.  

 Observa-se que o maior total (14 TAEs) se refere aos servidores com o menor tempo de 

lotação no cargo (0 a 05 anos) e representa 38% dos respondentes (37). Pelo tempo de lotação, 

pode-se afirmar que todos possuem graduação em Pedagogia ou outra Licenciatura. O segundo 

maior total (10 TAEs) retrata 27%, mas se refere aos profissionais com mais tempo (24 a 29 

anos). 

Por outro lado, o menor total (03 TAEs) representa 8% e corresponde àqueles com 

tempo igual/superior a 06 e igual/inferior a 11 anos. Entretanto, o segundo menor total (04 

TAEs) está relacionado aos servidores com o maior tempo de exercício no cargo (30 a 35 anos) 

e representa 11%. 

O Gráfico 3 demonstra essa distribuição: 

 

 

Gráfico 3 – Tempo de Lotação dos servidores no cargo 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

Para avaliar melhor esses resultados, é preciso conhecera graduação dos respondentes, 

lembrando que inicialmente era exigido diploma de bacharel em Pedagogia ou dos cursos 

superiores de Psicologia, Filosofia, Ciências sociais e Educação Física, aceitando-se, em 

seguida, diploma de qualquer curso superior e, mais recentemente, Pedagogia e Licenciaturas.  

O Quadro 9 apresenta o total de TAEs de acordo com a graduação informada pelos 

respondentes: 

 

Quadro 9 – Graduação dos TAEs 

0 a 5 anos

38%

6 a 11 anos

8%

12 a 17 anos

0%

18 a 23 anos

16%

24 a 29 anos

27%

30 a 35 anos

11%
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Graduação  TAEs 

Economia Doméstica 01 

Licenciatura em Ciências Biológicas  01 

Licenciatura em Ciências Sociais 03 

Licenciatura em Educação Física 01 

Licenciatura em Física 01 

Licenciatura em Geografia 02 

Licenciatura em História 06 

Licenciatura em Letras 07 

Licenciatura em Matemática 05 

Licenciatura em Psicologia 01 

Pedagogia 08 

Serviço Social 01 

Outra graduação 01 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

 

Verifica-se, portanto, que apenas três TAEs do total de respondentes (37) não possuem 

graduação em Pedagogia ou Licenciaturas, pois sua admissão no cargo é anterior a esse 

requisito de qualificação. 

É importante destacar também que um servidor informou possuir graduação em 

Pedagogia e Licenciatura em Ciências Sociais, sendo incluído no Quadro 9 no total de TAEs 

de cada uma e, por isso, o total desse quadro contabilizou 38, apesar de o total de respondentes 

ser 37.  

Outro respondente declarou que não possui nem Pedagogia, nem Licenciatura, sendo 

contabilizado no campo “Outra graduação” do Quadro 9.  Como afirmou que está lotado no 

cargo há vinte e oito anos, pode-se concluir que sua admissão ocorreu em período anterior ao 

requisito de qualificação atual. 

O Gráfico 4 mostra a distribuição dos respondentes de acordo com a sua graduação, 

dividida em três grupos: Licenciatura, Pedagogia e Outra. 
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Gráfico 4 – Graduação dos TAEs 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

Portanto, a maioria (71%) dos TAEs possui Licenciatura em alguma área de 

conhecimento, enquanto que 21% têm formação em Pedagogia e apenas 8% possui graduação 

diferente dessas. 

O Quadro 10 mostra o total de TAEs, conforme classificação adotada por cada 

respondente sobre a natureza das atividades que realiza: 

 

 

Quadro 10 – Natureza das atividades desenvolvidas pelos TAEs 

Natureza das atividades  TAEs 

Administrativa 20 

Administrativa-pedagógica 17 

Pedagógica 00 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

Ainda que a diferença entre a natureza administrativa e a administrativa-pedagógica seja 

pequena, prevaleceu a primeira. Além disso, nenhum servidor considerou que suas tarefas 

sejam de natureza pedagógica. O Gráfico 5 representa esse resultado: 

 

Licenciatura

71%

Pedagogia

21%

Outra

8%
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Gráfico 5 – Natureza das atividades desenvolvidas pelos TAEs 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

Embora essa classificação expresse a percepção do servidor, impressiona o fato de 

nenhum dos respondentes avaliar como pedagógica a natureza das atividades que desempenha, 

ressaltando-se que as atribuições do cargo de TAE são essencialmente pedagógicas. 

A predominância da natureza administrativa pode indicar distanciamento da função que 

deveria ser desempenhada pelo TAE na universidade. 

 No Quadro 11 encontram-se as atividades integrantes da descrição do cargo 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2005) e a quantidade de TAEs que realizam tais tarefas: 

 

 

 

 

Quadro 11 – Atividades descritas para o cargo e a quantidade de TAEs 

Atividades conforme descrição do cargo TAE 

Planejar, supervisionar, analisar e reformular o processo de ensino aprendizagem, traçando metas, 

estabelecendo normas, orientando e supervisionando o cumprimento do mesmo e criando ou modificando 

processos educativos de estreita articulação com os demais componentes do sistema educacional para 

proporcionar educação integral dos alunos. 

03 

Elaborar projetos de extensão. 09 

Realizar trabalhos estatísticos específicos. 16 

Elaborar apostilas. 06 

Orientar pesquisas acadêmicas. 03 

Utilizar recursos de Informática. 31 

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional. 
24 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

Administrativa

54%

Administrativa
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De acordo com os dados do Quadro 11 apenas 03 respondentes, representando 8% do 

total (37), desempenham funções de planejamento, supervisão e análise do processo educativo, 

consideradas típicas para o cargo. O mesmo verifica-se para a atividade de orientação de 

pesquisas acadêmicas. 

Por outro lado, 31 respondentes, representando 84% do total (37), afirmaram utilizar 

recursos de Informática. Como tais recursos são amplamente usados no desempenho das mais 

variadas funções e cargos na universidade, não caberia, nos dias atuais, classificar tal tarefa 

como atividade típica do cargo. 

Assim, embora essa atividade faça parte da descrição do cargo, se for considerada 

isoladamente pode contribuir para o distanciamento do TAE de suas funções, pois esse 

profissional poderia realizar qualquer tarefa na universidade que utilizasse esse recurso, 

independentemente de sua natureza. 

 Ao contrário, acredita-se que os recursos de informática contribuem para o 

desenvolvimento das atividades de planejamento, orientação, supervisão, elaboração de 

projetos, otimizando o tempo, incrementando a forma de apresentação, possibilitando a coleta 

e o armazenamento de dados, facilitando a divulgação e o compartilhamento de informações. 

 Apesar de 24 TAEs, representando 65% do total (37), afirmarem que realizam “outras 

tarefas de mesma natureza e nível de complexidade”, suas respostas à pergunta seguinte – Que 

outras atividades você desenvolve? – revelaram também atividades de natureza administrativa 

que descaracterizam o profissional com formação pedagógica que poderia contribuir para o 

desenvolvimento do processo educativo na universidade, atuar em parceria com os professores 

e orientar os alunos. 

O Quadro 12 relaciona a lotação do servidor e a natureza das atividades desempenhadas. 

Para tanto, agruparam-se as respostas conforme a lotação dos servidores, observando-se o 

organograma da UFF (Anexo E). 

 

Quadro 12 – Relação entre a lotação do servidor e a natureza de suas atividades 

Lotação 
Total de atividades 

administrativas 

Total de atividades 

administrativa-pedagógica 

Total de atividades 

pedagógicas 

Reitoria 08 10 00 

Unidade de Ensino 12 06 00 

Órgão Suplementar 00 10 00 

Total 20 17 00 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 
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É importante destacar que na Reitoria encontram-se as Pró-Reitorias de: Graduação 

(PROGRAD), Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), Extensão (PROEX), Planejamento 

(PROPLAN), Gestão de Pessoas (PROGEPE), Assuntos Estudantis (PROAES) e 

Administração (PROAD). As Unidades de Ensino estão distribuídas nos campi do Gragoatá 

(CG), da Praia Vermelha (CPV), do Valonguinho (CV), além daquelas isoladas, localizadas 

também em Niterói, e das unidades do interior. Os Órgãos Suplementares incluem o Hospital 

Antônio Pedro (HUAP), a Prefeitura Universitária (PREUNI), o Centro de Artes da UFF e as 

Superintendências de Tecnologia da Informação (STI), de Arquitetura e Engenharia (SAEN), 

de Documentação (SDC) e de Comunicação Social (SCS). 

  Os dados mostram que dos 18 TAEs lotados na Reitoria, 10 realizam atividades de 

natureza administrativa-pedagógica e 08 executam tarefas administrativas, revelando, portanto, 

uma pequena diferença. Nenhum respondente considerou pedagógica a natureza das atividades 

que desempenha, conforme apontado anteriormente. No entanto, nas Unidades de Ensino, dos 

18 TAEs lotados, 06 realizam atividades de natureza administrativa-pedagógica, enquanto que 

12 exercem atividades administrativas, evidenciando uma diferença de 50%.  

  Como as Unidades de Ensino estão envolvidas diretamente com o processo educativo 

da universidade, esperava-se que os TAEs lotados estivessem desenvolvendo mais atividades 

de natureza pedagógica ou, pelo menos, administrativa-pedagógica. Nesse sentido, a diferença 

de 50% a mais de atividades de natureza administrativa destaca-se, por distanciar o servidor das 

atribuições inerentes ao seu cargo. 

  É fundamental que o departamento de administração de pessoal observe a formação dos 

TAEs ao definir a sua lotação, planejando estrategicamente a distribuição das vagas na 

universidade de acordo com as necessidades das unidades de ensino e a área de atuação do 

profissional. 

 Deve-se considerar que a formação em Pedagogia ou na área de conhecimento de uma 

Licenciatura pode contribuir de forma específica para o desenvolvimento do processo educativo 

proposto por cada faculdade ou instituto dependendo de seu perfil e objetivos. 

O Quadro 13 mostra um resumo das respostas referentes a outras atividades que os TAEs 

desenvolvem na UFF. Apenas 01 TAE não respondeu, registrando “xx” no campo de resposta. 

 

Quadro 13 – Outras atividades desenvolvidas 

Outras atividades 

Atendimento ao público. 

Serviços de secretaria (Unidades de Ensino, Coordenações de Curso, Departamentos). 

Assessoria administrativa e pedagógica à direção de unidade; às coordenações de curso; aos departamentos; aos 

docentes. 
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Análise técnica de propostas de criação de currículo e de mudança curricular, emissão de Pareceres e elaboração 

de Resoluções. 

Levantamento e catalogação das legislações da Educação Superior Brasileira. 

Coordenação de campus de estágio interno. 

Participação em Projetos: Pedagógicos; Extensão; Pesquisa; Desenvolvimento Institucional. 

Elaboração e/ou acompanhamento de Processos seletivos. 

Organização e execução de eventos técnico-científicos. 

Produção de exposições. 

Participação em eventos da instituição. 

Direção e chefia de setor. 

Acompanhamento acadêmico a alunos e bolsistas. 

Atuação nos Programas Trote Cultural e Acolhimento estudantil. 

Palestras para alunos. 

Levantamento do perfil dos alunos ingressantes. 

Interpretação das taxas de evasão e retenção. 

Coordenação de estudo sobre Retenção no Ensino de Graduação na UFF. 

Acompanhamento e orientação de equipe de monitores da Acessibilidade e Inclusão. 

Gestão de Pessoas. 

Avaliação Institucional: visitas às unidades acadêmicas para orientação. 

Participação nos processos de reconhecimento e renovação do reconhecimento dos cursos de graduação da UFF. 

Elaboração de revistas e catálogos referentes à graduação da UFF.  

Sistema de Controle de Diárias e Passagens: solicitações; consultoria internacional para aprovação de viagens 

ao exterior (docentes e técnicos administrativos). 

Responsável técnico de revista científica. 

Análise de documentação: processos de revalidação de diploma; solicitações de transferência interinstitucional; 

pedidos de transferência por amparo de Lei. 

Processos de afastamentos do país para fins de capacitação e qualificação de docentes e técnicos 

administrativos: análise e parecer; envio de matéria para publicação no diário oficial da união; registro no 

Sistema Integrado de Recursos Humanos; acompanhamento através de relatórios. 

Gerenciamento de processos de reconhecimento de diploma de pós-graduação obtidos no exterior. 

Gerenciamento de processos de certificação de cursos realizados na modalidade Educação à Distância. 

Confecção de material de divulgação do setor. 

Solicitações ao Sistema Financeiro. 

Preenchimento Relatório Capes. 

Serviço de Tesouraria 

Manutenção de site. 

Compra de material. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 Observa-se a incidência de atividades de natureza essencialmente administrativa como 

serviço de tesouraria, solicitações ao Sistema Financeiro, manutenção de site, compra de 

material, Sistema de Controle de Diárias e Passagens, serviços de secretaria.  

 Por outro lado, a participação em projetos, o acompanhamento acadêmico a alunos e 

bolsistas, a análise técnica de propostas de criação de currículo e de mudança curricular e a 

interpretação das taxas de evasão e retenção, conforme citaram os respondentes, são atividades 

próprias dos profissionais da área de educação, sejam Pedagogos ou Licenciados nas mais 

diversas áreas de conhecimento. 

 O Quadro 14 apresenta um resumo das propostas de ação dos TAEs. Analisando-se as 

contribuições dos respondentes, decidiu-se agrupá-las da seguinte forma: Ensino; Pesquisa; 

Extensão; Gestão de Pessoas; Processos de Trabalho; Outras Propostas. É interessante destacar 
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que 06 TAEs não responderam, registrando: “xx” (01); “Não se aplica” (01); “Nada a declarar” 

(03); “Não tenho sugestões” (01). 

 

Quadro 14 – Proposta de Ação dos TAEs da UFF 

(continua) 

Ensino 

Participar de trabalhos relativos ao processo educativo da universidade. 

Contribuir no planejamento pedagógico e didático junto aos docentes, às coordenações dos cursos e à direção 

da unidade. 

Discutir e implantar novas formas de avaliação nos cursos. 

Auxiliar os docentes e monitores na elaboração de materiais didáticos. 

Atuar em oficinas e atividades coletivas com os professores. 

Atuar pedagogicamente junto aos alunos. 

Elaborar, implementar e participar de projetos extracurriculares. 

Elaborar e oferecer oficinas e minicursos que ajudem os alunos em suas dificuldades e ou em aprimoramento 

de atividades. 

Elaborar cursos. 

Ministrar palestras. 

Mediar exposição. 

Pesquisa 

Apoiar os Núcleos de Pesquisas. 

Realizar e participar de pesquisas acadêmicas. 

Realizar pesquisa junto a programas de pós-graduação instituídos em outras IFES com intuito de buscar novas 

metodologias e conhecimentos que pudessem gerar a melhoria nos cursos oferecidos pela UFF. 

Extensão 

Desenvolver e participar de projetos de extensão. 

Criar um Centro de Memória da presença universitária da UFF em Volta Redonda. 

Gestão de Pessoas 

Desenvolver mais o cargo para a área de Gestão de Pessoal. 

Atuar na formação de instrutores. 

Atuar na capacitação para elaboração de projetos. 

Auxiliar a comissão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) na elaboração dos projetos, sobretudo 

nos que se refere à capacitação e qualificação dos docentes. 

Colaborar na elaboração do plano anual de capacitação dos docentes da UFF. 

Contribuir no planejamento dos cursos de capacitação para os docentes recém-admitidos. 

 

Quadro 14 – Proposta de Ação dos TAEs da UFF 

(conclusão) 

Processos de trabalho 

Analisar atividades e metodologias do setor, objetivando a sua melhoria. 

Mapear processos de trabalho para melhorar a organização e o acesso à informação e ao conhecimento. 

Outras propostas 

Participar de Encontros, Seminários e Congressos. 

Participar do intercâmbio com outras Instituições de Ensino Superior. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

Apesar de a pesquisa não investigar a satisfação dos servidores no exercício do cargo, 

quatro TAEs, representando 11% do total de respondentes (37), demonstraram insatisfação em 

suas respostas, declarando sobre a indefinição do papel desse profissional, a falta de autonomia, 

a execução de tarefas meramente administrativas, o sentimento de desvalorização, a falta de 

motivação, a descrença no trabalho, dentre outros aspectos. 
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 Por outro lado, as sugestões de atividades pertinentes ao cargo revelaram o desejo de 

atuar na área pedagógica em parceria com as coordenações e direções das Unidades de Ensino, 

de auxiliar os alunos em seu processo de aprendizagem, de colaborar no desenvolvimento da 

universidade, de propor melhorias nos processos de trabalho etc. 

 

 

4.2 ENTREVISTA 

 

 Todos os entrevistados ocupam o cargo de docente na universidade e possuem 

Doutorado. Dentre esses, cinco estão no cargo há pouco mais de cinco anos; um está há mais 

de quatro anos; e um está há quase três anos.  

 Os primeiros foram admitidos, portanto, em 2009, quando o IEAR foi criado, tendo 

vivenciado o seu cotidiano, praticamente, desde o início. 

 Em relação ao exercício como gestor do IEAR, na direção, chefia departamental ou 

coordenação de curso de graduação, um entrevistado exerce a função há dois anos e seis meses, 

um exerce há, praticamente, dois anos; quatro entrevistados desempenham a função há um ano 

e seis meses; um atua há, aproximadamente, um ano. 

 Um dos entrevistados já exerceu, anteriormente, a função de diretor do IEAR; outro foi 

chefe do Departamento de Educação do instituto; e outro atuou como Coordenador do Curso 

de Pedagogia. 

 As respostas referentes às vagas de servidores previstas em 2009, quando o instituto foi 

criado, evidenciaram desconhecimento e dúvidas por parte dos entrevistados.  

 Em relação às vagas para pessoal técnico-administrativo, quatro entrevistados 

responderam não saber; um entrevistado afirmou que eram cinco vagas e que ainda não foram 

preenchidas; um declarou que não houve previsão; um não lembrou. 

 Quanto aos docentes, um entrevistado declarou que eram doze vagas imediatas e oito 

ou dez vagas a serem preenchidas até o ano de 2011; um afirmou, aproximadamente, doze 

vagas; um declarou que foi previsto em torno de vinte vagas; um afirmou que foram previstas 

quatorze vagas; três entrevistados responderam não saber. 

 Também não ficou claro como foram definidas essas vagas. No caso dos docentes, três 

entrevistados responderam não saber e um desses destacou que a Reitoria da universidade já 

havia definido e os docentes eram apenas informados dessa decisão; dois afirmaram que era 

para atender ao curso de Pedagogia; um afirmou que não houve planejamento, embora as vagas 

tenham “aparecido”, admitindo-se docentes, inclusive de concursos já realizados, não 
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específicos para o IEAR; e um acredita que essa definição está relacionada às demandas do 

REUNI. 

 Em relação aos cargos de pessoal técnico-administrativo, cinco entrevistados 

responderam não saber quais cargos e quantos por nível de formação (fundamental, médio e 

superior) foram previstos; um entrevistado afirmou que não houve previsão; um acha que a 

previsão estava relacionada às funções de secretário do instituto e secretário do curso de 

Pedagogia. 

 Um dos entrevistados destacou que, nessa época, havia apenas o curso de Pedagogia e 

a situação do instituto era diferente, e, comparando com o momento atual, afirmou que seria 

necessária maior estrutura. Outros três entrevistados lembraram que havia uma servidora, 

referindo-se à secretária do curso que atua desde a sua implantação em 1992, está lotada em 

Niterói, mas com exercício em Angra dos Reis. 

 Sobre a demanda atual de servidores para o IEAR, os entrevistados citaram diversos 

cargos de pessoal técnico-administrativo, necessários ao funcionamento do instituto: Auxiliar 

em Administração, Assistente em Administração, Técnico de Laboratório, Técnico de 

Informática, Administrador, TAE, Bibliotecário, Técnico de Apoio/Técnico de Equipamentos. 

 Verificou-se que não há as denominações de Técnico de Informática e Técnico de 

Apoio/Técnico de Equipamentos na descrição dos cargos (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2005). De acordo com as considerações dos entrevistados sobre essas funções no IEAR, infere-

se que os cargos adequados sejam, respectivamente, conforme o documento citado, Técnico de 

Tecnologia da Informação e Técnico em Audiovisual, ambos de nível médio. 

 A necessidade de profissional qualificado para área de Informática foi citada por seis 

entrevistados (total sete). O IEAR possui uma sala de informática com computadores ligados 

em rede e com acesso à internet para uso da comunidade acadêmica, além de outras máquinas 

que atendem às secretarias administrativas, às coordenações, à direção e à biblioteca, que 

também estão ligadas à rede da universidade. Nesse sentido, é fundamental lotar servidor, 

habilitado em concurso público, com a qualificação exigida para o cargo. 

 Um entrevistado considerou que seriam necessários dois servidores concursados com 

nível superior para a área de informática do IEAR, devido à especificidade do trabalho. 

 O cargo de TAE foi citado por três entrevistados, sendo que dois destacaram a 

necessidade de mais um, além daquele já lotado no instituto. Não significa, entretanto, que 

outros quatro entrevistados desconsiderem o papel desse profissional. Ao contrário, de acordo 

com a discussão durante as entrevistas, percebeu-se a necessidade desse cargo e as diversas 

possibilidades de atuação do TAE no IEAR. 
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 Ficou bastante evidente a necessidade de servidores para atuar nas secretarias 

administrativas, pois todos os entrevistados concordaram que faltam servidores nessa área.  

 Para seis entrevistados, cada curso (total de três), o departamento e a direção deveriam 

ter, pelo menos, um funcionário lotado.  

 Acrescenta-se a essa ideia, o turno de funcionamento (manhã, tarde e noite), conforme 

um entrevistado considerou, contabilizando no mínimo três funcionários. 

 Outro entrevistado considerou que cada curso pudesse ter um “secretário acadêmico” e 

que haveria mais dois “secretários administrativos” para atendimento aos alunos.  

 Por outro lado, um entrevistado citou o trabalho de secretaria em ambiente integrado, 

considerando a necessidade de mais dois servidores para atuar nesse espaço, pois já estão em 

exercício três servidores concursados e dois em regime de contratação terceirizada. 

 Como as secretarias dos cursos, do departamento e do instituto estão organizadas no 

mesmo ambiente, cinco entrevistados ressaltaram que é preciso clareza em relação à divisão de 

tarefas e um entrevistado citou a importância do trabalho colaborativo, mas destacou que as 

funções devem ser bem definidas e que deveria haver, além do horário de atendimento ao 

público, um horário destinado ao trabalho interno. 

 O cargo de Administrador para o IEAR foi citado por seis entrevistados, ressaltando 

ainda mais a necessidade de pessoal para dar suporte e apoio às questões administrativas que 

fazem parte do cotidiano de um instituto em expansão e que acabam sobrecarregando a direção. 

 A implantação de um protocolo na unidade com a quantidade de funcionários adequada 

foi considerada por um entrevistado. O IEAR utiliza o protocolo geral da universidade, 

localizado em sua sede (Niterói), no prédio da Reitoria, e a distância entre os municípios 

dificulta a agilidade no envio e na recepção de diversos documentos. 

 Figuraram também, na resposta de dois entrevistados, as funções terceirizadas de 

porteiro, zelador, motorista, eletricista, pedreiro e segurança. 

 Assim, conforme a percepção dos entrevistados, o total de funcionários (concursados e 

terceirizados) variou bastante: 08, 09, 10, 11, 12, 20 e 44. 

 Não houve um planejamento para a definição dessas necessidades, em termos de 

especificação (quais cargos) e quantidade de vagas, conforme os dados coletados.  

 Para dois entrevistados, essas necessidades não foram definidas; um entrevistado 

afirmou que “a direção definia até pouco tempo [e que] agora o diretor está trazendo esse debate 

e as preocupações têm sido divididas entre a direção, departamento e as coordenações”; dois 

entrevistados afirmaram que a definição ocorre em função da demanda de tarefas, sendo que 

um desses citou a realização da I Jornada do IEAR, em dezembro de 2014; para um 
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entrevistado, as necessidades são determinadas a partir da experiência vivenciada no instituto; 

um entrevistado afirmou que ainda não foi possível fazer um “exercício de planejamento 

estratégico” que, na prática, para crescer é preciso, primeiro, abrir os cursos, aumentar o número 

de vagas para alunos, e depois justificar a necessidade de pessoal, espaço físico e estrutura 

adequada. 

 Todos os entrevistados não têm conhecimento da existência de uma política para 

redefinir os cargos e as vagas mediante o plano de expansão do IEAR. 

 Um entrevistado apontou a I Jornada do IEAR como “um esforço nesse sentido” e 

ressaltou a necessidade de um modelo de gestão.  

 Outro entrevistado afirmou que a expansão foi condicionada à existência de vagas para 

funcionários, mas o “número de técnicos não foi calculado a partir de um estudo objetivo de 

quais são as necessidades concretas” e ressaltou que deve haver uma racionalidade na gestão. 

 Um entrevistado afirmou que essas vagas foram definidas pelo MEC por ocasião da 

proposta para a expansão dos cursos de graduação do IEAR.  

 Outro entrevistado considerou o aprendizado desse processo de gestão, destacando que 

a aquisição de um campus próprio irá contribuir para a definição de uma política. 

 Para outro entrevistado, a definição dessa política não é objeto de discussão do 

Colegiado de Unidade, sendo intenção da PROGEPE. 

 A maioria dos entrevistados afirmou que não sabia da existência do cargo de TAE antes 

de entrar para a universidade e foi através do TAE lotado no IEAR, portanto pela autora desta 

dissertação, que tomaram conhecimento do cargo. Apenas dois entrevistados declararam que 

sabiam, pois conhecem pessoas que exerceram o cargo. 

 Um entrevistado lembrou que o TAE lotado no IEAR iniciou seu trabalho na parte 

administrativa, na secretaria do instituto, pois na época, não havia outros servidores, além da 

secretária do curso de Pedagogia. 

 O TAE, lotado no IEAR, foi redistribuído da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) para a UFF em junho de 2010, exerceu atividades administrativas, sendo responsável 

pela secretaria do instituto, além de colaborar na secretaria do Departamento de Educação, no 

período de 2010 a 2013. Em agosto de 2013 foi cedido para a Prefeitura Municipal de Angra 

dos Reis para atuar na Gerência de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, 

Ciência e Tecnologia. Ao retornar para o IEAR, em julho de 2014, passou a exercer atividades 

pertinentes ao cargo, na Coordenação de Pesquisa e Extensão e junto à Coordenação do Curso 

de Pedagogia. Assumiu a Coordenação dos Trabalhos de Conclusão do Curso de Pedagogia em 

dezembro de 2014. 
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 Sobre as atribuições do cargo de TAE, quatro entrevistados afirmaram que não 

conheciam; um declarou que conhecia, por meio do TAE lotado no IEAR; um considerou que 

conhecia um pouco, pelo contato com outro TAE lotado na Reitoria, e que tem percebido mais 

claramente a função mediante o trabalho desenvolvido por este profissional no IEAR, 

afirmando: “você está num momento especial para entender o teu trabalho e colaborar”; um 

declarou que não conhece todas as atribuições, mas “sabia que a lógica do trabalho é dar 

suporte, de estimular a reflexão político-pedagógica”. 

 Um entrevistado, ao ler a descrição do cargo, declarou sobre a atividade orientar 

pesquisas acadêmicas: “Não entendo como seria isso. Não acho que um TAE esteja habilitado 

para orientar pesquisa”. Por outro lado, em relação à atividade elaborar apostilas, sugeriu a 

construção de um guia sobre o trabalho de conclusão de curso para orientar os alunos. 

 Para outro entrevistado, a primeira atividade citada pode ser realizada de duas maneiras. 

O TAE pode trabalhar com um professor em um projeto de pesquisa e orientar pesquisa em um 

projeto que tenha um coordenador. A outra possibilidade é realizar pesquisas acadêmicas de 

natureza institucional, como, por exemplo, fazer um “levantamento sócio-diagnóstico de 

demanda de formação na região”. 

 Outro entrevistado destacou a atividade utilizar recursos de informática, sugerindo que 

o TAE promovesse situações facilitadoras da aprendizagem por meio do uso das tecnologias, 

na Sala de Informática do IEAR. Além disso, indicou atuação nas disciplinas oferecidas na 

modalidade à distância: “[...] para além das funções mecânicas do tutor, o TAE poderia auxiliar 

os alunos na adaptação a essa nova modalidade de ensino, mediando o processo. O TAE pode 

ajudar a compreender o processo ensino-aprendizagem [...]”. 

 A natureza das atividades do cargo de TAE foi considerada pedagógica por dois 

entrevistados e administrativa-pedagógica por cinco entrevistados.  

 Um desses inverteu a ordem dos vocábulos, afirmando: “É pedagógica-administrativa. 

A ênfase é do pedagógico para o administrativo. O olhar tem que ser pedagógico. A instituição 

é educativa. O olhar é pedagógico, as atividades é que são administrativas”. 

 Outro entrevistado questionou as denominações apresentadas, afirmando que chamaria 

de político-pedagógica: “político porque tem a ver com gestão e pedagógica porque é de 

aprendizado”.  

 Em relação às competências para o cargo de TAE, dois entrevistados afirmaram não 

saber se há competências definidas; dois imaginam ou acham que existe; um declarou que é 

preciso discuti-las; um afirmou “pode ser que não tenha”, mas destacou que “saber lidar com o 

outro” deveria ser uma competência para esse profissional; um apresentou críticas à noção de 
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competência, ao modo como a educação se apropriou desse conceito e, em seguida, apontou 

três competências: trabalhar em equipe; compreender a função social da instituição; dominar a 

lógica de funcionamento da estrutura universitária (financeira, administrativa e pedagógica). 

 Foram citados diversos setores do IEAR adequados para o exercício do TAE: 

Coordenações de curso; Coordenação de Pesquisa e Extensão; Departamento; Coordenação de 

Estágio; Coordenação dos Trabalhos de Conclusão de Curso; Biblioteca; Gestão. Um 

entrevistado afirmou que “permeia todos os setores, pela orientação pedagógica” e outro 

resumiu “pesquisa, extensão e ensino”. 

 Os entrevistados exemplificaram como o TAE pode contribuir nesses setores. As 

sugestões dos gestores foram incluídas no Quadro 16 que registra as ações que poderão ser 

desenvolvidas por esse profissional no IEAR. 

 Uma sugestão, em especial, refere-se ao perfil dos professores que foram admitidos 

recentemente na universidade. Segundo um entrevistado, esses professores, “recém-saídos da 

universidade como estudante”, cursaram graduação, mestrado, doutorado e logo entraram para 

o cargo docente sem passar pela Licenciatura; “são pesquisadores”. Por isso, esse entrevistado 

indica o apoio técnico do TAE aos docentes e considera fundamental a sua atuação nas reuniões 

pedagógicas. 

 Outro entrevistado reconheceu que há “várias questões pedagógicas que um técnico 

pode ajudar”, considerando: “Mesmo dentro do curso de Pedagogia, temos colegas que não tem 

formação nessa área. Na verdade, são em áreas auxiliares ou em áreas, digamos assim, de 

fundamentação, mas que não tiveram oportunidade de fazer uma discussão pedagógica”. 

 Um terceiro entrevistado também comentou sobre a formação pedagógica dos docentes 

que atuam na universidade e as dificuldades encontradas, ressaltando o acompanhamento do 

TAE no processo de ensino-aprendizagem. 

 Os entrevistados marcaram as ações que poderiam ser desenvolvidas pelo TAE no 

IEAR. Essas ações foram extraídas das respostas dos TAEs da UFF ao questionário aplicado. 

 Durante a escolha, um entrevistado destacou a ação contribuir no planejamento 

pedagógico e didático junto aos docentes, às coordenações dos cursos e à direção da unidade, 

reafirmando suas considerações anteriores sobre a importância da atuação do TAE nesse 

aspecto. Também comentou a atividade elaborar e oferecer oficinas e minicursos que ajudem 

os alunos em suas dificuldades e ou em aprimoramento de atividades, ressaltando a questão da 

dificuldade dos alunos e a necessidade de se desenvolver um trabalho para “[...] trazer os alunos 

que estão ficando para trás [...].” 
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 Outro entrevistado sublinhou a expressão coordenações de curso presente na ação 

assessoria pedagógica à direção de unidade; às coordenações de curso; aos departamentos; 

aos docentes. Além disso, comentou que o TAE do IEAR já realiza a atividade apoiar os 

Núcleos de Pesquisas e, ao selecionar a atividade ministrar palestras, afirmou: “você 

obrigatoriamente vai fazer isso, vai ministrar palestra para nossos alunos e também nos cursos 

de extensão”.  

 Ainda sobre a ação assessoria pedagógica à direção de unidade; às coordenações de 

curso; aos departamentos; aos docentes, um entrevistado sublinhou a expressão aos docentes, 

porém ressaltou que essa ação não se destina ao docente individualmente, sendo necessário 

pensar como realizar a assessoria, por meio do departamento e das coordenações de curso. 

 O mesmo entrevistado, ao marcar a ação participar do intercâmbio com outras 

Instituições de Ensino Superior, destacou a importância da troca de experiências entre os 

profissionais das instituições, de se “conhecer a realidade do outro”. 

 O Quadro 15 apresenta todas as ações listadas na entrevista e a quantidade de 

entrevistados que selecionou cada ação: 

 

Quadro 15 – Ações para o TAE no IEAR e a quantidade de entrevistados 

Ações Entrevistados 

Assessoria pedagógica à direção de unidade; às coordenações de curso; aos departamentos; aos 

docentes. 
07 

Análise técnica de propostas de criação de currículo e de mudança curricular. 07 

Participação em Projetos: Pedagógicos; Extensão; Pesquisa; Desenvolvimento Institucional. 07 

Organização e execução de eventos técnico-científicos. 07 

Acompanhamento acadêmico a alunos e bolsistas. 05 

Participar de trabalhos relativos ao processo educativo da universidade. 06 

Contribuir no planejamento pedagógico e didático junto aos docentes, às coordenações dos 

cursos e à direção da unidade. 
06 

Discutir e implantar novas formas de avaliação nos cursos. 06 

Auxiliar os docentes e monitores na elaboração de materiais didáticos. 05 

Atuar em oficinas e atividades coletivas com os professores. 05 

Atuar pedagogicamente junto aos alunos. 05 

Elaborar, implementar e participar de projetos extracurriculares. 05 

Elaborar e oferecer oficinas e minicursos que ajudem os alunos em suas dificuldades e ou em 

aprimoramento de atividades. 
05 

Elaborar cursos. 05 

Ministrar palestras. 05 

Mediar exposição. 05 

Apoiar os Núcleos de Pesquisas. 06 

Realizar e participar de pesquisas acadêmicas. 06 

Desenvolver e participar de projetos de extensão. 07 

Atuar na capacitação para elaboração de projetos. 05 

Analisar atividades e metodologias do setor, objetivando a sua melhoria. 05 

Mapear processos de trabalho para melhorar a organização e o acesso à informação e ao 

conhecimento. 
05 

Participar de Encontros, Seminários e Congressos. 05 

Participar do intercâmbio com outras Instituições de Ensino Superior. 04 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

 Verificou-se que três entrevistados marcaram todas as ações listadas. 

 Dentre os entrevistados que deixaram de marcar alguma ação, um declarou que escolheu 

conforme as prioridades para o instituto, levando em conta a quantidade de trabalho (só há um 

TAE lotado no IEAR); outro afirmou “nenhuma delas eu negaria”, marcando aquelas “mais 

próximas” às necessidades atuais do instituto. 

 Do total de 24 ações listadas, 05 foram selecionadas por todos os entrevistados (sete), 

representando 21%, e se referem à assessoria pedagógica nos diversos setores e aos docentes; 

análise técnica de propostas curriculares; participação em projetos; eventos técnico-científicos 

(organização e execução); desenvolvimento de projetos de extensão. 

 Outras 05 ações, representando 21% do total (24), foram marcadas por seis entrevistados 

e são relativas ao processo educativo; planejamento pedagógico; avaliação dos cursos; apoio a 

núcleo de pesquisa; pesquisas acadêmicas (realização e participação). 

  

 

 Outras 13 ações, representando 54% do total (24), foram escolhidas por cinco 

entrevistados e estão relacionadas ao acompanhamento acadêmico a alunos e bolsistas; 

elaboração de material didático; oficinas e atividades coletivas com os professores; projetos 

extracurriculares; apoio pedagógico aos alunos; elaboração de cursos; palestras; mediação de 

exposição; elaboração de projetos (capacitação); análise de atividades/metodologias para 

melhorar o setor; mapeamento de processos de trabalho; participação em encontros, seminários 

e congressos. 

 E, finalmente, apenas 01 ação, representando 4% do total (24), foi marcada por quatro 

entrevistados e refere-se ao intercâmbio com outras IES. 

 O Gráfico 6 apresenta a distribuição da porcentagem das ações selecionadas pela 

quantidade de entrevistados: 
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Gráfico 6 – Porcentagem das ações selecionadas por entrevistados 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

 Após marcar essas ações, os entrevistados contribuíram com outras propostas, 

considerando as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no IEAR e as 

atribuições pertinentes ao cargo de TAE.  

 As sugestões circularam em torno da assessoria pedagógica às coordenações de curso, 

ao departamento e aos docentes; acompanhamento da proposta pedagógica; orientação aos 

estudantes; desenvolvimento de projetos; auxílio na gestão do instituto. 

 Um entrevistado sugeriu o acolhimento e a orientação aos novos servidores lotados no 

IEAR. Trata-se de uma tarefa essencial na área de recursos humanos que poderia ser realizada 

pelo TAE, em particular, aquele com formação em Pedagogia. 

 O desenvolvimento do cargo de TAE para a área de Gestão de Pessoas apareceu como 

uma das propostas dos TAEs da UFF que responderam ao questionário da pesquisa, mas não 

foi incluída na entrevista, na lista de ações para os gestores marcarem, pois a pesquisadora 

considerou que essa dimensão caberia à PROGEPE, responsável pela coordenação de pessoal 

técnico-administrativo e docente, admissão, cadastro, lotação e movimentação de pessoal, 

pagamento, qualificação profissional, entre outros serviços afins, na universidade. 

 Por outro lado, o acolhimento e a orientação, aos novos servidores, na sua unidade de 

lotação, poderiam ser desenvolvidos por um profissional ou por uma equipe, entre psicólogos, 

pedagogos e TAEs. Evidenciou-se, assim, a aderência desta proposta com os objetivos e o 

trabalho desenvolvido no IEAR, decidindo-se pela sua inclusão no Quadro 16. 

 Encontram-se, no Quadro 16, todas as ações listadas para a entrevista, pois 23 ações 

(total 24) foram marcadas por, pelo menos, cinco entrevistados, representando 71% do total de 

21% das ações

7 entrevistados

21% das ações

6 entrevistados54% das ações

5 entrevistados

4% das ações

4 entrevistados
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entrevistados (07); e a ação restante foi selecionada por quatro entrevistados. Também foram 

inseridas outras sugestões e atividades propostas pelos gestores durante a entrevista. 

 O Quadro 16 registra as ações a serem desenvolvidas por esse profissional no IEAR a 

partir das considerações dos gestores que participaram da pesquisa. 

 

Quadro 16 – Ações destinadas ao TAE no IEAR 

(continua) 

Ações previamente listadas 

Assessoria pedagógica à direção de unidade; às coordenações de curso; aos departamentos; aos docentes. 

Análise técnica de propostas de criação de currículo e de mudança curricular. 

Participação em Projetos: Pedagógicos; Extensão; Pesquisa; Desenvolvimento Institucional. 

Organização e execução de eventos técnico-científicos. 

Acompanhamento acadêmico a alunos e bolsistas. 

Participar de trabalhos relativos ao processo educativo da universidade. 

Contribuir no planejamento pedagógico e didático junto aos docentes, às coordenações dos cursos e à direção da 

unidade. 

Discutir e implantar novas formas de avaliação nos cursos. 

Auxiliar os docentes e monitores na elaboração de materiais didáticos. 

Atuar em oficinas e atividades coletivas com os professores. 

Atuar pedagogicamente junto aos alunos. 

Elaborar, implementar e participar de projetos extracurriculares. 

Elaborar e oferecer oficinas e minicursos que ajudem os alunos em suas dificuldades e ou em aprimoramento de 

atividades. 

Elaborar cursos. 

Ministrar palestras. 

Mediar exposição. 

Apoiar os Núcleos de Pesquisas. 

Realizar e participar de pesquisas acadêmicas. 

Desenvolver e participar de projetos de extensão. 

Atuar na capacitação para elaboração de projetos. 

Analisar atividades e metodologias do setor, objetivando a sua melhoria. 

Mapear processos de trabalho para melhorar a organização e o acesso à informação e ao conhecimento. 

Participar de Encontros, Seminários e Congressos. 

Participar do intercâmbio com outras Instituições de Ensino Superior. 

 Quadro 16 – Ações destinadas ao TAE no IEAR 

(conclusão) 

Outras ações propostas pelos gestores entrevistados 

Auxiliar no processo de gestão do IEAR. 

Acolher e orientar novos servidores lotados no IEAR. 

Auxiliar o departamento no acompanhamento das atividades docentes. 

Realizar pesquisa acadêmica de natureza institucional. 

Atuar em projeto de pesquisa coordenado por um docente. 

Auxiliar a Coordenação de Curso. 

Participar das reuniões pedagógicas de curso. 

Acompanhar o desenvolvimento da proposta pedagógica do curso. 

Auxiliar o Coordenador de Curso nas questões legais (legislação e normas) da área educacional. 

Construir regulamentos do curso com o Coordenador (Exemplo: regulamento sobre trabalho de campo). 

Realizar supervisão pedagógica. 

Participar dos processos avaliativos. 

Analisar as propostas curriculares. 

Orientar os docentes quanto ao preenchimento adequado dos formulários da proposta curricular. 

Atuar na Coordenação de Pesquisa e Extensão do IEAR. 

Auxiliar o Coordenador de Estágio nos processos pedagógicos. 

Apoiar as atividades de pesquisa e de extensão. 
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Desenvolver projetos de leitura em parceria com a Biblioteca do IEAR (BPA). 

Realizar oficina de leitura e escrita. 

Auxiliar os alunos a superar suas dificuldades, principalmente em relação à leitura e à escrita. 

Ajudar o aluno na disciplina Introdução ao Trabalho Acadêmico. 

Realizar atividades com os professores. 

Participar na sala de aula com os professores. 

Pensar estratégias de leitura. 

Orientar os alunos. 

Ofertar disciplina optativa sobre o campo de atuação do TAE. 

Coordenar os Trabalhos de Conclusão de Curso. 

Elaborar um guia sobre o Trabalho de Conclusão de Curso para orientar os alunos. 

Organizar Revista Científica para publicação da produção dos alunos. 

Promover situações facilitadoras da aprendizagem por meio do uso das tecnologias na Sala de Informática do 

IEAR. 

Auxiliar os alunos na adaptação à modalidade de ensino à distância e na compreensão do seu processo ensino-

aprendizagem. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

  

 Os resultados alcançados comprovam que há diversas possibilidades de atuação para o 

TAE e evidenciam possíveis contribuições para as atividades de ensino, pesquisa e extensão a 

fim de favorecer o processo educativo e o desenvolvimento integral dos alunos. As atribuições 

previstas para o cargo cumprem a formalidade legal da descrição, entretanto não alcançam a 

complexidade presente na universidade e a especificidade de cada unidade acadêmica. 

 Nesse sentido, a elaboração de um plano de ação para o TAE pode ser uma estratégia 

para melhor aproveitamento da força de trabalho, ao especificar suas ações, alinhando a 

formação pedagógica do profissional aos objetivos maiores da universidade.  

 O capítulo seguinte apresenta, inicialmente, o contexto da UFF e do IEAR e, em seguida, 

o Plano de Ação que deverá nortear o trabalho a ser desenvolvido pelo TAE. 

5 PLANO DE AÇÃO 

 

 

5.1 A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE E O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE 

ANGRA DOS REIS 

 

 A UFF foi criada pela Lei No 3.848, de 18 de dezembro de 1960, sob a denominação 

inicial de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UFERJ. Sua composição foi 

organizada a partir de instituições de ensino superior (IES) sediadas em Niterói.  

 Dessa maneira, foram incorporadas à UFERJ: Faculdade Fluminense de Medicina; 

Faculdade de Direito de Niterói; Faculdade de Farmácia e Odontologia do Estado do Rio de 

Janeiro; Faculdade Fluminense de Odontologia; Faculdade Fluminense de Medicina 

Veterinária. Também foram agregadas à UFERJ: Faculdade Fluminense de Filosofia; Escola 
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Fluminense de Engenharia; Faculdade de Ciências Econômicas; Escola de Serviço Social; 

Escola de Enfermagem (BRASIL, 1960). 

 Com a publicação da lei, essas faculdades receberam nova denominação, 

respectivamente: Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, Faculdade de Farmácia, 

Faculdade de Odontologia, Faculdade de Veterinária, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

Escola de Engenharia, Faculdade de Ciências Econômicas, Escola de Serviço Social e Escola 

de Enfermagem da UFERJ (BRASIL, 1960). 

 Em 1965, por meio da Lei No 4.831, a UFERJ passou a ser denominada Universidade 

Federal Fluminense – UFF (BRASIL, 1965). 

 Atualmente, a UFF está presente também em outros municípios. Em Niterói, estão 

localizados o prédio da Reitoria; os Campi do Gragoatá, da Praia Vermelha e do Valonguinho; 

as Faculdades de Direito, Economia, Farmácia, Veterinária; a Escola de Enfermagem; o 

Instituto de Arte e Comunicação Social; além do Hospital Universitário Antônio Pedro que 

abriga a Faculdade de Medicina e o Instituto de Saúde da Comunidade. No interior do Estado 

do Rio de Janeiro, encontram-se unidades em Volta Redonda, Angra dos Reis, Nova Friburgo, 

Santo Antônio de Pádua, Macaé, Rio das Ostras e Campos dos Goytacazes. Há ainda uma 

unidade avançada em Oriximiná, no Estado do Pará. No Anexo E encontra-se o organograma 

da UFF. 

 

 O Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR) foi criado em 29 de julho de 2009, 

por meio da Decisão No 53 do Conselho Universitário da UFF (vide anexo F). Entretanto, a 

presença da UFF na região remonta à década de 1990, resultado da parceria entre a Prefeitura 

Municipal de Angra dos Reis e a universidade. 

 Em 1992, o curso de Pedagogia iniciava as suas atividades em Angra dos Reis com um 

novo currículo estabelecido pela UFF e aplicado por professores da Faculdade de Educação, 

mediante convênio com a Prefeitura de Angra dos Reis. Sua proposta pedagógica foi construída 

por esse grupo de professores junto com representantes da Secretaria Municipal de Educação 

(ALVES; GARCIA, 1996). 

 Mais tarde, com a Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), 

promovida pelo governo federal, bem como a partir da criação do IEAR, foram possíveis a 

formação de um corpo docente próprio e a admissão de servidores técnico-administrativos. 

 No ano de 2010, foi colocada em prática a mudança curricular para o Curso de 

Pedagogia do IEAR, proposta pelos professores admitidos em 2009.  
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 Nos períodos seguintes, com o ingresso de novos docentes, também foi possível a 

criação de dois novos cursos: Bacharelado em Políticas Públicas, iniciado em 2012, e 

Licenciatura em Geografia, implantado em 2014. 

 No ano de 2013 foi oferecida uma pós-graduação na área de Alfabetização. 

 Em 2014, foi aprovada a criação de mais dois novos cursos: Engenharia Ambiental e 

Licenciatura em Ciências. 

 Também em 2014 foram concluídos os trabalhos do Núcleo Docente Estruturante sobre 

a reformulação curricular do Curso de Pedagogia e encaminhada a documentação para 

implantação da proposta em 2015. 

 O prédio do IEAR foi cedido pela Prefeitura de Angra dos Reis a UFF, pelo período de 

30 anos, contados a partir do ano de 2009, e está localizado na Avenida do Trabalhador, 179, 

no bairro de Jacuecanga. 

 O IEAR compartilhou o espaço desse prédio com a Escola Municipal Cornélis Verolme, 

que atendia alunos dos anos iniciais do ensino fundamental nos turnos manhã e tarde, durante 

o período compreendido entre os anos de 2009 a 2012, até a conclusão da obra da referida 

escola. Com apenas dois pavimentos, a escola ocupava as salas do andar térreo, enquanto o 

instituto utilizava as dependências do 1º andar. 

 Atualmente, suas instalações contam com uma secretaria que reúne a Secretaria 

Administrativa do IEAR, as Secretarias dos Cursos e a Secretaria de Departamento; uma sala 

compartilhada pela Direção e pelas Coordenações dos Cursos; uma Biblioteca; uma Sala de 

Informática; um Auditório; uma Sala de Professores que também abriga a Coordenação de 

Pesquisa e Extensão; uma Sala de Música; uma Brinquedoteca (em organização); uma Sala de 

Ciências; uma Ilha de Edição; uma sala do Diretório Acadêmico; nove salas de aula. As fotos 

das dependências do IEAR encontram-se no anexo G. 

 O Quadro 17 apresenta o total de profissionais que atuam no IEAR, conforme categoria: 

 

Quadro 17 – Quantidade de Profissionais que atuam no IEAR 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

Categoria Total de Profissionais em 2014 

Docentes 34 

Servidores Técnico-administrativos 07 

Funcionários terceirizados 09 

Total 50 
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 No Departamento de Educação do IEAR (DED), criado em 29 de julho de 2009, por 

meio da Decisão No 54 do Conselho Universitário da UFF (vide anexo H), estão lotados todos 

os docentes. 

 Atualmente, vinte e um professores atuam no curso de Pedagogia, o mais antigo e com 

maior número de alunos; seis no curso de Bacharelado em Políticas Públicas; sete no curso de 

Licenciatura em Geografia. Alguns professores ministram aula em mais de um curso. Para 

atender às demandas, há vagas de docentes aprovadas para o DED e os concursos estão 

previstos para 2015. 

 Nas Secretarias Administrativas do IEAR, do Departamento de Educação e dos Cursos 

trabalham duas servidoras ocupantes do cargo Assistente em Administração, uma Auxiliar em 

Administração e duas funcionárias terceirizadas, contratadas como recepcionistas. 

 Em relação às servidoras, ocupantes do cargo Assistente em Administração, apenas uma 

está lotada no IEAR, tendo sido removida, a pedido, da Reitoria para o instituto. A outra 

servidora está lotada na Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), mas está em exercício em 

Angra dos Reis desde a implantação do curso de Pedagogia em 1992. 

 A autora deste trabalho ocupa o cargo de TAE e atua na Coordenação de Pesquisa e 

Extensão e como Coordenadora dos Trabalhos de Conclusão do Curso de Pedagogia. 

Anteriormente, exercia a função de Secretário Administrativo do IEAR e também colaborava 

na Secretaria Administrativa do Departamento de Educação do IEAR. 

 Na Biblioteca do IEAR (BPA) trabalham três servidores, sendo duas Bibliotecárias e 

um Técnico em Eletrotécnica, lotados na Superintendência de Documentação da UFF (SDC). 

 Há ainda diversos funcionários terceirizados: um responsável pela Sala de Informática 

do IEAR, pelos serviços de instalação e manutenção na área de informática do campus; duas 

zeladoras; um porteiro que também auxilia no deslocamento de equipamentos e materiais 

diversos; um responsável por serviços de manutenção e pequenos reparos no prédio; dois 

motoristas que conduzem o carro e o ônibus do IEAR. 

 A criação de novos cursos, a entrada de mais alunos, o ingresso de novos professores, o 

crescimento dos projetos de pesquisa e extensão demandam o aumento do número de salas de 

aula, a organização de novos laboratórios, maior espaço para as secretarias, bem como a 

admissão de pessoal técnico-administrativo. Nesse sentido, a aquisição de sede própria para o 

IEAR torna-se fundamental para o seu processo de expansão. 

 

 

5.2 PLANO DE AÇÃO PARA O IEAR 
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 O Plano de Ação foi idealizado para orientar a prática do TAE no IEAR. Sua elaboração 

é resultado deste processo de pesquisa, fundamenta-se no referencial teórico apresentado, nas 

atribuições previstas para o cargo, nos dados coletados por meio de questionário dirigido aos 

TAEs da UFF e nos resultados da entrevista aos gestores do IEAR. 

 A estrutura do plano de ação considerou a proposta elaborada por Mangarinos-Torres; 

Pepe e Osorio-de-Castro (2013). Embora tenha como objetivo a elaboração de lista de 

medicamentos essenciais, o plano citado apresenta um detalhamento das ações que inclui 

objetivos específicos, metodologia, recursos necessários, período de execução e indicadores 

para mensurar se os objetivos foram alcançados.  

 A ferramenta de gestão da qualidade 5W1H, “[...] útil no planejamento de ações” 

(OPRIME; MONSANTO; DONADONE, 2010, p. 678), também contribuiu para a elaboração 

do Plano de Ação para o TAE ao responder às questões O que? / Quem? / Quando? / Onde? / 

Por quê? / Como? (MAEKAWA; CARVALHO; OLIVEIRA, 2013). 

 A proposta tomada como modelo foi ajustada, conforme a especificidade do plano de 

ação a ser elaborado, facilitando-se a inclusão das atribuições descritas no cargo de TAE e os 

resultados provenientes dos instrumentos de coleta de dados utilizados nesta pesquisa. 

 O campo Objetivo do Plano de Ação registra a descrição sumária do cargo de TAE 

(anexo B) e o campo Foco direciona as ações para Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, embora 

se reconheça a estreita relação entre essas dimensões na universidade. 

 A Gestão é colocada como foco de atuação pela possibilidade do TAE, com formação 

em Pedagogia, contribuir por meio da assessoria pedagógica. Como expresso no referencial 

teórico desta pesquisa, o campo de atuação do pedagogo inclui essa dimensão, além dos dados 

coletados também apontarem nesse sentido. 

 As ações que integram a descrição das atividades típicas do cargo (anexo B) e aquelas 

propostas pelos TAEs da UFF e gestores do IEAR, participantes da pesquisa, foram analisadas, 

buscando-se responder às perguntas “O que fazer?”, “Por quê?”, “Como pode ser feito?”, 

“Onde?” e “Quando?”. Tais questões estão relacionadas, respectivamente, às ações, objetivos 

específicos, metodologia, setor e período de execução.  

 O campo Setor foi incluído na proposta a fim de discriminar o âmbito de exercício do 

TAE no IEAR, de acordo com as considerações dos gestores entrevistados. 

 Iniciando-se pela descrição do cargo, quatro atividades típicas foram inseridas no campo 

Ações: (1) “planejar, supervisionar, analisar e reformular o processo de ensino aprendizagem, 

traçando metas, estabelecendo normas, orientando e supervisionando o cumprimento do mesmo 
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e criando ou modificando processos educativos de estreita articulação com os demais 

componentes do sistema educacional para proporcionar educação integral dos alunos”; (2) 

“elaborar projetos de extensão”; (3) “orientar pesquisas acadêmicas” e (4) “executar outras 

tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional”.  

 A atividade típica “orientar pesquisas acadêmicas” despertou dúvida em um dos 

gestores entrevistados, conforme já destacado na análise dos resultados. Por outro lado, de 

acordo com o referencial teórico e os documentos analisados, acredita-se que essa atividade 

esteja, historicamente, relacionada às pesquisas sobre a realidade educacional da instituição a 

fim de reformular o seu processo educativo e solucionar problemas. Neste Plano de Ação, 

optou-se por enquadrar essa atividade típica no campo Ação, no sentido de “apoiar o trabalho 

de pesquisa”, conforme registrado no campo Objetivo específico. 

 Outras duas foram incluídas no campo Metodologia – “elaborar apostilas” e “realizar 

trabalhos estatísticos específicos” – por responder adequadamente à questão “Como pode ser 

feito?”. 

 A atividade “utilizar recursos de informática” foi adicionada aos Recursos necessários, 

constituindo-se um dos recursos mínimos, detalhados no plano. Além disso, aparece de forma 

implícita no campo de Metodologia, que registra o uso de tecnologias para favorecer o processo 

ensino-aprendizagem. 

 As outras ações foram inseridas nos campos Ações, Objetivos específicos e Metodologia 

de acordo com sua especificidade, observando-se, também, a escrita com verbos adequados e o 

cuidado na elaboração de objetivos claros e coerentes. 

 O campo Metodologia, em especial, registrou as possibilidades para o desenvolvimento 

das ações, citadas diretamente pelos participantes e sugeridas pela pesquisadora.  

 Acredita-se que há diversas maneiras de se realizar uma tarefa, que poderão ser incluídas 

futuramente, conforme a execução e avaliação do plano de ação “in loco”. 

 Quanto ao período de execução, ressalta-se que a maioria das ações deve ser 

desenvolvida durante o ano (inclui o recesso escolar) ou nos períodos letivos, evidenciando o 

caráter processual das atividades pedagógicas, enquanto apenas algumas ações são pontuais, 

como a participação em eventos.  

 Por isso, decidiu-se não incluir o campo Metas do modelo adotado, pois ele define um 

trabalho específico a ser executado em meses, mantendo-se o campo Período de execução, 

adequado a este Plano de Ação. 

 A expressão “a definir”, relacionada a algumas ações, indica a impossibilidade de se 

especificar, neste momento, o período de execução ou os recursos necessários à realização de 



125 

 

determinada tarefa. A sua discriminação depende, por exemplo, dos recursos disponíveis, 

variável conforme o orçamento da universidade, ou de decisão do colegiado. 

 O Quadro 18 apresenta o Plano de Ação destinado ao TAE do IEAR:
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Quadro 18 – Plano de Ação para o TAE do IEAR 

(continua) 

Objetivo Foco 
Ações  

(O que fazer?) 

Objetivo específico 

(Por quê?) 

Metodologia  

(Como pode ser feito?) 

Setor 

(Onde?) 

Recursos 

necessário

s 

Período 

de 

execução 

(Quando?

) 

Indicadores 

(Como 

mensurar se 

os objetivos 

foram 

alcançados?) 

Coordenar as 

atividades de 
ensino, 

planejamento, 

orientação, 
supervisionando 

e avaliando 

estas atividades, 
para assegurar a 

regularidade do 

desenvolviment
o do processo 

educativo. 

Assessorar nas 
atividades de 

ensino, pesquisa 

e extensão. 

Ensino 

Planejar, 

supervisionar, 

analisar e 
reformular o 

processo de ensino 

aprendizagem, 
traçando metas, 

estabelecendo 

normas, orientando 

e supervisionando o 

cumprimento do 

mesmo e criando ou 
modificando 

processos 

educativos de 
estreita articulação 

com os demais 

componentes do 
sistema educacional 

para proporcionar 

educação integral 
dos alunos. 

Acompanhar o 
desenvolvimento 

acadêmico dos alunos. 
 

Proporcionar 

educação integral dos 

alunos. 

 

Favorecer o processo 
ensino-aprendizagem. 

 

Orientar os alunos a 
aprimorar suas tarefas. 

 

Auxiliar os alunos a 
superar suas 

dificuldades. 

Monitorar os resultados alcançados pelos alunos. 
 

Realizar trabalhos estatísticos específicos. 

 
Elaborar, implementar e participar de projetos extracurriculares. 

 

Desenvolver projetos de leitura em parceria com a BPA. 
 

Realizar oficina de leitura e escrita. 

 
Pensar estratégias de leitura. 

 

Ajudar o aluno na disciplina Introdução ao Trabalho Acadêmico. 
 

Elaborar e oferecer oficinas e minicursos. 

 

Ministrar palestras. 

 

Realizar atividades com os professores. 
 

Participar da aula, em parceria com os professores. 

 
Mediar exposição das produções dos alunos. 

 

Atuar na capacitação para elaboração de projetos. 
 

Elaborar apostilas. 

 
Promover situações facilitadoras da aprendizagem por meio do 

uso das tecnologias na Sala de Informática do IEAR. 
 

Auxiliar os alunos na adaptação à modalidade de ensino à 

distância e na compreensão do seu processo ensino-
aprendizagem. 

 

Participar do intercâmbio com outras IES. 

Coordenação 

de Curso 

Recursos 

mínimos* 

 

Acesso ao 
Sistema 

Acadêmico 

Períodos 

letivos 

Observação 

dos resultados 

alcançados 
pelos alunos. 

*Recursos mínimos necessários: espaço físico adequado ao planejamento, execução e avaliação das tarefas; mobiliário (mesa, cadeira, arquivo, armário); material de escritório; computador com acesso a internet; recursos 

de informática; impressora; notebook; projetor multimídia. 
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Quadro 18 – Plano de Ação para o TAE do IEAR 

(continua) 

Objetivo Foco 
Ações  

(O que fazer?) 

Objetivo específico 

(Por quê?) 

Metodologia  

(Como pode ser feito?) 

Setor 

(Onde?) 

Recursos 

necessário

s 

Período 

de 

execução 

(Quando?) 

Indicadores 

(Como 

mensurar se 

os objetivos 

foram 

alcançados?) 

Coordenar as 
atividades de 

ensino, 
planejamento, 

orientação, 

supervisionando 
e avaliando estas 

atividades, para 

assegurar a 
regularidade do 

desenvolvimento 

do processo 
educativo. 

Assessorar nas 

atividades de 
ensino, pesquisa 

e extensão. 

Ensino 
Prestar assessoria 

pedagógica. 

Acompanhar o 
desenvolvimento da 

proposta pedagógica 

do curso. 

Participar das reuniões pedagógicas do curso. 
 

Contribuir no planejamento pedagógico do curso. 

 
Participar de projetos pedagógicos. 

 

Realizar supervisão pedagógica. 
 

Participar dos processos avaliativos do curso. 

 
Discutir e implantar novas formas de avaliação. 

 

Realizar trabalhos estatísticos específicos. 

Coordenação 
de Curso 

Recursos 
mínimos* 

 

Acesso ao 
Sistema 

Acadêmico

. 

Períodos 
letivos 

Presença nas 
reuniões 

pedagógicas. 

 
Relatório das 

atividades 

realizadas. 

Atuar em parceria 

com os docentes. 

Realizar orientação pedagógica. 
 

Auxiliar no planejamento didático. 

 
Auxiliar na elaboração de materiais didáticos. 

Coordenação 

de Curso 

Recursos 

mínimos* 

Períodos 

letivos 

Registro das 

reuniões com 

os docentes. 

Realizar análise 

técnica de propostas 
curriculares. 

Participar do processo de discussão nas reuniões 
pedagógicas. 

 

Analisar a documentação do processo. 
 

Orientar docentes quanto ao preenchimento adequado dos 

formulários da proposta curricular. 

Coordenação 
de Curso 

Recursos 
mínimos* 

Períodos 
letivos 

Presença nas 
reuniões 

pedagógicas. 

 
Conclusão da 

proposta 

curricular. 

Auxiliar o 
Coordenador de 

Estágio. 

Colaborar nos processos pedagógicos. 
Coordenação 

de Curso 
Recursos 
mínimos* 

Períodos 
letivos 

Registro das 

reuniões com 
o 

Coordenador. 

Auxiliar o 
Coordenador de Curso 

nas questões legais 
pertinentes ao curso. 

Identificar e analisar legislação e normas da área educacional. 
 

Colaborar na construção de regulamentos específicos do 
curso. 

Coordenação 

de Curso 

Recursos 

mínimos* 

Períodos 

letivos 

Registro das 
reuniões com 

o 
Coordenador. 
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Quadro 18 – Plano de Ação para o TAE do IEAR 

(continua) 

Objetivo Foco 
Ações  

(O que fazer?) 

Objetivo específico 

(Por quê?) 

Metodologia  

(Como pode ser feito?) 

Setor 

(Onde?) 

Recursos 

necessário

s 

Período 

de 

execução 

(Quando?) 

Indicadores 

(Como 

mensurar se 

os objetivos 

foram 

alcançados?) 

Coordenar as 
atividades de 

ensino, 
planejamento, 

orientação, 

supervisionando 
e avaliando estas 

atividades, para 

assegurar a 
regularidade do 

desenvolvimento 

do processo 
educativo. 

Assessorar nas 

atividades de 
ensino, pesquisa 

e extensão. 

Ensino 

Ofertar disciplina 
optativa sobre o 

campo de atuação do 
TAE. 

Discutir sobre o 

campo de atuação do 
Pedagogo e do 

Licenciado, em 

especial sobre as 
possibilidades do 

cargo de TAE na 

universidade. 

Elaborar proposta da disciplina. 
 

Apresentar proposta para o Colegiado do Curso de 

Pedagogia. 
 

Ofertar disciplina para os alunos dos cursos de Pedagogia e 

Licenciatura em Geografia. 
 

Ministrar as aulas previstas. 

Coordenação 

do Curso 

Recursos 

mínimos* 

 
Acesso ao 

Sistema 

Acadêmico
. 

Períodos 

letivos 

Oferta da 

disciplina no 

Sistema 
Acadêmico. 

Executar outras 

tarefas de mesma 
natureza e nível de 

complexidade 

associadas ao 
ambiente 

organizacional. 

Atender outras 
demandas de natureza 

pedagógica. 
Analisar a tarefa e definir metodologia adequada. Diversos 

Recursos 
mínimos* 

 
A definir 

Durante o 
ano 

Registro da 
tarefa 

realizada. 

Pesquisa 

Orientar pesquisas 

acadêmicas. 

Apoiar as atividades 

de pesquisa. 

Apoiar os Núcleos de Pesquisas. 
 

Prestar assessoria pedagógica a docentes e alunos. 
 

Participar de projetos de pesquisa. 

 
Integrar Grupo de Pesquisa. 

 

Orientar os alunos quanto ao processo de pesquisa. 
 

Realizar acompanhamento acadêmico de alunos e bolsistas. 

 

Elaborar apostilas. 

Coordenação 
de Pesquisa e 

Extensão 

Recursos 

mínimos* 

Períodos 

letivos 

Registro das 

atividades 

desenvolvidas
. 

Organizar Revista 
Científica para 

publicação da 
produção acadêmica 

dos alunos. 

Divulgar as produções 
dos alunos. 

Elaborar a revista. 

 
Coletar e selecionar as produções dos alunos. 

Coordenação 

de Pesquisa e 
Extensão 

A definir A definir 
Edição da 

revista. 

Participar da 

organização e 
execução de eventos 

técnico-científicos do 

Apoiar a comissão de 

organização de evento 
técnico-científico. 

Participar do processo de planejamento, execução e avaliação 
junto à comissão de organização do evento. 

 

Coordenação 

de Pesquisa e 
Extensão 

A definir 

Calendário 

de eventos 
IEAR 

Presença nas 
reuniões e 

participação 

na execução 
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IEAR. Mediar exposição. do evento. 

 

Quadro 18 – Plano de Ação para o TAE do IEAR 

(continua) 

Objetivo Foco 
Ações  

(O que fazer?) 

Objetivo específico 

(Por quê?) 

Metodologia  

(Como pode ser feito?) 

Setor 

(Onde?) 

Recursos 

necessário

s 

Período 

de 

execução 

(Quando?) 

Indicadores 

(Como 

mensurar se 

os objetivos 

foram 

alcançados?) 

Coordenar as 
atividades de 

ensino, 

planejamento, 
orientação, 

supervisionando 

e avaliando estas 
atividades, para 

assegurar a 

regularidade do 
desenvolvimento 

do processo 

educativo. 
Assessorar nas 

atividades de 

ensino, pesquisa 

e extensão. 

Pesquisa 

Participar de 
Encontros, Seminários 

e Congressos. 

Favorecer o processo 
de formação 

continuada.   

 
Trocar informações e 

experiências. 

Participar da divulgação de trabalhos científicos. 
 

Apresentar trabalhos. 

IEAR A definir 
Calendário 

dos eventos 

Certificado do 

evento. 

Coordenar os 

Trabalhos de 

Conclusão de Curso 

(TCC). 

Orientar o processo de 

construção do TCC. 

Seguir as normas expressas no regulamento do TCC. 
 

Acompanhar o desenvolvimento dos alunos. 
 

Definir estratégias para auxiliar os alunos com dificuldades. 

 

Realizar reuniões com os alunos e/ou professores. 

 

Elaborar apostilas (Orientações sobre o TCC). 
 

Realizar trabalhos estatísticos específicos. 

Coordenação 
de Pesquisa e 

Extensão 

Recursos 

mínimos* 
 

Acesso ao 

Sistema 
Acadêmico

. 

Durante o 

ano 

Cumprimento 

das normas 

expressas no 
regulamento. 

 

Registro das 
atividades 

desenvolvidas

. 

Executar outras 
tarefas de mesma 

natureza e nível de 

complexidade 
associadas ao 

ambiente 

organizacional. 

Atender outras 

demandas de natureza 
pedagógica. 

Analisar a tarefa e definir metodologia adequada. Diversos 

Recursos 
mínimos* 

 

A definir 

Durante o 
ano 

Registro da 

tarefa 
realizada. 

Extensão 

Contribuir para o 
desenvolvimento das 

atividades de 

extensão.  

Apoiar as atividades 

de extensão. 

Prestar assessoria pedagógica a docentes e alunos. 
 

Participar de projetos de extensão. 

 
Realizar acompanhamento acadêmico de alunos e bolsistas. 

 

Elaborar apostilas. 

Coordenação 

de Pesquisa e 
Extensão 

Recursos 

mínimos* 
Períodos 
letivos 

Registro das 
atividades 

desenvolvidas

. 

Elaborar projetos de 
extensão. 

Propor ações de 

extensão. 
Cadastrar e enviar proposta, por meio do Sistema de 
Informação e Gestão de Projetos – SIGProj. 

Departament
o 

Recursos 
mínimos* 

Períodos 
letivos 

Projeto de 

Extensão 
elaborado. 
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Quadro 18 – Plano de Ação para o TAE do IEAR 

(continua) 

Objetivo Foco 
Ações  

(O que fazer?) 

Objetivo específico 

(Por quê?) 

Metodologia  

(Como pode ser feito?) 

Setor 

(Onde?) 

Recursos 

necessário

s 

Período 

de 

execução 

(Quando?) 

Indicadores 

(Como 

mensurar se 

os objetivos 

foram 

alcançados?) 

Coordenar as 
atividades de 

ensino, 

planejamento, 
orientação, 

supervisionando 

e avaliando estas 
atividades, para 

assegurar a 

regularidade do 
desenvolviment

o do processo 

educativo. 
Assessorar nas 

atividades de 

ensino, pesquisa 
e extensão. 

Extensão 

Participar da 
organização e 

execução de eventos 
técnico-científicos do 

IEAR. 

Apoiar a comissão de 

organização de evento 
técnico-científico. 

Participar do processo de planejamento, execução e avaliação 
junto à comissão de organização do evento. 

 
Mediar exposição. 

Coordenação 

de Pesquisa e 
Extensão 

A definir 

Calendário 

de eventos 
IEAR 

Presença nas 
reuniões e 

participação 
na execução 

do evento. 

Participar de 

Encontros, Seminários 
e Congressos. 

Favorecer o processo 

de formação 
continuada.  

 

Trocar informações e 
experiências. 

Participar da divulgação de trabalhos científicos. 

 
Apresentar trabalhos. 

IEAR A definir 
Calendário 
dos eventos 

Certificado 

do evento. 

Executar outras 

tarefas de mesma 

natureza e nível de 
complexidade 

associadas ao 

ambiente 
organizacional. 

Atender outras 
demandas de natureza 

pedagógica. 
Analisar a tarefa e definir metodologia adequada. Diversos 

Recursos 
mínimos* 

 
A definir 

Durante o 

ano 

Registro da 
tarefa 

realizada. 

Gestão 
Prestar assessoria 

pedagógica. 

Colaborar no processo 

de gestão do IEAR. 

Acompanhar e analisar o processo de expansão do instituto. 
 

Contribuir no planejamento pedagógico da Unidade. 

 
Participar de projetos de desenvolvimento institucional. 

 

Participar das reuniões de Colegiado de Unidade. 
 

Analisar atividades e metodologias dos setores, objetivando a 

sua melhoria. 
 

Mapear processos de trabalho para melhorar a organização e 
o acesso à informação e ao conhecimento. 

 

Realizar trabalhos estatísticos específicos. 

Direção 
Recursos 

mínimos* 

 

Durante o 

ano 

Presença nas 
reuniões. 

 

Registro das 
atividades 

realizadas. 
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Quadro 18 – Plano de Ação para o TAE do IEAR 

(conclusão) 

Objetivo Foco 
Ações  

(O que fazer?) 

Objetivo específico 

(Por quê?) 

Metodologia  

(Como pode ser feito?) 

Setor 

(Onde?) 

Recursos 

necessário

s 

Período 

de 

execução 

(Quando?) 

Indicadores 

(Como 

mensurar se 

os objetivos 

foram 

alcançados?) 

Coordenar as 
atividades de 

ensino, 
planejamento, 

orientação, 

supervisionando 
e avaliando estas 

atividades, para 

assegurar a 

regularidade do 

desenvolviment

o do processo 
educativo. 

Assessorar nas 

atividades de 
ensino, pesquisa 

e extensão. 

Gestão 

Prestar assessoria 

pedagógica. 

Auxiliar o 
departamento na 

gestão das atividades 
docentes. 

Acompanhar as atividades docentes, por meio de 
análise pedagógica do RAD. 

 
Analisar o RAD e escrever relatório. 
 

Apresentar análise do RAD em reunião departamental. 

 
Elaborar apostilas. 

 

Realizar trabalhos estatísticos específicos. 

Departamento 

Recursos 

mínimos* 
 

Acesso ao 

RAD. 

Meses de 
março a 

maio 

Apresentação 
do Relatório 

de análise do 
RAD. 

Acolher e orientar os 

novos servidores lotados 
no IEAR. 

Favorecer a inclusão 
dos novos servidores 

no IEAR. 

 
Apresentar o IEAR, 

suas instalações, seu 

projeto pedagógico, os 
demais profissionais e 

o setor onde ficará 

lotado. 

Elaborar projeto para acolhimento e recepção dos 

novos servidores. 

 

Preparar material didático com informações sobre o 

IEAR. 
 

Acolher e orientar o novo servidor, conforme 

estabelecido no projeto pedagógico. 

Direção 
Recursos 
mínimos* 

 

60 dias 

para 
elaboração 

(projeto e 

materiais 
didáticos). 

 

Conforme 

lotação de 
servidor. 

Conclusão do 

projeto. 

 
Inclusão de 

novo servidor 

após 
acolhimento e 

orientação. 

Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de 

complexidade associadas 
ao ambiente 

organizacional. 

Atender outras 

demandas de natureza 
pedagógica. 

Analisar a tarefa e definir metodologia adequada. Diversos 

Recursos 

mínimos* 
 

A definir 

Durante o 

ano 

Registro da 

tarefa 
realizada. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 
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 Este Plano de Ação não pretende esgotar as possibilidades de atuação do TAE na 

universidade. Busca estruturar o exercício do cargo em um determinado instituto e orientar os 

seus dirigentes, valorizando os conhecimentos pedagógicos deste profissional. A diversidade 

de estratégias é possível em função da dinâmica do processo educativo e da complexidade da 

universidade. 

 O último capítulo, a seguir, apresenta as conclusões e as recomendações para trabalhos 

futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

6 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

6.1 CONCLUSÃO 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo geral elaborar um Plano de Ação para orientar o 

exercício do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, no Instituto de Educação de Angra 

dos Reis da Universidade Federal Fluminense, e assim responder ao problema expresso na 

pergunta “Como o TAE pode contribuir nas atividades de ensino, pesquisa e extensão?”. 

 O cargo de TAE foi criado por lei e suas atribuições foram definidas para as IFES. 

Entretanto, a descrição do cargo e a especificidade de suas atividades típicas não evitaram o 

desvio de função e o aproveitamento inadequado da força de trabalho, mantendo-se a 

indefinição do papel do TAE. 

 Para a elaboração do Plano de Ação foi necessário conhecer as atividades 

desempenhadas pelos TAEs na UFF, indicar as ações que favorecem o desenvolvimento das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão e definir as contribuições dos TAEs para o IEAR.  

 O envolvimento da pesquisadora, o caráter propositivo do estudo e o diálogo com os 

TAEs da UFF e com os gestores do IEAR indicaram a pesquisa-ação como metodologia mais 

adequada. Na revisão da literatura, a pesquisa bibliográfica e documental considerou os temas 

Gestão de Pessoas, Universidade e Especialistas em Educação. 

 As contribuições na área de Gestão de Pessoas indicaram as diferentes abordagens da 

ARH ao longo do tempo, evidenciando o contexto histórico que favoreceu essas mudanças. 

Sem desconsiderar as funções clássicas da ARH e a dimensão objetiva das práticas 

organizacionais, destacaram-se a subjetividade, a importância estratégica das pessoas e a visão 

integral do indivíduo. 

 Os estudos sobre motivação e satisfação no trabalho apontaram outras fontes de 

interesse, além da remuneração, como o desenvolvimento profissional e pessoal, o 

reconhecimento, a aprendizagem contínua, o trabalho desafiador, a autorrealização. 

 Na literatura também foram destaque o protagonismo dos sujeitos envolvidos e a 

participação ativa nos processos de mudança; o treinamento como política de RH; o papel do 

gestor; a confiança na chefia; os efeitos da liderança na motivação e permanência dos 

servidores; a justiça organizacional; a diversidade cultural e a sua relação com os recursos e os 

resultados da organização; entre outros temas relevantes. 

 Estudos sobre a esfera pública, em particular, sugeriram o descompasso das novas 

tecnologias e os modelos administrativos adotados pelo serviço público; confrontaram a 
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estabilidade com o desenvolvimento profissional; caracterizaram a inflexibilidade da legislação 

por meio da rígida estrutura de cargos criados e definidos por lei; defenderam a possibilidade 

de a lógica proteana fazer parte do setor público. 

 As reflexões sobre a universidade versaram sobre a sua definição enquanto instituição 

social, historicamente construída, e o seu contexto hipercomplexo; a autonomia universitária; 

os efeitos das transformações econômicas e políticas; a ampliação da esfera privada em 

detrimento da pública; a pressão das organizações multilaterais; a predominância da ciência e 

da tecnologia e a desvalorização das ciências humanas; o processo de gestão das universidades; 

a avaliação institucional; a Responsabilidade Social Universitária; o surgimento das 

universidades populares como perspectiva de universalização do ensino; entre outras questões. 

Alguns estudos discutiram como a racionalidade mercantil afetou o trabalho do professor; 

questionaram o individualismo, a competitividade e o produtivismo acadêmico. 

 A análise dos documentos legais referentes à categoria funcional de TAE esclareceu 

quanto à origem, a evolução do cargo e suas atribuições, alcançando o objetivo “Analisar a 

documentação legal referente ao cargo de TAE”, além de responder a pergunta da pesquisa 

“Quais são as atribuições dos TAES?”. 

 Os estudos sobre os especialistas em educação contribuíram com a discussão sobre a 

relação teoria e prática; as ambiguidades presentes na trajetória da Pedagogia; o campo 

epistemológico da Pedagogia; as consonâncias e divergências sobre as DCNP; a formação dos 

professores e a sua participação na gestão. 

 Os dados do questionário aplicado aos TAEs da UFF demonstraram a predominância 

de atividades administrativas, na percepção dos participantes da pesquisa; apontaram as 

atividades desenvolvidas conforme a descrição do cargo e outras atividades desempenhadas. 

Dessa maneira, o objetivo específico da pesquisa “Conhecer as atividades desempenhadas 

pelos TAEs na UFF” foi atingido e a pergunta da pesquisa “Quais são as atividades 

desempenhadas pelos TAEs na UFF?” foi respondida. 

 Também por meio dos dados do questionário, foi alcançado o objetivo específico 

“Indicar as ações que favorecem o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão” e respondida a pergunta “Quais ações favorecem o desenvolvimento das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão?”, pois as sugestões dos TAEs da UFF indicaram 

contribuições para o processo educativo, revelando as estratégias que favorecem o 

desenvolvimento dessas atividades. 
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 As entrevistas com os gestores do IEAR possibilitaram o diálogo sobre as necessidades 

de pessoal, os possíveis cargos, a quantidade de vagas, como esse processo tem sido conduzido 

e, principalmente, sobre o papel do TAE e suas contribuições para o IEAR, atingindo o objetivo 

“Definir as contribuições dos TAEs para o IEAR”, além de responder a pergunta “Quais são 

as contribuições dos TAEs nas atividades de ensino, pesquisa e extensão para o IEAR?”. 

 Após essas etapas, foi possível elaborar o Plano de Ação, registrando as ações que 

poderão ser desenvolvidas pelo TAE no IEAR, de acordo com a sua formação acadêmica e a 

natureza pedagógica das atribuições do cargo. Assim, foi alcançado o objetivo geral desta 

pesquisa. 

A multiplicidade de ações propostas estabelece vasto campo de atuação do TAE nos 

diversos setores da universidade e define o seu papel no processo educativo. 

O Plano de Ação poderá servir como um guia para orientar a elaboração do Plano de 

Trabalho do Servidor e como modelo para a construção de outros planos nas demais unidades 

acadêmicas da UFF, bem como de outras universidades. Constitui-se também como estratégia 

para evitar o desvio de função e a subutilização desse profissional. 

O caráter específico do plano destinado a uma unidade acadêmica não restringe a 

abrangência desta pesquisa. Ao contrário, a análise do cargo e de suas contribuições é relevante 

e alcança todas as instituições federais de ensino, onde os TAEs estão lotados. 

 O desenvolvimento desta pesquisa expressa um processo coletivo de discussão com a 

participação ativa dos sujeitos envolvidos e os resultados alcançados indicam a resolução do 

problema. A proposição do plano vai ao encontro dos interesses de uma categoria e cria 

vantagens para a instituição e para as pessoas, alinhando objetivos organizacionais e 

profissionais. 

 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Esta pesquisa investigou as contribuições do TAE com formação em Pedagogia, lotado 

em uma unidade acadêmica da UFF. O Plano de Ação proposto indicou diversas ações, sem 

esgotar as possibilidades de atuação desse profissional na universidade. Recomenda-se a 

avaliação do Plano de Ação em trabalhos posteriores.  

 Seria interessante também analisar as contribuições do TAE com formação em 

Licenciatura de acordo com a sua área de conhecimento, bem como em outras unidades de 

ensino, reitoria e órgãos suplementares da UFF. 
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 Outra sugestão está relacionada a um dos resultados encontrados por meio da aplicação 

do questionário. A insatisfação expressa na resposta de alguns TAEs da UFF sugere 

investigação sobre o tema satisfação dos servidores no exercício do cargo. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO AOS TAES DA UFF 

 

Como o Técnico em Assuntos Educacionais pode contribuir nas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão? 

 

Prezados colegas de trabalho, 
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A pergunta em destaque refere-se ao problema de uma pesquisa vinculada ao Mestrado em 

Sistemas de Gestão (LATEC/UFF). Tal pesquisa tem como objetivo geral elaborar um Plano 

de Ação para o Técnico em Assuntos Educacionais no Instituto de Educação de Angra dos Reis 

e está sendo desenvolvida pela mestranda Adriana Manzolillo Sanseverino, servidora da UFF, 

sob a orientação do Prof. Dr. Silvio Figueiredo Gomes Júnior. 

Conto com a sua colaboração para responder ao questionário abaixo. Sua contribuição será 

fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. O anonimato dos respondentes será 

preservado. 

 

Agradeço desde já. 

Adriana Manzolillo Sanseverino – TAE (IEAR/UFF) 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Possui graduação em: 

(  ) Pedagogia 

(  ) Licenciaturas – Qual? ________________________ 

(  ) Outro – Qual? ______________________________ 

 

2. Em que local da UFF você trabalha? _____________________________ 

 

3. Há quanto tempo você está lotado no cargo de Técnico em Assuntos Educacionais? 

________________________ 

 

 

4. Como você classifica a natureza das atividades que desenvolve? 

(  ) Administrativa 

(  ) Pedagógica 

(  ) Administrativa-pedagógica 

 

5. As atividades listadas abaixo integram a descrição do cargo de Técnico em Assuntos 

Educacionais. Marque aquelas que você desenvolve: 

( ) Planejar, supervisionar, analisar e reformular o processo de ensino aprendizagem, traçando 

metas, estabelecendo normas, orientando e supervisionando o cumprimento do mesmo e 
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criando ou modificando processos educativos de estreita articulação com os demais 

componentes do sistema educacional para proporcionar educação integral dos alunos. 

(  ) Elaborar projetos de extensão. 

(  ) Realizar trabalhos estatísticos específicos. 

(  ) Elaborar apostilas. 

(  ) Orientar pesquisas acadêmicas. 

(  ) Utilizar recursos de Informática. 

( ) Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional. 

 

6. Que outras atividades você desenvolve? 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

 

7. Quais atividades você poderia propor para desenvolver no seu local de trabalho, considerando 

a sua formação e as atribuições pertinentes ao cargo de Técnico em Assuntos Educacionais?  

1- ________________________________________________________________________ 

2- ________________________________________________________________________ 

3- ________________________________________________________________________ 

4- ________________________________________________________________________ 

5- ________________________________________________________________________ 

APÊNDICE B – ENTREVISTA AOS GESTORES DO IEAR 

 

Como o Técnico em Assuntos Educacionais pode contribuir nas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão? 

 

Prezados gestores, 

  

A pergunta em destaque refere-se ao problema de uma pesquisa vinculada ao Mestrado em 

Sistemas de Gestão (LATEC/UFF). Tal pesquisa tem como objetivo geral elaborar um Plano 

de Ação para o Técnico em Assuntos Educacionais no Instituto de Educação de Angra dos Reis 
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e está sendo desenvolvida pela mestranda Adriana Manzolillo Sanseverino, servidora da UFF, 

sob a orientação do Prof. Dr. Carlos Francisco Simões Gomes. 

 

• Nome: ___________________________________________________________________ 

 

• Cargo: ___________________________________________________________________ 

 

• Função: __________________________________________________________________ 

 

• Formação: ________________________________________________________________ 

 

• Há quanto tempo ocupa o cargo? _________anos ___________meses 

 

• Há quanto tempo exerce a função? _________anos ___________meses 

 

1. Quando o Instituto foi criado em 2009, quantas vagas de servidores foram previstas? 

_____________ docentes       _____________ pessoal técnico-administrativo 

 

2. Como foram definidas as vagas para docentes? 

 

3. Quais cargos foram previstos de pessoal técnico-administrativo? Quantas vagas por cargo? 

Cargos previstos (vagas):___________________________________________________ 

__________________ nível fundamental 

__________________ nível médio 

__________________ nível superior 

4. Atualmente, quais as necessidades de cargos de pessoal técnico-administrativo para o 

IEAR (cargo/vaga)?  

Cargos necessários (vagas): _________________________________________________ 

__________________ nível fundamental 

__________________ nível médio 

__________________ nível superior 

 

5. Como foram definidas essas necessidades? Em termos de quantidade e especificações. 

 

6. Existe alguma política para redefinir quais cargos e quantas vagas para cada cargo, 

considerando-se o plano de expansão do Instituto? 
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7. Sabia da existência do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais antes de entrar para a 

universidade? 

 

8. Como soube do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais? 

 

9. Conhece as atribuições do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais? 

 

10. Após ler a descrição do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, como você 

qualificaria a natureza das atividades? 

 

         Administrativa                       Pedagógica                      Administrativa-pedagógica 

 

11. Há competências definidas para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais? 

 

12. Quais setores do Instituto de Educação de Angra dos Reis são adequados para o exercício 

do Técnico em Assuntos Educacionais?  

 

13. Quais ações poderiam ser desenvolvidas por esse profissional no IEAR? Marcar aquelas 

que julgar adequadas às necessidades do IEAR. As propostas listadas abaixo foram 

extraídas das respostas ao questionário aplicado aos TAEs da UFF.  

 

 

□Assessoria pedagógica à direção de unidade, às coordenações de curso; aos 

departamentos; aos docentes. 

□Análise técnica de propostas de criação de currículo e de mudança curricular. 

□Participação em Projetos: Pedagógicos; Extensão; Pesquisa; Desenvolvimento 

Institucional. 

□Organização e execução de eventos técnico-científicos. 

□Acompanhamento acadêmico a alunos e bolsistas. 

□Participar de trabalhos relativos ao processo educativo da universidade. 

□Contribuir no planejamento pedagógico e didático junto aos docentes, às coordenações 

dos cursos e à direção da unidade. 

□Discutir e implantar novas formas de avaliação nos cursos. 

□Auxiliar os docentes e monitores na elaboração de materiais didáticos. 
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□Atuar em oficinas e atividades coletivas com os professores.  

□Atuar pedagogicamente junto aos alunos. 

□Elaborar, implementar e participar de projetos extracurriculares. 

□Elaborar e oferecer oficinas e minicursos que ajudem os alunos em suas dificuldades e ou 

em aprimoramento de atividades. 

□Elaborar cursos. 

□Ministrar palestras. 

□Mediar exposição. 

□Apoiar os Núcleos de Pesquisas. 

□Realizar e participar de pesquisas acadêmicas. 

□Desenvolver e participar de projetos de extensão. 

□Atuar na capacitação para elaboração de projetos. 

□Analisar atividades e metodologias do setor, objetivando a sua melhoria. 

□Mapear processos de trabalho para melhorar a organização e o acesso à informação e ao 

conhecimento. 

□Participar de Encontros, Seminários e Congressos. 

□Participar do intercâmbio com outras Instituições de Ensino Superior. 

 

14. Que outras atividades você poderia propor, considerando as atividades de ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO desenvolvidas no Instituto de Educação de Angra dos Reis e 

as atribuições pertinentes ao cargo de Técnico em Assuntos Educacionais? 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A – OFÍCIO CIRCULAR No 015/2005/CGGP/SAA/SE/MEC 
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ANEXO B – DESCRIÇÃO DO CARGO TAE 
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ANEXO C – DESCRIÇÃO DO CARGO ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO D – INSTRUÇÃO DE SERVIÇO No 001 DE 05 DE AGOSTO DE 2013 

 

 

 



159 

 

 



160 

 

 



161 

 

 



162 

 

 

 

 



163 

 

 



164 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 



166 

 

 

 

 



167 

 

 

 

 

 



168 

 

 

 

 



169 

 

 

 

 

 



170 

 

 

 

 

 

 



171 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

ANEXO E – ORGANOGRAMA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
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ANEXO F – DECISÃO No 053/09 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UFF 
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ANEXO G – FOTOS DE INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS 
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ANEXO H – DECISÃO No 054/09 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UFF 

 

 

 


